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Resumo
O presente artigo trata do estudo para formulação de um modelo de gestão para os

custos do meio ambiente, partindo dos conceitos dos fatores: valores dos bens ambientais;
desenvolvimento sustentável; o custo da qualidade ambiental e seus agentes;
responsabilidade social; externalidade e interiorização dos custos ambientais e benefícios.
O modelo propõe a análise das ações sociais sobre cada um dos fatores,  de forma que a
ação individual das pessoas seja a responsável pela otimização dos recursos naturais na
produção de bens ou serviços.

Palavras chaves: custos ambientais; responsabilidades; formação de preços;
impacto ambiental.
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Introdução

         A partir da década de 70,  do século XX,   a sociedade começou a “observar”  as

preocupações dos cientistas  em relação ao meio ambiente. Essas preocupações somadas

com as posições de alguns governos,  refletiram-se na sociedade de forma tal que  em

muitos paises questionava-se o modo pelo qual  a raça humana estava tratando ao

ambiente(Cairncross,  1992) .

         A evolução do tema se projetou rapidamente dada sua importância para a

sustentabilidade do próprio planeta.

         Os governos começaram, timidamente,  criar leis de proteção ambiental;  os órgãos

não governamentais (sempre eles) chamaram a atenção para o descaso, apesar das leis,

com que se tratavam os recursos não renováveis (água, ar, florestas, matas ciliares, etc). Era

pouco para uma possibilidade de caos total do planeta.

         As empresas como fonte, meio e processo da evolução da economia mundial, vista

como um sistema aberto que interage com o meio ambiente, expandiram seu raio de ação

em relação aos limites dos efeitos causados por elas. Desta forma, entenderam que  o seu

ambiente não eram apenas os fornecedores, instituições financeiras, governo e clientes.

Entenderam que os problemas causados  pelos seus detritos industriais (águas, poluição,

expansão dos negócios em detrimento de rios e  florestas), a    insatisfação e a repulsa  da

sociedade por seus produtos,  obrigou-as a  incorporarem  aos  seus  objetivos  mais o fator

“meio ambiente” (Ribeiro, 1998)

         Mas,  quem pagará os custos decorrentes da degradação ambiental, os quais se

tornarão  um fator  a ser agregado nos produtos ou caberá às empresas assumirem esse

ônus? Poderiam ainda, em decorrência do crescimento econômico provocado por políticas

governamentais, serem de responsabilidade do Estado?

         Do ponto de vista das empresas o problema não é de difícil solução, bastaria apenas

quantificar os custos decorrentes de melhorias no processo produtivo, incorporá-lo ao custo

do produto e por fim, receber a conta da sociedade.

         Além dessa facilidade em receber tais custos incorridos, as empresas ainda ganhariam

com o aspecto social tão bem trabalhados em suas peças de marketing, embora nunca

saberemos o que realmente incorporam seus modelos de custos.

         Quanto ao Estado, possivelmente não será também tão difícil de receber as despesas

decorrentes da  não degradação. Basta para tal, acrescentar mais um imposto, talvez o
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“imposto verde”  que já foi e está sempre em pauta nos gabinetes, câmaras e congressos de

muitos países.

         Entretanto, em ambos os casos, a sociedade será a responsável pelo pagamento do uso

do “planeta”, seja ele em forma deste ou daquele produto ou através de impostos,

compulsórios ou não.

Entendemos que este não deve ser o debate.

A origem da degradação ambiental  para a  definição de um modelo ideal de custos

Assim como um produto ou serviço qualquer tem sua estrutura de custos
fundamentado em seu próprio fim, ou seja,  produtos ou serviços custam algo ou  alguma
coisa,  sempre de caráter tangível quantificadas por modelos de gestão que variam  de
empresa, de país ou de cultura,  que sempre procuram o que é real segundo seus conceitos
para que haja justificativas para a sociedade, refletidas através dos preços de vendas, dos
percentuais de lucros, etc. a degradação ambiental também terá que ser mensurada.

Considerando que a preocupação com o meio ambiente nunca foi um fator que
merecesse maiores estudos por parte das empresas, o processo de análise dos custos
incorridos de um produto ou serviço deixavam de considerar que a e  sobrevivência  do
negócio fosse infinita, ou pelo menos, até quando os recursos naturais  não fossem
exauridos.

A questão da degradação ambiental era tratada como algo “imaterial”, porém,
devemos observar  o que diz Lopes de Sá: “o fato de um agregado do capital não possuir
forma tangível não autoriza a afirmar que se torna viável aferir-lhe  o valor simplesmente
porque está eivado de insegurança. Que exista um receio de incerteza quanto ao futuro, é
natural admiti-lo, mas tal fato alcança a qualquer um dos elementos de um capital, quer
corpóreo, quer incorpóreo, sendo todavia, factível tecnologicamente encontrar critérios
que assegurem confiabilidade 1as evidências imateriais”.

 A origem da formação do custo poderá centrar-se nos insumos utilizados -
materiais e intangíveis -  para o fim a  que se destinam os produtos ou serviços ( de
primeira necessidade ou supérfluos). Quantificar então, passa a ser uma tarefa fácil, pois
sabemos o que, como  e porquê  quantificar.

         No caso dos custos incorridos na degradação ambiental o processo não é tão

simples. senão vejamos:

1. O que devemos quantificar?

2. Como deverá ser feita essa quantificação?

3. Porquê deveremos quantificar?
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        A essas três indagações, poderemos acrescentar mais uma de caráter extremamente

polêmico: quem paga a conta é quem degrada?

         De uma forma racional e prática, esses questionamentos são rapidamente

equacionados pelos gestores de negócios, sejam estatais ou de caráter privado. No entanto,

a discussão não pode ser tomada apenas como uma simples equação matemática. Muito

mais que isso,  tem-se que analisar seu aspecto social.

         Assim, essas indagações carecem de alguns conceitos que começam a tomar lugar

de destaque no cenário dos negócios e, que de certa forma,   passam a ser mais um fator de

exigência  para a criação e renovação estrutural das empresas.

         O modelo proposto  fundamenta-se em seis fatores:

1. Valor dos bens ambientais.

2. Desenvolvimento sustentável

3. custo da qualidade ambiental

4. Responsabilidade social

5. externalidade e internalidade dos custos ambientais.

6. Benefícios.

1. Valor dos bens ambientais:

          “ Há uma tendência a uma maior realização de discussões e ao desenvolvimento

de técnicas que possam avaliar, de forma confiável, o preço desses bens naturais, como é o

caso da água, com valores que serão estabelecidos pelos comitês de bacias hidrográficas,

em função de sua escassez na bacia”. (Moura, 2000).

         Alguns autores classificam o valor dos bens ambientais em três categorias, a

saber:

a) Valor de uso

O valor de uso pode ser considerado sob dois aspectos:  direto (quando são

consumidos da maneira com apresentados na natureza) e indiretos (quando são

utilizados mas sem ser efetivamente consumidos).

b) Valor de opção

Trata-se da preservação do bem ambiental para uso no futuro.
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c) Valor de existência

Valor percebido porém de difícil mensuração.

2.  Desenvolvimento sustentável

         Para  o Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas do Meio

Ambiente (PNUMA), em sua XV Sessão,  conceitua desenvolvimento sustentável da

seguinte forma:

“É  o desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem comprometer a

capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias  necessidades.

Desenvolvimento sustentável tão pouco implica transgressão alguma ao princípio de

soberania.  O Conselho de Administração considera que a consecução  do desenvolvimento

sustentável envolve cooperação dentro das fronteiras nacionais e através daquelas. Implicas

progresso na direção da equidade nacional e internacional, inclusive assistência aos paises

em  desenvolvimento de acordo com seus planos de desenvolvimento, prioridades e

objetivos nacionais. Implica também a existência de meio econômico internacional propício

que resulte no crescimento e no desenvolvimento. Estes são elementos da maior relevância

para o manejo sadio do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável implica ainda a

manutenção, o uso racional e valorização da base de recursos naturais que sustenta a

recuperação dos eco-sistemas e o crescimento econômico. Desenvolvimento sustentável

implica, por fim, a incorporação de critérios e considerações ambientais na definição de

políticas e de planejamento de desenvolvimento e não representa uma nova forma de

condicionalidade na ajuda ou no financiamento para o desenvolvimento.

O Conselho de Administração está inteiramente consciente de que os próprios

países são e devem ser os principais atores na reorientação de seu desenvolvimento, de

forma a torná-lo sustentável. O desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio é de

grande importância para todos os países, industrializados e em desenvolvimento. Os países

industrializados possuem os recursos necessários para fazer os ajustes requeridos; algumas

de suas atividades econômicas efetivamente têm impacto substancial no meio ambiente,

não apenas no âmbito nacional, mas além de suas fronteiras. Mesmo no caso dos países em

desenvolvimento, a maior parte dos recursos para o desenvolvimento provem deles

mesmos. Para estes, muito embora a manutenção da base de recursos naturais para as

futuras gerações seja de grande relevância, as necessidades da geração atual são de

importância crítica. Ações induzidas pela pobreza e pela necessidade de sobrevivência
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erodem a base de recursos e assim geram mais pobreza. Em todos os países, questões de

desenvolvimento e meio ambiente estão entrelaçadas em mútua interação. (Relatório

Brundtland, 1987)

Considerando que os custos da degradação ambiental poderão ser fundamentados a

partir destes conceitos,  o equacionamento para a definição de um modelo de gestão de

custos ambientais começa a tomar forma. Entretanto, é bom lembrar e não esquecer de

incluir o mais profundo problema do modelo: a pobreza, tema pouco explorado no

Relatório Brundtland.

3. O custo da qualidade ambiental e seus agentes

         Outro fator a ser considerado no equacionamento de  um modelo de gestão de

custos ambientais é identificar  seus agentes no processo.

         O custo da qualidade ambiental pode ser considerado como a somatória da ação

de seus agentes principais que são: o governo; os consumidores e as empresas.

         O governo através da elaboração de leis e penalidades que regulamentam a

atividade das empresas.

         Os consumidores através de boicotes a produtos e serviços que não respeitam o

meio ambiente, assim como o papel das ONGS como formadores de opinião quanto às

questões ambientais.

         As empresas  por meio da adoção de normas  preparadas com o intuito de

promover o melhor desempenho ambiental (ex.: adoção dos Princípios da carta

Internacional para o Desenvolvimento sustentável).

4. Responsabilidade Social

         No decorrer da história das organizações privadas, encontram-se inúmeros

exemplos da ação social das empresas em substituição ao papel do Estado. Assim foram as

melhorias da qualidade de vida dos empregados na fábricas do início do século XX, ainda

que os objetivos eram o aumento da produtividade e, conseqüentemente, o aumento do

lucro. Os programas de treinamento e de aperfeiçoamento de “mão de obra”  socializaram,

indiretamente, o conhecimento.
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         A abertura do capital através dos modelos de  sociedades anônimas contribuíram

em muitos casos, com o processo de distribuição de lucros mais pulverizados, ainda  que

fossem resultados da aplicação de pequenos poupadores.

         Atualmente, é comum  em países em processo de desenvolvimento ou ainda, em

países cujo desenvolvimento ainda são projetos para o futuro, a inversão desses valores, ou

seja, a cobrança por parte do Estado sobre a empresas no que se refere à responsabilidade

social.

         Uma análise simplista desta visão de responsabilidade social das empresas parece

que as mesmas são as grandes beneficiadas do uso dos recursos ambientais. Entretanto, há

que se considerar que o Estado, através de políticas específicas,  financia o

desenvolvimento dos projetos ambientais. Desta forma, a pergunta que se faz é:  se o

Estado financia as empresas quanto aos programas para o desenvolvimento sustentável,

quem, na realidade, detém a responsabilidade social?

         Se, de um lado os custos empresariais  serão acrescidos dos valores incorridos no

processo de preservação ambiental, o Estado está sendo prejudicado, pois, os recursos

saíram de seus cofres, já cobrados em forma de impostos ou taxas da sociedade, não sendo

justo, portanto, o repasse dos mesmos por parte das empresas, nos seus produtos ou

serviços oferecidos à sociedade.

5. Externalidade e internalidade  dos custos ambientais

         As  empresas são entendidas como sistemas abertos,  isto torna óbvio que os

processos produtivos  possuem  relações intrínsecas entre si. Assim,  toda produção de bens

ou serviços de uma empresa afetará  outras empresas ou pessoas envolvidas. embora esses

efeitos são de difícil avaliação em termos de quantificação, pode-se identificar as origens de

seus custos e atribuí-lo de forma correta  ao seu gerador.

         Diante desta  situação,  a solução sugerida é que tais custos sejam internalizados

(identificados e imputados no projeto). Essa internalização refere-se às ações que a empresa

pode tomar no sentido de reduzir,  a níveis aceitáveis, as externalidades. (Moura, 2000).

         Com relação à internalização dos custos ambientais, um dos mais importantes

documentos resultantes da Rio-92 foi a  “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento”, que estabelece em  seu Princípio 16:  “ As autoridades locais devem

promover a internalização  de custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos,
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levando em consideração que o poluidor deve arcar com os custos da poluição”

(Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e e Desenvolvimento – Rio de

Janeiro, 1992).

6. Benefícios

         A maneira pela qual podemos mensurar os benefícios de um determinado projeto

ou equipamento referente a uma melhoria ambiental é através da estimativa dos prejuízos

incorridos caso o projeto não fosse realizado.

         Apesar de estimativas serem relativamente frágeis, resultam em valores

numéricos que  permitem uma comparação com os valores dos custos, trazendo assim, a

possibilidade da avaliação da viabilidade do investimento pretendido na melhoria

ambiental.

Proposta de modelo de gestão de custos ambientais

         Tradicionalmente,  a ação do complexo organizacional  sempre foi entendida como

a integração dos objetivos da empresa e dos clientes,  numa  relação  onde o custo-benefício

deve ter mão dupla de ação, ou seja, os interesses dos atores devem ser considerados.

Figura 1 - O processo de satisfação da sociedade de consumo
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A figura 1  mostra  que o que importa, segundo a visão tradicional de relações com o

mercado, que o que importa são os agentes, os fatores e o resultado de um sistema da

satisfação de necessidades considerando tão somente os fatores tangíveis na definição dos

objetivos organizacionais relacionados com o desenvolvimento de bens e serviços.

A  análise deve ser aprofundada; há que se considerar que cada ator (empresa, cliente,

fornecedores e governo) está inserido num contexto de espaço-tempo,  portanto,

coexistindo  e  interagindo com o mesmo.

Desta forma,  sob o ponto de vista  ecológico, o sucesso organizacional e a satisfação da

sociedade de consumo estarão, em suas ações,  utilizando os bens materiais e imateriais da

natureza

A partir dos conceitos dos seis fatores (valor dos bens ambientais, desenvolvimento

sustentável, custo da qualidade ambiental e seus agentes responsabilidade social,

externalidade e  internalidade dos custos ambientais e benefícios),  poderemos formular

algumas estratégias de gestão de custos ambientais,   pois temos parâmetros para

quantificar o valor dos bens ambientais; conhecemos a essência do que é desenvolvimento

sustentável; o custo da qualidade ambiental  poderá ser analisado pela ação de seus agentes;

a responsabilidade social  poderá ser equacionada partindo do pressuposto de que não só  as

empresas pelas suas ações, mas também o governo serão os agentes responsáveis pelo bem

estar social, sem no  entanto, penalizar a sociedade pela cobrança dupla da conta, ou seja,

pelos impostos e taxas e pelo repasse nos custos dos produtos e serviços;   o entendimento

da externalização  e internalização dos  custos possibilitará  seus desdobramentos nos bens

e serviços e por fim, o custo por não  se fazer (prejuízos ambientais) poderão ser

quantificados.

        Cada um desses fatores será tratado como um sistema individual no processo da

estrutura  da gestão dos  custos ambientais.

Destas forma, as  estratégias do gerenciamento do sistema fixa seu foco nas ações

individuais de cada um dos agentes, considerando-o como parte integrante que é, dos

movimentos  da natureza ambiental e do espaço-tempo em que vive,  cujas

responsabilidades  sobre as alterações recairão sobre si.

O modelo de sucesso organizacional de satisfação da sociedade  de consumo passa

a fundamentar-se no princípio básico da convivência social, independentemente da

satisfação que um produto/serviço possa agregar à vida das pessoas pelo seu uso ou não.
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Figura 2 - Gestão individualizada de custos ambientais
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empresas, uma vez que a preocupação com a qualidade de vida, a preservação ambiental

são temas recentes no foco das  preocupações  das organizações, torna-se difícil concluir se
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o modelo  baseado na gestão individualizada é o ideal para a apuração dos custos

ambientais.

É uma mudança de paradigma na formação de preços,  já que o custo de obtenção

de produtos ou serviços  não será controlado apenas pela empresa mas pela sociedade.

       O  modelo propõe a utilização  do sistema de  registros contábeis,  pesquisas “in

loco” sobre os reais efeitos ambientais, alocando os passivos de acordo com as leis que

regem os princípios e controles legais e fiscais.

Como contribuição, o modelo propõe a análise dos resultados de sua aplicação em

casos  reais de empresas  cujos custos do meio ambiente não foram considerados no na

definição de suas  estratégias de ação. Após os resultados apurados com a aplicação do

modelo, serão feitas análises comparativas no processo de tomada de decisão sobre os

objetivos que a  empresa poderia ter traçado para seus exercícios futuros. Esses resultados

servirão de  parâmetros para verificar se a história da empresa seria diferente caso os dados

levantados pelo modelo fossem conhecidos à época das tomadas de decisão. O objetivo do

modelo é o de oferecer ao gestor maiores informações sobre os movimentos e a ação da

empresa em relação ao meio ambiente e à sua degradação, além de poder contribuir para a

preservação da vida  dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável
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