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Abstract  

The study aims to characterize the process of generation, negotiation and accounting of 
carbon credits in a ceramics company in the voluntary market. Descriptive qualitative 
research was conducted through a case study in a manufacturer of ceramic. Data collection 
consisted of interviews, archival research and a questionnaire. In the data analysis the 
technique of content analysis was performed, using the software ATLAS / ti in decoding the 
interviews. The results show that the company does not perform bookkeeping due to its 
integration within the Simples Nacional, but records its financial transactions in cash book. 
Economic, financial and equity reflexes of the carbon credits project were: acquisition of 
equipment and vehicles, building a shed, more manpower and freight expenses and credits 
sales. It was also necessary to make changes in their production process to generate carbon 
credits. The commercialization of the carbon credits generated is conducted by a consulting 
company via Markit. It was concluded that this project has resulted in benefits to society and 
financial, economic and equity reflexes to the company researched, not yet recognized by the 
accounting, raising new research. 



Process of generation, negotiation and accounting of carbon credits: a case study 
Martins, L.B.B.; Santos, V. dos; Vicenti, T.; Beuren, I.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

206

Keywords: Carbon credits. Voluntary market. Generation process. Negotiation. Accounting. 
 

1. Introdução 
 
Países preocupados com o agravamento das catástrofes ambientais passaram a se 

reunir anualmente, para discutir mecanismos de controlar a emissão de gases poluentes na 

atmosfera, culminando com assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, durante a 3ª 

Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas (COP-3). Nele estabeleceram-se  diretrizes e 

metas de compromissos de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) aos países 

desenvolvidos, mas que entrou em vigor somente em 2005, com a sua ratificação na Rússia 

(MOREIRA; GIOMETTI, 2008; PEREZ et al. 2008). 

Com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, iniciou-se um novo mercado, o 

mercado de créditos de carbono (ANDRADE; COSTA, 2008). Neste mercado, países 

compram e vendem as reduções certificadas de emissões (RCEs) para cumprirem suas quotas 

de redução dos gases poluentes impostas pelo Protocolo. Atualmente, existem dois tipos de 

mercados de carbono: o mercado do Protocolo de Quioto, voltado para os seus participantes e 

o mercado voluntário que é voltado para empresas que tenham interesse em implementar 

projetos e comercializar os créditos de carbono originados destes. 

Empresas brasileiras, embora não possuam metas de redução, podem se inserir neste 

novo mercado, tanto no mercado do Protocolo de Quioto, por meio do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), como no mercado voluntário. Neste sentido, estão sendo 

desenvolvidos projetos em diversos setores para gerar os créditos, destacando-se projetos com 

energias renováveis, troca de combustíveis fósseis e em aterros sanitários (MCT, 2011).  

Para gerar créditos de carbono, torna-se necessário adaptar o processo produtivo da 

empresa, às vezes até mudar o parque fabril, contratar novos funcionários, gerando custos que 

terão retorno somente por ocasião da venda das RCEs (BITO, 2006). A negociação dos 

créditos gerados pode ocorrer por meio de bolsas de valores e de mercadorias, emissão das 

RCEs ao titular do projeto, cessão das RCEs do titular do projeto que ainda será desenvolvido 

e implementado e promessa de cessão futura (BITO, 2006). Cada uma destas formas de 

negociação implica em registros contábeis distintos. 

Não há uma norma brasileira que determine a forma de contabilização das operações 

com créditos de carbono e qual deve ser o momento de reconhecê-los na contabilidade. O 

IASB esboçou o International Financial Report Interpretations Committee IFRIC 3, mas a 

norma foi revogada devido a falta de consenso sobre as suas diretrizes (RIBEIRO, 2007). Em 
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2009 o IASB manifestou-se novamente, retomando o projeto Emissions Trading Scheme, 

desta vez abordando todos os aspectos contábeis decorrentes das permissões negociáveis e das 

obrigações do comércio de emissões, amparando parcialmente o mercado europeu, já que 

houve somente uma posição parcial, não definitiva (RODRIGUES; GARCIA, 2010). 

Mesmo sem regulamentação contábil, as operações com créditos de carbono vêm 

ocorrendo. Somente no ano de 2010, o mercado de créditos de carbono movimentou US$ 

141,9 bilhões, cujas operações devem ser evidenciadas pela contabilidade (LINACRE; 

KOSSOY; AMBROSI, 2011). Encontram-se na literatura opiniões distintas quanto à 

contabilização desses créditos. Ribeiro (2005) os considera como ativos intangíveis e entende 

que o primeiro registro pelas empresas brasileiras deve ser no ato da venda. Já Ferreira et al. 

(2007) classificam os créditos de carbono como estoques e não como um ativo intangível.  

Santos, Beuren e Haussmann (2011) consideram as RCEs como ativos especiais.  

Barbieri e Ribeiro (2007) destacam que há necessidade de abordar os aspectos 

contábeis dos créditos de carbono, uma vez que os usuários não possuem informações sobre o 

impacto destas operações na estrutura da empresa. Peleias et al. (2007) também comentam 

sobre a necessidade de regulamentação pelos órgãos contábeis ou então pelo governo. Assim 

formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Como se caracteriza o processo de geração e 

negociação dos créditos de carbono e sua forma de contabilização em uma empresa de 

cerâmica participante do mercado voluntário? Assim, esta pesquisa tem como objetivo 

caracterizar o processo de geração e negociação e a forma de contabilização de créditos de 

carbono em uma empresa de cerâmica participante do mercado voluntário. 

A relevância do estudo está na necessidade de abordar os aspectos contábeis dos 

créditos de carbono, para que as empresas que implementam os projetos percebam o impacto 

que as operações desses créditos tem sobre seu patrimônio. O estudo justifica-se por abordar 

sobre os créditos de carbono no mercado voluntário, tema pouco abordado nas pesquisas 

nacionais. Fornece informações de como os créditos de carbono podem despertar novas 

oportunidades de negócios para quem está preocupado em inovação e preservação ambiental. 

Também se justifica por evidenciar os reflexos econômicos, financeiros e patrimoniais de um 

projeto de créditos de carbono, além de evidenciar os benefícios gerados para a empresa 

desenvolvedora do projeto e para a comunidade. Esta pesquisa é relevante à sociedade em 

geral, porque incentiva a consciência ecológica de preservação do meio ambiente. 
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2. Mercado de Créditos de Carbono 
 
Mercado de carbono é o termo utilizado para denominar os sistemas de negociação das 

unidades de redução de emissões de gases poluentes. Este mercado já vem funcionando há 

alguns anos, mesmo que de forma lenta as empresas estejam o conhecendo e participando 

desta nova modalidade de mercado. Este mercado existe tanto no âmbito do Protocolo de 

Quioto como no âmbito do mercado voluntário (COSTA, 2005).  

O mercado do Protocolo de Quioto engloba a comercialização proveniente de projetos 

de implementação conjunta, comércio de emissões e mecanismo de desenvolvimento limpo e 

tem funcionamento diferente do mercado voluntário de créditos de carbono (MOTA; 

BOMBACK, 2008). Após a aprovação dos projetos pode-se iniciar a negociação de compra e 

venda dos créditos de carbono gerados, tendo um retorno financeiro para as empresas e, 

consequentemente, para os países que necessitam reduzir suas emissões, diminuindo o custo 

total do projeto de redução das mesmas. 

O mercado voluntário é uma opção para as empresas que desejam repensar suas 

atitudes em relação à sociedade e ao meio ambiente, e com isso também podem comercializar 

créditos de carbono. Mota e Bomback (2008, p. 21) comentam que o mercado voluntário 

contempla vários programas voluntários de redução das emissões, como os dos Estados 

Unidos. Os autores ainda mencionam que o mercado voluntário abre as portas para a 

inovação, uma vez que não tem muitas regras pré-estabelecidas, como ocorre no Protocolo de 

Quioto, e é interessante para projetos de menor escala, que seriam inviáveis no Quioto. 

O mercado voluntário divide-se em duas partes: Chicago Climate Exchange (CCX) e 

Over-the-Counter (OTC). O CCX é uma alternativa ao Protocolo de Quioto. É uma bolsa 

regulada e auditada pelo Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), que é a mesma 

instituição que audita a Bolsa de Commodities de Chicago (SCHINDLER, 2009). O CCX é 

um mercado de bolsa autorregulado e com menos restrições do que o mercado de Quioto, com 

negociações realizadas somente em bolsa de valores. Para se associar à bolsa é necessário que 

a empresa se comprometa a reduzir suas emissões em 6% (MANO; GONÇALVES, 2011). 

A outra modalidade do mercado voluntário, o OTC, conforme Mota e Bomback 

(2008), “é um mercado não regulamentado, ou seja, não é um mercado de bolsa e sim um 

mercado onde as transações ocorrem entre duas partes diretamente”. Enquanto o CCX é 

regulamentado, mesmo que seja pelos seus componentes, o OTC não possui regulamentação, 

mas isso não o torna desorganizado, já que os standards garantem qualidade e confiabilidade 

nos projetos do OTC (MERLIN, 2010).  
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De acordo com Merlin (2010), standard é um padrão utilizado para o desenvolvimento 

de projetos de crédito de carbono do mercado voluntário, com a finalidade de criar uma 

espécie de regulamentação semelhante ao do mercado de Quioto, mas não tão rígida. Na 

concepção de um projeto voluntário utiliza-se um tipo de standard que garante a qualidade e 

confiabilidade do projeto, porque todos os standards são fundamentados nas metodologias 

que já foram aprovadas pela United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). Dos diversos standards existentes, o Voluntary Carbon Standard  (VCS) é um 

dos mais conhecidos e utilizados nos projetos voluntários. 

O VCS foi desenvolvido para ser um standard de referência nos projetos de reduções 

de emissões, além de padronizar e transmitir confiabilidade para os créditos de carbono, que 

podem ser comercializados entre os participantes do mercado voluntário (SUSTAINABLE 

CARBON, 2010). Há também standards criados para complementar os já existentes no 

mercado, destacando-se o Social Carbon ou carbono social. Este é um standard que surgiu da 

necessidade de aprofundar o conceito de sustentabilidade nos projetos de redução de 

emissões, além de inserir e mensurar a dimensão social nos projetos (SANTOS, 2008). 

O volume de negociações no OTC é menor do que o volume nos mercados regulados, 

porém ele vem se desenvolvendo rapidamente desde 2006, inclusive sobreviveu aos reflexos 

negativos da crise mundial em 2009. O OTC apresenta diversas oportunidades para governos, 

empresas públicas e privadas e outras organizações que desejam neutralizar suas emissões de 

carbono, mesmo não sendo obrigadas a fazê-lo (CAVASIN, 2010). 

As negociações com créditos de carbono podem ocorrer, segundo Sister (2007), de três 

formas distintas. A primeira delas consiste na emissão das RCEs ao titular do projeto e este 

irá efetuar a venda das suas respectivas RCEs a quem possa se interessar. A segunda forma 

consiste na cessão das RCEs do titular do projeto que ainda será desenvolvido e 

implementado a um comprador já definido. A terceira e última forma consiste na promessa de 

cessão futura, que consiste na negociação entre a parte geradora e a parte compradora antes 

mesmo da emissão das RCEs e algumas vezes até mesmo antes da implementação do projeto. 

Conforme Santos (2008, p. 51), as negociações com créditos de carbono, “na maioria 

dos casos, acontece entre as partes (entidade brasileira que desenvolveu o projeto com a 

entidade que está adquirindo as RCEs)”, por meio de contratos bilaterais. Independente da 

forma de negociação, os projetos de créditos de carbono geram recursos para os países e 

empresas que os desenvolveram, o que requer a realização de registros contábeis. 
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3. Aspectos Contábeis dos Créditos de Carbono 
 
Os projetos de créditos de carbono apresentam reflexos econômicos, financeiros e 

patrimoniais nas empresas e seus valores são bastante expressivos. Ribeiro (2005) menciona 

que os investimentos em projetos que culminam na redução de emissões são bastante 

expressivos e impactam a situação patrimonial de quem utiliza os recursos e quem concede os 

recursos, dessa forma a contabilidade precisa ser útil e ágil para refletir o efeito dessas 

transações. Portanto, estas operações devem ser registradas e evidenciadas pela contabilidade.  

Entretanto, o tratamento contábil dos créditos de carbono ainda não foi regulamentado 

no Brasil. Faltam instruções dos órgãos contábeis e da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) a respeito de sua classificação, forma de reconhecimento e mensuração das operações. 

Algumas pesquisas foram realizadas, mas há estudos que se limitaram à pesquisa bibliográfica 

e outros empíricos com divergências de opinião sobre os procedimentos contábeis cabíveis. 

Os estudos apontados no quadro 1 evidenciam esta situação. 

 

Quadro 1: Pesquisas anteriores sobre os aspectos contábeis dos créditos de carbono 
Autores Temática abordada e resultados 
Ribeiro 
(2007) 

Identificou as transações com créditos de carbono e o tratamento contábil mais adequado a esse 
tipo de negociação. As negociações de três empresas foram analisadas, contudo a análise não 
chegou a se concretizar como estudo de casos. A autora observou que os créditos geram um 
ativo intangível semelhante aos títulos e valores mobiliários existentes no mercado. Concluiu 
que, no caso do MDL, os créditos são decorrentes de empreendimentos realizados em países em 
desenvolvimento e podem ser comercializados no mercado de títulos, tendo em vista suas 
similaridades com os títulos e valores mobiliários, normalmente já negociados nesse mercado. 

Peleias et 
al. (2007) 

Analisaram o tratamento contábil aplicável aos créditos de carbono gerados por projetos MDL. 
Observaram que a maioria das empresas estava gerando créditos de carbono há algum tempo, 
mas apenas uma reconheceu contabilmente os créditos gerados. Essa empresa adota o critério 
de valoração dos estoques antes da transferência, registrando os valores no ativo circulante e 
realizável a longo prazo, a valor de mercado, e a contrapartida, como receita a realizar. Uma 
informou que ainda não está contabilizando os créditos de carbono, apesar de os estar gerando. 
Os demais iriam contabilizar quando houvesse vendas ou quando fossem emitidas as RCEs.. 

Ferreira et 
al. (2007) 

Com base em revisão bibliográfica classificaram os créditos de carbono como produto e não 
como ativo intangível, sugerindo sua contabilização como estoque. Sugeriram que quando 
forem emitidas as RCEs, o estoque seja reconhecido pelo valor realizável líquido (valor justo) e 
a receita contabilizada no ato da venda. Concluíram que, no contexto do MDL por 
reflorestamento, o crédito é bastante real, sendo inadequado seu tratamento como intangível. 
Pela impossibilidade de se encontrar relação entre seu preço e o preço de qualquer outro ativo, 
também entendem ser inadequado seu registro como derivativo. 

Perez et al. 
(2008) 

Diagnosticaram o perfil dos projetos MDL no Brasil quanto à natureza dos investimentos 
previstos e as características dos benefícios esperados. Dos 15 projetos analisados, em 73% 
houve melhoria no processo produtivo, e em 67% tiveram a intenção de adquirir um ou mais 
produtos com os investimentos realizados, e as RCEs são consequência. Constataram reflexos 
internalizados, como o aumento do ativo permanente, o acesso a créditos e taxas menores, 
abertura de novos mercados. Como reflexos externalizados, o uso responsável e eficiente dos 
recursos naturais, incentivo à tecnologia nacional, maior interação com os stakeholders.  

Maciel et al. 
(2009) 

Abordaram sobre a comercialização e contabilização dos créditos de carbono por meio de 
projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e seus reflexos no patrimônio das 
empresas, além de esclarecer as alternativas contábeis possíveis no tratamento dos referidos 
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eventos. O estudo consistiu de uma pesquisa bibliográfica e apresentou uma proposta de 
contabilização, mas não se estendeu na sua explicação. Concluíram que é preciso uma 
adequação nas normas contábeis pelo Conselho Federal de Contabilidade para padronizar o 
tratamento na contabilidade e a evidenciação das operações com créditos de carbono.  

Pereira, 
Nossa e 
Nossa 
(2009) 

Identificaram em operadora de aterro sanitário no Espírito Santo o momento do reconhecimento 
da receita proveniente da venda dos créditos de carbono. Verificaram que a venda e entrega da 
RCE após sua posse caracteriza o momento do registro de reconhecimento da receita, quando o 
esforço para a obtenção da RCE já foi realizado. Outro momento do reconhecimento e registro 
da receita é o da conclusão da produção, entendida como o período anual de verificação para a 
emissão da RCE. Concluíram que é possível reconhecer a receita somente na fase de 
operacionalização, em três situações: na venda antecipada, na venda e entrega do RCE e na 
conclusão da produção, entendida como o período anual de verificação para emissão do RCE. 

Santos, 
Beuren e 
Rausch 
(2011) 

Identificaram a evidenciação no relatório da administração e notas explicativas das operações 
com crédito de carbono, relacionadas aos projetos, financiamento, contabilização e tributação. 
Constataram que as empresas não divulgam o tratamento contábil e tributário das operações 
com créditos de carbono, apenas evidenciam a sua forma de geração e o custo do investimento. 
Não foi possível saber se as empresas consideram os créditos de carbono como ativo intangível, 
estoque ou instrumento financeiro, nem mesmo se registram a obrigação da entrega das RCEs, 
o momento de reconhecimento e o critério de mensuração das receitas e despesas.  

Santos, 
Beuren e 
Haussmann 
(2011) 

 Identificaram o tratamento contábil aplicado nas operações com créditos de carbono em 
empresas brasileiras que estão desenvolvendo projetos no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Os resultados mostraram, quanto ao tratamento contábil, que 
os créditos de carbono são registrados de maneiras distintas pelas empresas pesquisadas. Há 
aquelas que o consideram um ativo intangível, outras como um estoque e algumas como um 
derivativo. Concluíram que há opiniões divergentes entre as empresas pesquisadas em relação 
ao tratamento contábil aplicável aos créditos de carbono. 

Fonte: elaboração própria 

 
De modo geral, observa-se no Quadro 1 que a contabilização das operações com 

créditos de carbono tem despertado interesse nas pesquisas brasileiras. Nota-se ainda que há 

uma lacuna de investigação, uma vez que as empresas tem aplicado tratamento contábil 

distinto para estas operações, não estão evidenciando os procedimentos adotados e 

pesquisadores apresentam opiniões divergentes a respeito desta matéria. Salienta-se que nas 

pesquisas que tiveram uma investigação empírica, abrangeram as empresas com projetos do 

mercado de Quioto, não contemplando o mercado voluntário. Esta pesquisa diferencia-se das 

apresentadas ao abordar concomitantemente a temática do processo de geração e negociação e 

a forma de contabilização em uma empresa pertencente ao mercado voluntário. 

 
4. Metodologia da Pesquisa 

 
Pesquisa de natureza descritiva foi realizada por meio de um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa. Seguindo o preconizado por Yin (2001), o estudo de caso foi realizado 

em uma cerâmica localizada na cidade de São Miguel do Guamá, no norte do estado do Pará, 

localizada no bioma amazônico. Na região está o maior pólo cerâmico do norte do Brasil, há 

mais de 40 fábricas de cerâmicas. Além desta empresa, mais 3 delas aderiram ao projeto de 

créditos de carbono. O contato com o proprietário da empresa de cerâmica para realizar a 
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pesquisa foi porque a empresa comercializa créditos de carbono. 

A empresa pesquisada é uma pequena indústria ceramista, fundada em 1998 pelo 

proprietário e sua esposa, enquadrada no Simples Nacional, que produz principalmente telhas 

e tijolos. São produzidos mensalmente cerca de 400 mil tijolos e 600 mil telhas, além de lajes, 

mas em pequena quantidade. O mercado consumidor está localizado em Belém do Pará e no 

nordeste do Estado. Atualmente possui 70 funcionários na produção. 

O protocolo de estudo de caso foi elaborado conforme o modelo sugerido por Martins 

e Theóphilo (2009), observando-se o rigor da triangulação dos dados. O quadro 2 evidencia o 

constructo da pesquisa, no qual se desmembra o objetivo geral em três objetivos específicos e 

expõem-se as variáveis pesquisadas e como ocorreu sua operacionalização. 

 
Quadro 2: Constructo da pesquisa 

Objetivos da pesquisa Variáveis pesquisadas Operacionalização 
Averiguar como 
ocorreu o processo de 
implementação e 
geração do projeto de 
créditos de carbono na 
empresa pesquisada 

Implementação do projeto; 
Forma de geração dos créditos de 
carbono; 
Fases do projeto; 
Aquisição de equipamentos e 
mudanças no processo produtivo;   
Vantagens na implementação do 
projeto de créditos de carbono. 

Entrevistas com colaboradores da 
Sustainable Carbon; 
Entrevista com proprietário da cerâmica; 
Análise do PDD e de documentos internos 
da cerâmica; 
Questionamentos realizados para 
colaboradores da Sustainable Carbon; 
Análise com o auxílio do ATLAS/ti. 

Verificar como 
ocorreram as 
negociações dos 
créditos de carbono da 
cerâmica participante 
no mercado voluntário 

Quantidade de créditos de carbono 
vendida; 
Forma de negociação; 
Preços dos créditos de carbono; 
Identificação dos compradores de 
créditos de carbono; 
Procedimentos de negociação; 
Terceiros responsáveis pelo processo 
de  negociação. 

Entrevistas com colaboradores da 
Sustainable Carbon; 
Entrevista com proprietário da cerâmica; 
Questionamentos realizados para 
colaboradores da Sustainable Carbon; 
Consulta no sítio da Markit; 
Análise de documentos internos da 
cerâmica; 
Análise com o auxílio do ATLAS/ti. 

Identificar quais são os 
reflexos financeiros, 
econômicos e 
patrimoniais do projeto 
de créditos de carbono 
e sua forma de 
contabilização 

Reflexos financeiros, econômicos e 
patrimoniais na implementação do 
projeto de créditos de carbono; 
Reconhecimento contábil dos créditos 
de carbono; 
Reconhecimento das receitas e 
despesas dos créditos de carbono. 

Entrevista com proprietário da cerâmica; 
Questionamentos realizados para 
colaboradores da Sustainable Carbon; 
Análise de documentos internos da 
cerâmica. 

Fonte: elaboração própria 
 
Nota-se no quadro 2 que foram utilizadas as técnicas de entrevista, questionário e 

pesquisa documental para caracterizar o processo de geração e negociação e a forma de 

contabilização de créditos de carbono na empresa de cerâmica pesquisada.  

A primeira entrevista foi realizada no dia 11 de julho de 2011 com o proprietário da 

empresa de cerâmica pesquisada, em São Miguel do Guamá, PA. A segunda entrevista 

ocorreu no dia 29 de julho de 2011 com o coordenador técnico e a analista de sustentabilidade 
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da empresa Sustainable Carbon, na sede da empresa, São Paulo, SP. Nesta entrevista foram 

abordados aspectos técnicos do projeto, já que a Sustainable Carbon é a empresa de 

consultoria responsável pelo projeto da empresa de cerâmica pesquisada. Ambas as 

entrevistas foram gravadas para posterior transcrição e análise.  

Além disso, sob forma de questionário, enviado por e-mail, foram esclarecidas dúvidas 

que surgiram em decorrência das entrevistas e seu cotejamento com o referencial teórico, bem 

como respondidas questões relativas ao funcionamento do projeto e do mercado voluntário de 

créditos de carbono.  

Na pesquisa documental consultaram-se vários documentos fornecidos pela empresa 

de cerâmica, como contratos, anotações, demonstrativos e planilhas, livro caixa, todos 

relacionados com a aquisição de maquinários e equipamentos para a implementação do 

projeto e demais eventos relacionados. Também se acessou o Project Design Document 

(PDD), que contém informações de todo o processo de geração dos créditos de carbono.  

Após a realização das entrevistas com o proprietário da empresa de cerâmica e com os 

colaboradores da Sustainable Carbon, estas foram transcritas em arquivo de texto para 

facilitar a análise dos dados. Depois da transcrição das entrevistas, o arquivo foi revisado para 

garantir a fidelidade do mesmo em relação ao áudio captado. 

Utilizou-se o software ATLAS/ti para analisar os dados das entrevistas. O ATLAS/ti é 

um software projetado para auxiliar os pesquisadores em atividades que envolvam 

interpretação de texto, logo em pesquisas qualitativas. Ressalta-se que este software não faz a 

análise para o pesquisador, ele auxilia, mas não substitui a familiaridade do pesquisador com 

os dados, é o próprio pesquisador que fará a análise com auxílio do software, que ajuda a 

organizar e documentar os dados (MUHR, 1991). Dessa forma, o ATLAS/ti foi utilizado para 

facilitar a análise das entrevistas realizadas e do PDD da empresa de cerâmica analisada.  

Ressalta-se que a triangulação dos dados, recomendada por Martins e Theóphilo 

(2009) no estudo de caso, no presente estudo ocorreu com as seguintes fontes de evidências: 

a) análise documental no PDD e documentos internos fornecidos pela empresa de cerâmica; 

b) realização de entrevistas com colaboradores da Sustainable Carbon e com o proprietário da 

empresa objeto de estudo; c) realização de perguntas por meio de questionário enviado por e-

mail aos colaboradores da Sustainable Carbon. 

Tomou-se o cuidado de providenciar autorizações para utilizar as informações, 

documentos e imagens coletadas na empresa de cerâmica analisada e na empresa de 

consultoria. O termo de consentimento para uso das informações coletadas na empresa de 
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consultoria foi elaborado pelo departamento jurídico da própria empresa em conjunto com os 

autores deste estudo. Este termo foi dividido em cláusulas, contento detalhes da pesquisa 

realizada, bem como obrigações assumidas pelos autores, como, por exemplo, de não 

mencionar o nome das pessoas físicas entrevistadas, apenas o cargo. Os dados desta pesquisa 

se referem estritamente à empresa analisada e não podem ser generalizados, desta forma, não 

podem ser estendidos a outras empresas, mesmo do segmento ceramista.  

 
5. Descrição e Análise dos Dados 
5.1. Processo de implementação e geração do projeto de créditos de carbono  

 
Nesta seção aborda-se sobre estruturação geral do processo de implementação e 

geração de créditos de carbono. Para tanto, são apresentados a implementação e a forma de 

geração dos créditos de carbono, as fases do projeto, aquisição de equipamentos e mudanças 

no processo produtivo e vantagens do processo. 

 
5.1.1. Implementação do projeto e forma de geração dos créditos de carbono na empresa 

 
A concepção da empresa pesquisada em gerar os créditos de carbono emergiu de uma 

iniciativa do sindicato dos ceramistas da região do norte do Pará. Por meio de especialistas, o 

sindicato apresentou aos proprietários de cerâmicas os projetos de créditos de carbono 

passíveis de implementação nas empresas da região, com a substituição da lenha por 

biomassas renováveis, como caroço de açaí, serragem, casca de arroz, entre outras. Vale 

ressaltar que o município possui atualmente mais de 40 cerâmicas, e é o maior polo cerâmico 

do norte do Brasil (SUSTAINABLE CARBON, 2010). 

Segundo orientações da empresa de consultoria, a indicação para pequenas empresas é 

de aderir ao mercado voluntário por ser mais flexível que o Protocolo de Quioto. Nesse 

sentido, o proprietário da empresa pesquisada reportou que: 

conforme a reunião que nós tivemos no início do projeto, com o proprietário da 
empresa de consultoria, que hoje é a Sustainable Carbon, foi sugerido que empresas 
pequenas, principalmente do Simples Nacional, participassem do mercado 
voluntário por ser mais viável. 

O coordenador técnico da empresa de consultoria explicou que uma das vantagens de 

participar do mercado voluntário refere-se ao tempo de espera para a venda dos créditos de 

carbono. Este pode dar-se pela validação do projeto, num período de seis a oito meses, com o 

retorno do investimento mais rapidamente do que no Protocolo de Quioto, com prazo de 

aproximadamente três anos, o que é inviável para pequenas indústrias de cerâmicas. 
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No Project Design Document (PDD), documento elaborado para implementação do 

projeto de créditos de carbono, que observa a Metodologia AMS-I.E, com todos os dados e 

informações relativos ao processo, consta que :  

o projeto de substituição de combustível irá reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa, através da substituição de madeira nativa por serragem e caroço de açaí, 
podendo ser substituídos por capim-elefante e casca de arroz, para a geração de 
energia térmica. Esta troca de combustível só poderia ser viável quando se considera 
os rendimentos de créditos de carbono, uma vez que a adaptação dos fornos para as 
novas biomassas e a compra de novos equipamentos necessita de investimentos. 

A empresa de cerâmica objeto de estudo aderiu ao Voluntary Carbon Standard (VCS) 

e Standard Carbono Social. De acordo com o PDD da empresa, o projeto de créditos de 

carbono teve início no dia 01 de julho de 2007, mas somente um ano depois começou a gerar 

créditos de carbono. No período de julho de 2007 a julho de 2008 a empresa deixou de usar 

lenha nativa e utilizou biomassas renováveis, fazendo essa substituição os créditos de carbono 

foram gerados a partir de 2008. Neste aspecto, o analista de sustentabilidade relata que: 

o início do projeto foi em 1° de julho de 2007, e foi começado a gerar créditos em 
julho de 2008, por que em 2007 foi a primeira vez que eles trocaram o combustível, 
então em julho de 2007 eles pararam de usar lenha e então ficou um ano trocando, 
começando a contabilizar os créditos um tempo depois. 

No contrato firmado entre a Sustainable Carbon e a empresa de cerâmica pesquisada 

foi acordado que os custos do projeto (elaboração de PDD, validação, verificação e demais 

custos administrativos de registro e de emissão dos Verified Emission Reduction - VER), os 

custos do serviço de comercialização e outros custos inerentes ao projeto seriam cobertos pela 

empresa de consultoria. Os custos relativos à troca de tecnologia, compreendendo a aquisição 

de equipamentos e mudanças no parque fabril, ficariam ao encargo da empresa de cerâmica. 

Na ocasião da emissão dos créditos de carbono, 50% pertenceriam à empresa de cerâmica e os 

outros 50% seriam repassados à empresa de consultoria. 

O projeto de redução de emissões implementado visa minimizar os impactos negativos 

do desmatamento do bioma amazônico, desencorajando a exploração da área. O PDD 

contempla que o projeto de reduções de emissões tem a duração de 10 anos, totalizando neste 

período uma redução de 235.150 tCO2 (toneladas de dióxido de carbono), conforme 

informações detalhadas na tabela 1. 

 
Tabela 1: Reduções de emissões previstas no período de 2009 a 2018 

Ano Redução de emissões – tCO2 
De julho a dezembro de 2008 11.758 

2009 23.515 
2010 23.515 
2011 23.515 
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2012 23.515 
2013 23.515 
2014 23.515 
2015 23.515 
2016 23.515 
2017 23.515 

De julho a dezembro de 2018 11.758 
Total de reduções 235.150 

Fonte: Project Document Design  

 
Verifica-se na tabela 1 que a previsão de reduções de emissões da empresa de 

cerâmica está definida para o período estipulado no PDD. Acerca das receitas geradas com as 

vendas dos créditos, o proprietário da empresa de cerâmica relatou que prevê um montante de 

aproximadamente R$ 1.600.000,00, no decorrer dos 10 anos do projeto, porém esse valor 

pode variar em função da cotação dos créditos de carbono no mercado. A implementação 

completa do projeto de crédito de carbono ocorre por meio de diferentes etapas. 

 
5.1.2. Fases de desenvolvimento e implementação do projeto na empresa 

 
As etapas de desenvolvimento e implementação do projeto consistem na concepção do 

projeto (relativo ao estudo de viabilidade, PDD); validação do projeto; monitoramento; 

verificação e certificação dos créditos gerados, finalizando com a emissão do VER. O estudo 

inicia-se com a viabilidade econômica, financeira e técnica, que contém as informações 

prévias do projeto. Na sequência, estrutura-se o PDD, constando a descrição das atividades do 

projeto e dos seus participantes, bem como, a linha de base, descrição das metodologias de 

cálculo para redução dos gases em questão, período de obtenção dos créditos, entre outras 

informações pertinentes (MERLIN, 2010).  

Nessa ordem, é necessária a validação do projeto por uma empresa de auditoria 

ambiental acreditada pela ONU, como uma entidade operacional designada, a fim de verificar 

se as informações coletadas são reais. Essa empresa de auditoria realiza também a etapa do 

monitoramento do projeto. Segue-se a verificação, que consiste na constatação das reduções 

efetivadas. Na última etapa ocorre a certificação, que culmina com a emissão dos certificados 

do mercado voluntário (VERs) (MERLIN, 2010).  

O projeto da empresa de cerâmica pesquisada, convergente com o observado em 

Merlin (2010), seguiu todas as fases do projeto, assessorado por consultoria especializada. O 

projeto de créditos de carbono demanda adequações estruturais para sua implementação 

(COTRIM, 2009). Neste sentido, a empresa de cerâmica realizou investimentos significativos. 

 
5.1.3 Aquisição de equipamentos e mudanças no processo produtivo da empresa 
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A empresa de cerâmica pesquisada é uma organização de pequeno porte. Esse 

segmento é, geralmente, permeado por dificuldades em realizar investimentos. No entanto, a 

magnitude deste projeto demandou altas somas financeiras na empresa objeto de estudo, como 

as demonstradas na tabela 2. 

 
Tabela 2: Equipamentos adquiridos pela empresa de cerâmica para implementar o 
projeto 

Quantidade Equipamentos Valor unitário (em R$) Valor total (em R$) 
33 Máquinas de queima  4.139,40  136.600,00 
08 Painéis de comando  1.100,00  8.800,00 
56 Caixas de grelha  100,00 5.600,00 
01 Caixão dozador de 8 metros 1.800,00 18.000,00 
04 Esteiras transportadoras  18.375,00 73.500,00 
34 Registro de alimentação  200,00  6.800,00 
01 Peneira classificatória 4.800,00  4.800,00 

600 Grelhas 10,00  6.000,00 
04 Medidores de temperatura 1.300,00 5.200,00 
01 Suporte das calhas de alimentação 5.000,00  5.000,00 
01 Caminhão Ford 4331 178.640,00 178.640,00 
01 Carreta marca Randon 42.000,00  42.000,00 
01 Galpão com estrutura metálica de 25x60 110.526,53  110.526,53 

      Total  600.466,53 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Os equipamentos listados na tabela 2 estão relacionados direta ou indiretamente com a 

mudança do processo produtivo da empresa. Os veículos foram adquiridos para o transporte 

da biomassa e o galpão construído para o acondicionamento da biomassa, que se umedecer 

por reduzir o calor em comparação com a biomassa seca e com isso é prejudicada a queima da 

cerâmica vermelha. Outro aspecto refere-se à decomposição da biomassa, estado em que pode 

emitir dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente e, assim, não irá ocorrer redução de 

emissões. Outros equipamentos foram adquiridos para substituir os já existentes, os quais 

eram utilizados na queima de lenha nativa, e que não poderiam ser adaptados para passar a 

queimar a biomassa renovável, acarretando mudanças significativas no processo produtivo.  

Observou-se que no questionário respondido ao standard Carbono Social, o 

proprietário relata acerca das dificuldades na implementação do projeto, que podem ser 

observadas no seguinte trecho: 

A principal dificuldade encontrada é a financeira, porque o valor do investimento é 
muito elevado para uma empresa de pequeno porte [...]. Outra dificuldade 
encontrada é o baixo nível de mão de obra dos funcionários que executam a queima 
do material, que relutam em aceitar mudanças. 

Apesar das dificuldades operacionais, a empresa pesquisada teve um ganho 

substancial com a implementação, quando observadas as vantagens obtidas com o projeto.  
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5.1.4. Vantagens de implementar o projeto de créditos de carbono na empresa  

 
Devido a implementação do projeto de créditos de carbono na empresa, o proprietário 

aponta diversas vantagens percebidas com a mudança, principalmente em relação aos 

concorrentes que não o implementaram, sintetizadas na figura 1. 

 

 
Figura 1: Síntese das vantagens de implementação do projeto de créditos de carbono na 
empresa 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Observa-se na figura 1, que para implementar um projeto do mercado voluntário é 

necessário que a empresa esteja com todas as licenças ambientais, como de extração de argila, 

entre outras. Não pode ter débitos nas esferas do governo federal, estadual e municipal, com 

essa exigência a empresa obriga-se a estar em dia com todas suas obrigações legais. Desse 

modo, a empresa isenta-se de multas ou juros por atraso ou falta de pagamento de licenças ou 

pendências nas esferas de governo citadas. 

Com a construção da nova fornalha na empresa fabricante de cerâmica, evita-se o 

contato direto dos funcionários com o calor. Esse novo processo eliminou a insalubridade nas 

tarefas realizadas, já que a temperatura externa do forno, em contato com o funcionário, é 

considerada normal. A construção do galpão promoveu melhorias significativas, evitando, por 

exemplo, a exposição dos funcionários às condições climáticas de calor, frio, chuva. 

A implementação do projeto de créditos de carbono contribuiu sobremaneira com a 

preservação da natureza, já que não há mais emissões de gases poluentes relacionadas com a 

atividade. A empresa criou um diferencial destacando-se das suas concorrentes. A empresa de 
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cerâmica pode utilizar inclusive seu projeto como vantagem competitiva para comercializar 

seus produtos, aumentando assim seu faturamento. 

As vantagens apresentadas são coerentes com a exigência atual do mercado. Donaire 

(1999) comenta que empresas que conseguem aliar o conceito de crescimento com 

preservação do meio ambiente no momento correto podem converter os esforços em 

oportunidades para novos ganhos e crescimento. Além disso, as empresas que adotam tal 

política tem como pressuposto que sua posição em relação ao meio ambiente determinará sua 

permanência ou saída do mercado (DONAIRE, 1999).  

Andreassi, Piazza e Melo (2010) comentam que uma das razões que leva as empresas 

a adesão no negócio de créditos de carbono é o incremento da receita com a venda desses 

créditos. Há, também, o interesse pela melhora da imagem da empresa perante o público e 

obtenção de maior competitividade e interesses de longo prazo, uma vez que a questão 

ambiental passou a ser fundamental nas interações comerciais entre países. A empresa de 

cerâmica analisada entrou no mercado por diversos desses fatores mencionados. 

Após a implementação do projeto a empresa tem a responsabilidade de repassar 

informações para o standard Carbono Social para que seja elaborado o relatório, em que se 

verifica a evolução da empresa em relação aos recursos analisados na metodologia da 

Carbono Social. Segundo Santos (2008), o relatório contempla aspectos relativos aos recursos 

humanos, sociais, naturais, tecnologia, financeiros e carbono.  

Analisando o relatório do carbono social, pode-se detalhar o desempenho da empresa 

de cerâmica objeto de estudo em cada um desses recursos, resumido no quadro 3. 

 
Quadro 3: Desempenho da empresa em termos de recursos analisados na metodologia 
do carbono social 

Recursos sociais Não houve greves no período, os funcionários participam ativamente das reuniões, a 
cerâmica realiza doações de telhas, tijolos e outros produtos para a comunidade. 

Recursos humanos São realizados treinamentos internos e externos para os funcionários, utilizam 
equipamentos de proteção individual, entre outras ações. 

Recursos financeiros Durante o período foi necessário adquirir empréstimos, porém, sem dificuldades para 
quitá-los. 

Recursos naturais A cerâmica demonstrou interesse com a sustentabilidade, ao começar pela iniciativa 
de possuir um projeto que visa redução de emissões, que pode ser verificada no sítio 
da empresa na internet. Além disso, possui licença de operação até o ano de 2013, e 
está em conformidade com as legislações ambientais vigentes. 

Recursos de 
tecnologia 

A cerâmica possui dez fornos do tipo Paulista, fornos eficientes, além de queimadores 
mecânicos que alimentam os fornos com a biomassa utilizada. 

Recursos de carbono O desempenho do projeto desde julho de 2008 até julho de 2009 é considerado 
excelente, com créditos gerados de maneira eficaz. 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Conforme informações constantes do relatório, o desempenho geral da empresa 
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fabricante de cerâmica pesquisada é satisfatório, com 61% dos recursos avaliados.  Porém, a 

empresa ainda possui áreas em que seu desempenho é crítico, como por exemplo, a falta de 

sistemas formais para verificar a satisfação dos seus funcionários. 

 
5.2. Forma de negociação dos créditos de carbono na empresa de cerâmica pesquisada 

 
A Sustainable Carbon é responsável pela comercialização dos créditos de carbono 

gerados. Na liquidação, 50% da receita com a cessão do direito sobre os créditos é repassada a 

uma conta bancária da empresa de cerâmica. Sister (2007) comenta que a forma mais comum 

de realizar negociações com RCEs no mercado do Protocolo de Quioto ocorre entre a parte 

que gerou as RCEs e a parte interessada na sua aquisição, após a emissão das RCEs. A 

concretização dá-se pela transferência dos direitos relativos às RCEs negociadas mediante 

pagamento pela parte compradora, caracterizando a negociação por meio de contratos de 

cessão de RCEs. No caso da empresa analisada, a negociação dos créditos também é 

semelhante a esta, ou seja, por meio de contratos bilaterais. 

O mercado voluntário é operacionalizado via Markit, que consiste de um sistema em 

que são lançados todos os créditos de carbono gerados, e ao final de cada venda são retirados 

os que foram negociados. Foi acordado entre a Sustainable Carbon e a empresa de cerâmica 

que os créditos de carbono seriam gerenciados no sistema de registro (Markit ). Como 50% 

dos créditos de carbono são de titularidade da Sustainable Carbon, estes são movimentados 

na Markit juntamente com a parte dos créditos que cabem à empresa de cerâmica. 

Os créditos gerados pela empresa pesquisada estão sendo ofertados para clientes 

localizados na Europa Continental. Caso a negociação se concretize, será elaborado um 

contrato de compra de VERs, também denominado VERPA, para selar a transação. Segundo a 

empresa de consultoria, é possível também realizar contratos de cessão futura para os créditos 

que ainda serão emitidos pela empresa, se houver interesse de compra nessas condições. A 

compra de créditos de carbono pode ser realizada por qualquer pessoa ou organização. 

Pessoas ou organizações apresentam interesses diversos para aquisição de crédito de 

carbono. Entre tais finalidades constata-se o interesse em reduzir os Gases de efeito estufa 

(GEEs), neutralizar ou compensar suas emissões. O período de seleção dos compradores é 

definido pelo vendedor, mas quem decide o que comprar é o adquirente, cabendo ao vendedor 

aceitar ou não a oferta. Os preços de venda dos créditos são definidos pelo mercado, todavia 

Bito (2006, p. 50) adverte que: 

em termos de valores, o mercado de Crédito de Carbono trata com certa 
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confidencialidade os termos negociados. Por essa razão, os estudos são realizados 
com base em valores de contratos conhecidos e divulgados e preços que o próprio 
mercado estima, por desconhecer a parcela dos contratos não divulgados. 

Denota-se que para ter conhecimento dos valores negociados é necessário investigar 

os contratos que são conhecidos, portanto o preço é estimado pelo histórico do mercado e por 

valores divulgados nos contratos analisados. Em entrevista realizada com os colaboradores da 

Sustainable Carbon, no dia 29 de julho de 2011, afirmaram que o preço médio de um crédito 

de carbono do mercado voluntário é US$ 5. 

Pode existir saldo remanescente de créditos de carbono de outras safras que ainda não 

foram vendidos, implicando em créditos com menor valor de venda no mercado. Essa 

transação, denominada de “safra de créditos de carbono”, configura-se na venda de créditos 

de períodos anteriores com estimativa de preços proporcionalmente menores a cada safra. 

Essa prática é especificamente realizada pelo mercado voluntário, já que o mercado de Quioto 

adota outro procedimento. Segundo o Coordenador Técnico da Sustainable Carbon, um 

crédito de 2006, no mercado voluntário, está sendo comercializado em 2011 a US$ 0,50, 

enquanto que um crédito deste ano está sendo negociado a US$5,00. 

Em consulta ao sítio da Markit, foram verificadas as quantidades de créditos de 

carbono emitidos pela empresa de cerâmica, conforme descrito na tabela 3. 

 
Tabela 3: Créditos de carbono emitidos pela empresa de cerâmica analisada 

Data Quantidade emitida 
17/09/2009 23.392 tCO2 
21/06/2010 12.807 tCO2 
06/09/2011 24.182 tCO2 

Total 60.381 tCO2 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A empresa analisada já passou por três monitoramentos, gerando um total de 60.381 

tCO2. Parte desta quantidade já foi vendida e parte encontra-se disponível para venda. A 

tabela 4 demonstra algumas empresas que adquiriram parte dos créditos emitidos. 

 
Tabela 4: Compradores dos créditos de carbono emitidos pela empresa de cerâmica 
analisada 

Data Comprador Quantidade (VER) 
22 de junho de 2011 Suzano Papel e Celulose 807 
17 de maio de 2011 CARE International do Brasil 71 
17 de maio de 2011 Natura Cosméticos SA  13.000 
17 de maio de 2011 Interaktiv Soluções em Tecnologia da Informação 44 
17 de maio de 2011 Evento Natura Nós About Us 250 
17 de maio de 2011 CARE Brasil 241 
09 de novembro de 2010 RL Higiene 177 
Total 14.590 

Fonte: Adaptado do Markit (2011) 
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Na tabela 4 constam somente as vendas realizadas às empresas que permitiram 

divulgar seus dados, não retratando, portanto, as vendas totais da empresa de cerâmica. 

Constata-se que foram vendidas 14.590 tCO2, sendo o maior volume comercializado com a 

empresa Natura Cosméticos S.A., com a aquisição de 13.000 tCO2. É importante evitar 

sobras de créditos de carbono emitidos em períodos anteriores, desse modo, é necessário e 

mais viável validar, monitorar e verificar os créditos anualmente.  

 
5.3. Reflexos financeiros, econômicos e patrimoniais do projeto de créditos de carbono e 
sua forma de contabilização 

 
Objetivava-se verificar a forma de contabilização aplicada pela empresa de cerâmica 

às operações com créditos de carbono. No entanto, verificou-se que a mesma não realiza a 

escrituração contábil, apenas mantém sua movimentação financeira escriturada no Livro 

Caixa, por estar enquadrada no Simples Nacional, conforme art. 26 da Lei n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006. Dessa forma, os gastos e as receitas dos créditos de carbono estão 

escriturados somente no livro caixa da empresa, quando ocorrem os respectivos pagamentos 

e/ou recebimentos, não respeitando o princípio da competência.  

Constatou-se ainda que os reflexos financeiros, econômicos e patrimoniais para 

implementação e forma de negociação dos créditos da empresa foram: a) aquisição de 

equipamentos no valor de R$ 269.300,00; b) aquisição de veículos de R$ 220.640,00 

(caminhão e carreta); c) construção de galpão de R$ 110.526,53; d) mão de obra para 

instalação dos equipamentos de R$ 10.000,00 ; e) despesas com fretes de R$ 13.500,00. 

O projeto de créditos de carbono gera ainda despesas com consultoria, emissão de 

certificados, auditoria, entre outros, porém não foi possível ter acesso a estes valores em 

função de sua natureza confidencial. Além disso, tentou-se entrar em contato com o contador 

da empresa objeto de estudo para verificar sua opinião em relação aos aspectos contábeis dos 

créditos de carbono, porém não foi obtido retorno dos questionamentos realizados.  

Nas análises dos documentos percebeu-se que a empresa de consultoria apresentou 

uma “sugestão de forma de contabilização – venda de crédito de carbono”, à empresa de 

cerâmica analisada, conforme transcrito no quadro 4. 

Na proposta sugerida pela empresa de empresa de assessoria, conforme quadro 4, 

todas as despesas relacionadas ao projeto devem ser lançadas em ativo intangível, como por 

exemplo, despesas com PDD, serviços de auditoria, entre outras.  Na emissão dos créditos de 

carbono, deve ser creditada a conta de ativo intangível e debitados os valores na conta 
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denominada “Ativos disponíveis para a venda”. No momento da venda dos créditos de 

carbono, deve-se debitar a conta Banco no valor recebido pela venda, creditar a conta “Ativos 

disponíveis para venda”, proporcionalmente aos créditos vendidos, e lançar o lucro na conta 

denominada “Lucro na venda de ativos disponíveis para venda”. 

 
Quadro 4: Sugestão de contabilização dos créditos de carbono 

Fase de desenvolvimento 
Despesas diversas ligadas ao projeto Ativos permanentes (equipamentos, instalações e edifícios) 
D: Ativo intangível D: Ativo imobilizado 
C: Fornecedores/Contas a pagar C: Fornecedores/Contas a pagar 

Recebimento efetivo dos créditos de carbono 
Despesas diversas ligadas ao projeto pelo valor lançado em ativo intangível 
D: Ativos disponíveis para venda C: Ativo intangível 

Quando da venda dos créditos de carbono 
D: Banco 
C: Ativos disponíveis para venda 
C: Lucro na venda de ativos disponíveis para venda 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Não se concorda com a contabilização no grupo de Ativo intangível, uma vez que a 

cerâmica ao iniciar o projeto, já tinha a intenção de comercialização. Sendo que a 

característica principal de um intangível é para uso na atividade da empresa, com caráter de 

permanência, que não é o caso dos créditos de carbono. Contudo, concorda-se que os 

equipamentos devem ser contabilizados como ativo imobilizado, já que serão utilizados no 

processo produtivo da cerâmica. Perez et al. (2008, p. 63) comentam que: 

os projetos MDL brasileiros se baseiam em adaptações ou trocas de tecnologias 
utilizadas no parque produtivo da empresa, em sua atividade principal, por outras 
consideradas mais avançadas, eficientes e menos poluentes e, portanto, que 
contribuem para menor emissão de GEEs ao meio ambiente. Sendo assim, tratando-
se de ativos que serão utilizados no processo operacional, devem ser considerados 
como itens do ativo imobilizado operacional e em uso pela companhia. 

Conforme visto anteriormente, todos os equipamentos, como fornalhas, grelhas, 

medidores de temperatura, são usados na própria atividade da empresa, caracterizando-se, 

assim, como imobilizados. Nota-se na proposta de contabilização, que o critério de 

mensuração é o custo histórico, uma vez que não há o reconhecimento dos créditos de 

carbono quando ocorre a emissão dos certificados de emissão. Apenas ocorre a transferência 

de contas entre o grupo intangível para ativos disponíveis para venda. 

Apesar da proposta de contabilização da empresa de consultoria, na empresa analisada 

somente ocorreu a escrituração no livro caixa das saídas relativas às compras de imobilizado 

para a implementação do projeto e aos recebimentos pela venda dos créditos.  
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6. Conclusões 
 
Esta pesquisa caracterizou o processo de geração e negociação e a forma de 

contabilização de créditos de carbono em uma empresa de cerâmica participante do mercado 

voluntário. Realizou-se pesquisa descritiva de natureza qualitativa por meio de um estudo de 

caso em uma empresa fabricante de cerâmica, localizada no norte do Pará, que implementou 

um projeto de créditos de carbono. Portanto, a seleção da empresa deu-se por acessibilidade. 

Os resultados da pesquisa mostraram que para a implementação do projeto houve 

necessidade de contratação de empresa de consultoria, adaptação do processo produtivo, 

aquisição de equipamentos e substituição da lenha nativa por biomassa renovável. No contrato 

firmado entre a empresa de cerâmica e a Sustainable Carbon foi acordado que a primeira 

arcaria com os custos de aquisição de equipamentos para a mudança de seu processo 

produtivo, e a empresa de consultoria se responsabilizaria pelos gastos com a elaboração do 

projeto, auditorias, monitoramentos e outros gastos administrativos.  

O projeto tem a duração prevista de 10 anos e a estimativa é de reduzir 235.150 

toneladas de CO2, com uma previsão de receita de aproximadamente R$1.600.000,00 ao 

longo dos 10 anos. A Sustainable Carbon comercializa os créditos gerados pela empresa de 

cerâmica analisada via Markit, oferecidos para interessados em geral, mas principalmente os 

localizados na Europa Continental. A forma de negociação utilizada é por meio de contratos 

de cessão dos créditos de carbono, os denominados VERPAS (Contrato de compra de VER – 

unidade de redução do mercado voluntário), mas existe a possibilidade de promessa de cessão 

futura dos créditos de carbono, que até o momento não ocorreu. Observou-se que 50% dos 

créditos emitidos pela empresa de cerâmica são de titularidade da Sustainable Carbon. 

A implementação do projeto de créditos de carbono teve reflexos financeiros, 

econômicos e patrimoniais na empresa de cerâmica objeto de estudo, devido as aquisições de 

equipamentos, construção de galpão e aquisição de veículo, bem como, as vendas dos 

certificados de redução. Esses reflexos foram registrados somente no livro caixa da entidade, 

devido a mesma estar enquadrada no Simples Nacional e não ser obrigada a realizar a 

escrituração contábil. Sugere-se que a empresa analisada realize sua escrituração contábil, 

para, desse modo, ter maiores subsídios na tomada de decisões.  

Depreende-se que o processo de geração dos créditos de carbono resultou em 

mudanças na empresa, modificando inclusive o processo de produção, além de ter implicado 

em custos e investimentos. Concluiu-se que o projeto de créditos de carbono ocasionou na 

empresa fabricante de cerâmica pesquisada reflexos financeiros, econômicos e patrimoniais, 
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mas que ainda não são reconhecidos e registrados contabilmente. Também gerou benefícios 

para a sociedade em geral, porque contribui para a preservação do meio ambiente. 

Reforça-se com este estudo a necessidade de expandir pesquisas sobre o tema. Os 

créditos de carbono referem-se a um produto novo no mercado, atípico dos demais, que já 

vem ocorrendo, mais ainda sem orientações ou normas brasileiras para o seu reconhecimento 

e registro na contabilidade das empresas. As opiniões distintas entre os pesquisadores sobre a 

forma de contabilização, o momento do reconhecimento e a mensuração dos créditos de 

carbono instigam novas pesquisas. Os órgãos reguladores da contabilidade requerem 

subsídios teóricos e empíricos para criar padrões factíveis e representativos dessas operações. 
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