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RESUMO 

O presente trabalho teve como principal foco 
verificar se as empresas hidroelétricas estão 
seguindo corretamente as Normas 
Brasileiras de Contabilidade NBC T 15 –
Informações de Natureza Social e Ambiental.  
A empresa que cumpre tais exigências, 
consequentemente, é bem vista pela 
sociedade e principalmente no mundo dos 
negócios. O caráter global de grande parte 
das empresas sugere que estas devam 
deixar transparecer um grau de preocupação 
de amadurecimento elevado, demonstrando 
a existência de uma consciência ambiental. 
Foram analisadas três empresas no 
seguimento de usina hidroelétricas 
brasileiras. As coletas de dados foram 
realizadas por pesquisa via sites oficiais das 
empresas escolhidas. Observou-se o 
conjunto de elementos de cunho social e 
ambiental a serem evidenciados pelas 
empresas, conforme orientação da NBC T 
15. Das três empresas apenas uma atingiu 
100% da divulgação social e ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

As exigências pela proteção ambiental têm ganhado cada vez mais 

espaço no mundo atual, grandes empresas estão se qualificando e reciclando. 

A empresa que cumpre tais exigências, consequentemente, é bem vista 

pela sociedade e principalmente no mundo dos negócios. Nesse sentido Paiva 

(2009) diz que o caráter global de grande parte das empresas sugere que estas 

devam deixar transparecer um grau de preocupação e de amadurecimento 

elevado, demonstrando a existência de uma consciência ambiental. 

Em 19 de agosto de 2004, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

aprovou a NBC T15 Informações de Natureza Social e Ambiental, uma norma 

que define os procedimentos para evidenciação de informações de natureza 

social e ambiental, com o objetivo de definir regras para estas demonstrações, 

que evidenciam as ações sociais e ambientais das empresas. 

A escolha desse tema deu - se pela análise de empresas no setor de 

energia elétrica listadas com ações na BM&F BOVESPA, com aplicação da 

norma NBC T 15, notando - se que a questão Ambiental vem ganhando destaque 

no planejamento energético do país, e pelo fato de que existem poucos trabalhos 

abordando esse tema, dessa forma pretende - se contribuir com a literatura 

acadêmica. 

Diante do exposto, apresenta – se a seguinte questão do problema: 

As Hidroelétricas brasileiras estão aplicando de forma correta e completa 

a NBC T 15? 

O objetivo desse trabalho é verificar se as hidroelétricas brasileiras e sua 

seguem, as normas já NBC T 15 informações de natureza e social ambiental. A 

fim de alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

a)Levantar referencial teórico sobre o assunto. 

b)Realizar uma investigação em três empresas do setor hidroelétrico para 

verificar se estão aplicando de forma correta e completa a NBC T 15. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

            A seguir apresenta se o referencial teórico sobre o tema 

 

1.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL  

 

Segundo Iudícibus (2004), a Contabilidade pode ser feita na base de duas 

abordagens distintas. A Primeira é um conjunto básico de informações que 

atendam igualmente bem a todos os tipos de usuário. Na segunda abordagem, 

a contabilidade deveria fornecer informações diferenciadas, de acordo com os 

interesses de cada tipo de usuário. 

A Contabilidade por ser uma ciência que tem como objeto o patrimônio, 

precisa também registrar e prestar informações a todos os fatores relacionados 

ao meio ambiente. 

Ribeiro (2010) diz que a contabilidade ambiental tem como objetivo 

identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômicas- 

financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e 

recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando a 

evidenciação da situação patrimonial de uma entidade. Neste contexto para 

Ribeiro (2010, p.45) ”[...] Contabilidade Ambiental é a contabilização dos 

benefícios e prejuízos que o desenvolvimento de um produto, ou serviço, pode 

trazer ao meio ambiente. ” 

          Costa (2007, p.20) comenta que: a introdução da variável ambiental nas 

Contas Nacionais não deve ser reduzida somente à finalidade de apresentar 

agregados de renda. Na realidade a Contabilidade Ambiental deve ser entendida 

como um instrumento poderoso para o planejamento.  

Portanto, a Contabilidade Ambiental, sob o ponto de vista do Governo, 
visa atender aos propósitos sociais mais amplos como o bem-estar da 
sociedade, a qualidade de vida da população, a preservação e 
manutenção dos recursos naturais etc. Dessa maneira, o Governo 
poderia utilizara Contabilidade Ambiental para o seu processo 
orçamentário e de planejamento, como, por exemplo, no 
acompanhamento de como estão sendo consumidos recursos naturais 
por determinada região. A questão de valor para o Governo está 
relacionada não somente aos valores monetários, mas à qualidade de 
vida da nação. (COSTA, 2007, p20) 
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           Ainda para o autor a Contabilidade Ambiental pode contribuir para que as 

informações ambientais possam ser evidenciadas de maneira segregada das 

informações operacionais obedecendo acerta uniformidade. Dessa forma, a 

contabilidade estará fazendo a sua parte, ou seja, contribuindo para que as 

empresas melhorem a qualidade de suas demonstrações o que levaria à 

eliminação ou pelo menos à diminuição dos impactos causados pelas atividades 

empresariais no meio ambiente. 

Sendo assim Contabilidade Ambiental tem como o estudo do patrimônio 

ambiental, bens, direitos e obrigações ambientais das entidades.  Seu objetivo é 

fornecer aos seus usuários, internos e externos, informações sobre os eventos 

ambientais que causam modificações na situação patrimonial, bem como realizar 

sua identificação, mensuração e evidenciação 

 

1.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

Segundo Ribeiro (2010, p.43) Responsabilidade social envolve o 

conhecimento das preferencias e prioridades sociais. É um conceito que 

influencia, e se altera de uma região para a outra. Desse conhecimento entende 

ser que as empresas devem coadunar o interesse do seu diversificado público 

atender suas expectativas, em termos de abastecimento do mercado, recursos 

humanos e preservação do meio ambiente. 

A responsabilidade social de uma empresa deverá voltar à redução dos 

efeitos negativos do processo produtivo e a preservação dos recursos naturais. 

Contabilidade social é fornecer informações que permitam avaliar os 
efeitos das atividades das empresas sobre a sociedade. Nesse sentido, 
deverão ser estabelecidos objetivos conceitos sociais relevantes, 
métodos de mensuração e uma estrutura para comunicar tais dados aos 
usuários interessados. Esses objetivos poderão incluir a informação da 
contribuição proporcionada pela empresa á sociedade, isto é, os custos 
e benefícios internos da companhia e os custos e benefícios que afetam 
somente a sociedade. (RIBEIRO, 2010 p,43) 

 
Para a autora o papel da contabilidade, recuperação do meio ambiente, 

tem a responsabilidade com todos os profissionais todos devem contribuir para 
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solucionar os problemas ambientais. Com as principais formas, na determinação 

de custos, nos serviços de gerencia e da informação, todos têm como cooperar 

e fazer sua parte.  

As empresas que querem atuar com responsabilidade social, além de 

promover as boas condições internas, têm que se preocupar, ainda, com as 

seguintes áreas de meio ambiente; segurança e qualidade dos seus produtos e 

serviços; entre outras. Kunsch (2003) lembra que a responsabilidade social das 

organizações está sendo e será cada vez com mais ênfase, questionada. 

 
No futuro, mais próximo do que podemos imaginar as organizações não 
serão medidas apenas pelas suas performances em vendas, lucros e 
produtividade, mas sim pelas suas contribuições à sociedade, pelo 
compromisso que têm com o bem comum. O destaque para a ação 
social da empresa está na sua contribuição para a qualidade de vida nas 
comunidades e nações em que atua políticas e práticas ambientais, 
políticas e práticas de relações com os funcionários, defesa de valores e 
princípios éticos. (KUNSCH, 2003, p. 168) 
 

           A responsabilidade Social das empresas está sendo cobrada por grupos 

sociais ou pela própria comunidade, obrigando as empresas a definirem 

objetivos de caráter social, uma vez que tais objetivos demonstrarão à sociedade 

seus compromissos para com os colaboradores e com o meio ambiente em que 

estão inseridas. 

 

1.3 INFORMAÇÕES AMBIENTAIS  

 

           As informações ambientais são uma das contribuições da contabilidade 

ao processo de preservação e proteção nesta área. Atualmente, tais informações 

possuem menções, no Relatório da Diretoria, aos investimentos. 

Para Ribeiro (2006) o objetivo da evidenciação contábil de natureza 

ambiental tem os seguintes aspectos a serem evidenciados: Natureza dos 

gastos e passivos ambientais inseridos nas demonstrações contábeis; imposição 

para recuperação, bem como expectativas para mudança; interação com o meio 

ambiente, incluindo políticas e programas adotado sou justificativa para não os 

ter melhorias incentivos. 
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Conforme Ribeiro (2010) relata, mudanças ocorrem no comportamento 

empresarial, fazendo com que os relatórios anuais se tornam ricos em 

informações, ainda que limitadas as de natureza qualitativa. Essas mudanças 

são decorrentes da globalização dos mercados, outro fato que aumenta as ações 

ambientais e promove a imagem da empresa e seus produtos. 

Para a autora é importante reconhecer o fator positivo: a informação 

prestada tem estimulado os concorrentes a realizar ações semelhantes ou 

melhores, o que resulta, portanto, no benefício da sociedade como um todo. 

Iudicíbus (2004) diz que o disclosure está associado aos objetivos da 

Contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para os vários tipos de 

usuários, sendo compreendida como informação suficiente e capaz de prover as 

necessidades de cada usuário interessado. 

 

1.4 EVIDENCIAÇÃO (DISCLOSURE)  

 

A evidenciação contábil ou disclosure é definida de uma publicação de 

informações úteis de inerentes as atividades de uma entidade. E suas formas de 

evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a mesma: apresentar a 

informação quantitativa e qualitativa nos demonstrativos formais, a fim de 

propiciar uma base adequada de informação para o usuário.    

Iudícibus (2010, p.110) traz um trecho importante retirado do 

AccountingResearchStudy nº1, editado pelo AICPA American 

InstituteofArtifiedPublicAccountants, em 1961, que diz que “Os demonstrativos 

contábeis deveriam evidenciar o que for necessário, a fim de não os 

tornarenganosos”. De acordo ainda com o autor os conteúdos das informações 

que serão evidenciadas devem respeitar o conceito da relevância. 

Com relação à quantidade de evidenciação, muitas expressões e 
conceitos têm sido utilizados; alguns falam em evidenciação adequada 
(adequatedisclosure), outros ainda em evidenciação justa 
(fairdisclosure) e outrosainda em evidenciação plena (fulldisclosure).  Na 
verdade, não existe diferença efetiva entre tais conceitos, embora 
tenham sido utilizados com significados distintos; toda informação para 
o usuário precisa ser, ao mesmo tempo, adequada, justa e plena, pelo 
menos no que se refere ao detalhe que está sendo evidenciado. Afinal o 
sentido da evidenciação é que a informação que não for relevante deve 
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ser omitida a fim de tornar os demonstrativos contábeis significativos e 
possíveis de serem entendidos plenamente. (IUDÍCIBUS, 2010 p. 111)  
 

As informações que serão evidenciadas devem levar em consideração 

conceitos como a materialidade e relevância, pois estes possuem ligação direta 

e podem referir-se a informações quantitativas e qualitativas. Iudícibus, (2010, p 

.112) “[...] é preciso avaliar, embora seja difícil, se esta informação aumentará a 

relevância a ponto de justificar o aumento da complexidade de sua análise”. 

Os autores Aquino e Santana (1992, p. 1 apud Dalmácioe Paulo, 2004, p. 

4) fazem uma referência aos conceitos de evidenciação: Evidenciar é tornar 

evidente, mostrar com clareza e que evidente é aquilo que não oferece dúvida, 

que se compreende prontamente. “Neste contexto para Aquino e Santana” [...] 

“Talvez pudéssemos unir essas conceituações e dizer que evidenciação significa 

divulgação com clareza, divulgação em que se compreende de imediato o que 

está sendo comunicado”. 

Assim os autores concluem que evidenciação é um compromisso 

inalienável da contabilidade com seus usuários e com os próprios objetivos. 

Pode-se concluir que evidenciar, em contabilidade, significa ser claro ao 

comunicar aos usuários os reflexos dos eventos econômico-financeiros sobre o 

patrimônio, por meio da comunicação de informações. O processo contábil deve 

ser claro o suficiente para que haja o estabelecimento da comunicação com o 

usuário por meio da divulgação das informações produzidas. 

 

1.5 NBC T 15 – INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL  

 

A Norma NBC T – 15 tem o objetivo de demonstrar procedimentos para 

evidenciação de informações de natureza social e ambiental, com vistas a 

prestar contas à sociedade pelo uso dos recursos naturais e humanos, 

demonstrando o grau de responsabilidade social da entidade. 

          Para fins da norma, entende-se por informações de natureza social e 

ambiental: 

          - A geração e a distribuição de riqueza; 

     - Os recursos humanos; 
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          - A interação da entidade com o ambiente externo; 

- A interação com o meio ambiente; 

A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental, 

elaborada deve evidenciar os dados e as informações de natureza social e 

ambiental da entidade, extraídos ou não da contabilidade. 

A demonstração referida no item anterior, quando divulgada, deve ser efetuada 

como informação complementar às demonstrações contábeis, não se 

confundindo com as notas explicativas e deve ser apresentada, para efeito de 

comparação, com as informações do exercício atual e do exercício anterior. 

Nas informações relativas à interação com a comunidade, devem ser 

evidenciados os totais dos investimentos em: 

a) Educação, exceto a de caráter ambiental; 

b) Cultura; 

c) Saúde e saneamento; 

d) Esporte e lazer, não considerados os patrocínios com finalidade 

publicitária; Alimentação; 

Nas informações relativas aos fornecedores, a entidade deve informar se 

utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de seus fornecedores. 

Nas informações relativas à interação da entidade com o meio ambiente, 

devem ser evidenciados: 

Quadro 1: Informações de Entidade Ambiental  

Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio 

ambiente; 

Investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados; 

Investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados terceirizados, autônomos 

e administradores da entidade; 

 Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; 

Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a entidade; 

Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, determinada administrativa 

e/ou judicialmente; 

Passivos e contingências ambientais; 

Fonte: NBC T 15 2018 adaptada pela autora. 
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As informações contábeis, contidas na Demonstração de Informações de 

Natureza Social e Ambiental, são de responsabilidade técnica de contabilista 

registrado em Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser indicadas 

aquelas cujos dados foram extraídos de fontes não contábeis, evidenciando o 

critério e o controle utilizado para garantir a integridade da informação. A 

responsabilidade por informações não contábeis pode ser compartilhada com 

especialistas. 

A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental deve ser 

objeto de revisão por auditor independente, e ser publicada com o relatório deste, 

quando a entidade for submetida a esse procedimento. 

 

 

 

 

1.6 COMPANHIAS HIDROELÉTRICAS 

 

De acordo com a Atlas de energia elétrica do Brasil, a energia com suas 

diversas formas, se tornou indispensável à sobrevivência da espécie humana. É 

mais do que sobreviver, o homem procurou sempre evoluir, está inovando, 

descobrindo fontes e formas alternativas de adaptação ao ambiente em que vive 

e de atendimento ás suas necessidades. Dessa forma, exaustão, escassez ou 

inconveniência de um dado recurso tende a ser compensadas pelo surgimento 

de outras (s). Tornou-se uma das formas mais versáteis e convenientes de 

energia, passando a ser recurso indispensável e estratégico para o 

desenvolvimento socioeconômico de muitos países e regiões. Com essa 

inovação com os avanços a energia elétrica está cada vez mais seno transmitida 

para o mundo todo. 

No limiar do terceiro milênio, os avanços tecnológicos em geração, 

transmissão e uso final de energia elétrica permitem que ela chegue aos mais 

recônditos lugares do planeta, transformando regiões desocupadas ou pouco 

desenvolvidas em polos industriais e grandes centros urbanos. Os impactos 
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dessas transformações socioeconômicas são facilmente observados em nosso 

cotidiano, até mesmo através de imagens de satélite. 

Segundo os estudos as hidrelétricas no Brasil tiveram seu início ao final 

do século XIX após a Segunda Guerra Mundial em meados de (1939-1945), 

atualmente está correspondendo a 90% da energia elétrica produzida no país, 

apresentando no o terceiro maior potencial hidráulico do mundo. O Brasil importa 

uma grande parte de energia hidrelétrica, isso porque a usina de Itaipu é a 

segunda maior das Américas, mas ela não se encontra 100% em território 

brasileiro, sua divisão se encontra em território vizinho, Paraguai passando a ter 

50% da produção da usina, na incapacidade de consumir esse montante, vende 

o excedente para o Brasil. A produção do país é realizada através de dois 

grandes sistemas estruturas e integrada: o sistema Sul-Sudeste, Centro-Oeste 

e Norte-Nordeste, que corresponde cerca de 70% a 25% da produção de energia 

elétrica, com a falta de investimento e com a importação de energia elétrica o 

país só está aproveitando apenas 25% do seu potencial.  

O Governo brasileiro realizou um projeto para a ampliação de pequenas 

usinas hidroelétricas no país, assim com a preferência de pequenas usinas, 

diminui os impactos ambientais provocados por grandes usinas. 

 

1.7 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE ENERGIA HIDRELÉTRICAS  

 

Com a produção de usinas hidroelétricas provocam impactos na biosfera. 

Por isso, conservar e proteger o meio ambiente são preocupações constantes. 

Segundo o site Itaipua principal vantagem de se construir uma usina 

hidroelétrica é o custo baixo que a hidroelétrica oferece, comparado a outros 

tipos de usina. Em segundo a água é um recurso renovável quando garante sua 

preservação de rios e nascentes. As hidrelétricas não acarretam para poluentes 

na atmosfera.  

As desvantagens, que a usina hidroelétrica oferece no espaço ambiental 

e social. Uma instalação desse tipo de usina e construção de barragens, que 

refreiam o curso dos rios, é necessário o alagamento de grandes áreas. Essa 

prática acaba acarretando problemas à fauna e flora local, como: 
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a) a destruição da vegetação natural, 

b) assoreamento do leito dos rios, 

c) desmoronamento de barreiras, 

d) extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício a 

transmissão de doenças como malária e esquistossomose. 

Os impactos sociais também são visíveis com o deslocamento das 

populações ribeirinhas e indígenas, algumas que viviam na região há muitos 

anos, e são obrigadas a mudar-se por causa do alagamento para a construção 

dos lagos artificial. 

 

      2. METODOLOGIA  

 

          Para a presente pesquisa utilizou-se o método dedutivo que, segundo 

Marconi & Lakatos (2003) é   a   pesquisa   que   parte   de   pressupostos já 

estabelecidos anteriormente.  

          Este estudo também é caracterizado por uma pesquisa exploratória que 

conforme Gil (2009, p.41) "[...] proporciona maior familiaridade com o problema, 

tornando o mais explícito. Pode- se dizer que esta pesquisa tem como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

           Caracterizando também descritivo, que segundo o mesmo autor 

compreende em descrever as características de um determinado grupo, ou seja, 

apresentando as características das empresas. E, também, documental, Gil 

segue dizendo (2009, p.45) "[...] A pesquisa documental vale-se de materiais que 

não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. 

           A abordagem da pesquisa caracteriza-se por caráter quantitativo e 

qualitativo, que segundo Gil (2008, p.32) “Quantidade e qualidade são 

características imanentes a todos os objetos e fenômenos e estão inter-

relacionados. No processo de desenvolvimento, as mudanças quantitativas 

graduais geram mudanças qualitativas e essa transformação opera- se por 

saltos”.  
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          Pesquisou - se três empresas no seguimento de usina hidroelétricas 

brasileiras nas quais adoção desse critério deu-se em razão das empresas 

participantes desse índice divulgarem informações de natureza sócio 

ambientais, demonstrações financeiras, Balanços Sociais e Sustentáveis. 

          A coletas de dados foi realizada por pesquisa via sites oficiais das 

empresas escolhidas e analisadas. 

 Observamos as informações sociais e ambientais, que compõem o 

conjunto de elementos de cunho social e ambiental a serem evidenciados pelas 

empresas, conforme orientação da NBC T 15 e evidenciado através do 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 

A primeira coluna do quadro corresponde o conjunto de informações 

caracterizada dos recursos humanos, abordando tópicos como: administradores, 

terceirizados e autônomos, remuneração, benefícios, etc. 

A segunda parte se refere as informações do ambiente externo 

(comunidade, clientes e fornecedores), evidenciação de ações trabalhistas 

movidas contra a entidade pelos empregados, devem fazer parte do relatório da 

empresa, no intuito de indicar aos usuários da contabilidade o contexto 

relacionado a composição de empregados da empresa por sexo, escolaridade e 

cargos de chefia, admissões e demissões, quantidade de estagiário se 

portadores de necessidades especiais, prestadores de serviços etc. 

           Na terceira parte a relação das informações relativas à interação da 

entidade com o conjunto de informações ao meio ambiente como gastos e 

investimentos com a preservação Ambiental e educação ambiental. 

 

2. RESULTADOS 

 

          Os resultados expostos foram gerados a partir da análise detalhada dos 

relatórios das empresas com relação a norma regulamentadora NBC T 15.  
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QUADRO 1: EMPRESA TUCURUÍ 

Informações a Serem Divulgadas  
TUCURUI  2016 2015 

 Geração e Distribuição de Riqueza:     
Recursos Humanos:     
Remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados 
e autônomos; Sim Sim 

Relação entre a maior e menor remuneração da entidade, considerando os 
empregados e os administradores; Sim Sim 
Gastos com encargos sociais; Sim Sim 
Gastos com alimentação; Sim Sim 
Gastos com transporte; Sim Sim 
Gastos com previdência privada; Sim Sim 
Gastos com saúde; Sim Sim 
Gastos com segurança e medicina do trabalho; Sim Sim 
Gastos com educação; Sim Sim 
Gastos com cultura; Sim Sim 
Gastos com capacitação e desenvolvimento profissional; Sim Sim 
Gastos com creches ou auxílio- creches; Sim Sim 
Participações nos lucros ou resultados. Sim Sim 
Nas informações relativas à composição dos recursos humanos, devem ser 
evidenciados:     
Total de empregados no final do exercício; Sim Sim 
Total de admissões; Sim Sim 
Total de demissões; Sim Sim 
Total de estagiários no final do exercício; Sim Sim 
Total de empregados portadores de necessidades especiais no final do 
exercício; Sim Sim 
Total de prestadores de serviços terceirizados no final do exercício; Sim Sim 
Total de empregados por sexo; Sim Sim 
Total de empregados por faixa etária, entre 18 a 60; Sim Sim 
Total de empregados por nível de escolaridade, segregados por alfabetização; Sim Sim 
Percentual de ocupantes de cargos de chefe, por sexo Sim Sim 

Nas informações relativas ás ações trabalhistas movidas pelos empregados 
contra a entidade, devem ser evidenciados:     
Número de processos trabalhistas movidos contra a entidade; Sim Sim 
Número de processos trabalhistas julgados procedentes; Sim Sim 
Número de processos trabalhistas julgados improcedentes; Sim Sim 
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça. Sim Sim 
Interação da Entidade com o Ambiente Externo.     
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Nas informações relativas à interação com a comunidade, devem ser 
evidenciados os totais dos investimentos em:     
Educação, exceto a de caráter ambiental; Sim Sim 
Cultura; Sim Sim 
Saúde e saneamento; Sim Sim 
Esportes e lazer, não considerados os patrocínios com finalidade publicitária; Sim Sim 
Alimentação. Sim Sim 
Nas informações relativas à interação com os clientes, devem ser 
evidenciados.     
Número de reclamação recebidas diretamente na entidade;  Não Não 
Número de reclamação recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor;  Não  Não 
Número de reclamação recebidas por meio da Justiça;  Não   Não 
Número das reclamações em cada instancia arrolada;   Não   Não 

Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de 
proteção e defesa do consumidor ou pela Justiça;   Não   Não 
Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das 
reclamações.   Não   Não 
Interação com o Meio Ambiente.     

Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para 
melhoria do meio ambiente; Sim Sim 
Investimentos e gastos com a preservação e/ ou recuperação de ambientes 
degradados; Sim Sim 

Investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, 
terceirizados, autônomos e administradores da entidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; Sim Sim 
Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 
contra a entidade; Sim Sim 

Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, terminadas 
administrativa e/ ou judicialmente; Sim Sim 
Passivos e contingencias ambientais; Sim Sim 

 FONTE: Adaptado pela autora com base nos dados coletados. 

 

           A primeira empresa a ser apresentada é Tucurui onde foram analisados 

os anos de 2015 e 2016, suas informações demonstraram que nesses anos a 

empresa divulgou 86,96% das informações faltando ser evidenciada divulgação 

sobre interação com os clientes. 
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 QUADRO 2: EMPRESA BELO MONTE 

Informações a Serem Divulgadas      
BELO MONTE  2016 2015 

 Geração e Distribuição de Riqueza:     
Recursos Humanos:     
Remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados 
e autônomos; Sim Sim 
Relação entre a maior e menor remuneração da entidade, considerando os 
empregados e os administradores; Sim Sim 
Gastos com encargos sociais; Sim Sim 
Gastos com alimentação; Sim Sim 
Gastos com transporte; Sim Sim 
Gastos com previdência privada; Sim Sim 
Gastos com saúde; Sim Sim 
Gastos com segurança e medicina do trabalho; Sim Sim 
Gastos com educação; Sim Sim 
Gastos com cultura; Sim Sim 
Gastos com capacitação e desenvolvimento profissional; Sim Sim 
Gastos com creches ou auxílio- creches; Sim Sim 
Participações nos lucros ou resultados. Sim Sim 
Nas informações relativas à composição dos recursos humanos, devem ser 
evidenciados:     
Total de empregados no final do exercício; Sim Sim 
Total de admissões; Sim Sim 
Total de demissões; Sim Sim 
Total de estagiários no final do exercício; Sim Sim 
Total de empregados portadores de necessidades especiais no final do exercício; Sim Sim 
Total de prestadores de serviços terceirizados no final do exercício; Sim Sim 
Total de empregados por sexo; Sim Sim 
Total de empregados por faixa etária, entre 18 a 60; Sim Sim 
Total de empregados por nível de escolaridade, segregados por alfabetização; Sim Sim 
Percentual de ocupantes de cargos de chefe, por sexo Sim Sim 
Nas informações relativas ás ações trabalhistas movidas pelos empregados 
contra a entidade, devem ser evidenciados:     
Número de processos trabalhistas movidos contra a entidade;   Não   Não 
Número de processos trabalhistas julgados procedentes;   Não   Não 
Número de processos trabalhistas julgados improcedentes;   Não   Não 
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça.   Não   Não 
Interação da Entidade com o Ambiente Externo.     
Nas informações relativas à interação com a comunidade, devem ser 
evidenciados os totais dos investimentos em:     
Educação, exceto a de caráter ambiental; Sim Sim 
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Cultura; Sim Sim 
Saúde e saneamento; Sim Sim 
Esportes e lazer, não considerados os patrocínios com finalidade publicitária; Sim Sim 
Alimentação. Sim Sim 
Nas informações relativas à interação com os clientes, devem ser 
evidenciados.     
Número de reclamação recebidas diretamente na entidade;   Não   Não 
Número de reclamação recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor;   Não   Não 
Número de reclamação recebidas por meio da Justiça;   Não   Não 
Número das reclamações em cada instancia arrolada;   Não   Não 

Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de 
proteção e defesa do consumidor ou pela Justiça;   Não   Não 
Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das 
reclamações.   Não   Não 
Interação com o Meio Ambiente.     
Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para 
melhoria do meio ambiente; Sim Sim 
Investimentos e gastos com a preservação e/ ou recuperação de ambientes 
degradados; Sim Sim 

Investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, 
terceirizados, autônomos e administradores da entidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; Sim Sim 
Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra 
a entidade; Sim Sim 
Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, terminadas 
administrativa e/ ou judicialmente; Sim Sim 
Passivos e contingencias ambientais; Sim Sim 

 FONTE: Adaptado pela autora com base nos dados coletados. 

 

           O segundo quadro a ser divulgado é da empresa de Belo Monte, conforme 

análise do relatório, identificou-se que a empresa está divulgando 78,26% das 

informações nos anos pesquisados, faltando serem divulgadas as informações 

relativas às ações trabalhistas e o relatório de informações relativas à clientes. 
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 QUADRO 3: EMPRESA COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 

 

Informações a Serem Divulgadas      
Companhia de Energética de São Paulo 2016 2015 

 Geração e Distribuição de Riqueza:     
Recursos Humanos:     
Remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados 
e autônomos;  Sim Sim 
Relação entre a maior e menor remuneração da entidade, considerando os 
empregados e os administradores; Sim Sim 
Gastos com encargos sociais; Sim Sim 
Gastos com alimentação; Sim Sim 
Gastos com transporte;  Sim Sim 
Gastos com previdência privada; Sim Sim 
Gastos com saúde; Sim Sim 
Gastos com segurança e medicina do trabalho;     
Gastos com educação; Sim Sim 
Gastos com cultura; Sim Sim 
Gastos com capacitação e desenvolvimento profissional; Sim Sim 

Gastos com creches ou auxílio- creches; Sim Sim 
Participações nos lucros ou resultados. Sim Sim 
Nas informações relativas à composição dos recursos humanos, devem ser 
evidenciados:     
Total de empregados no final do exercício; Sim Sim 
Total de admissões; Sim Sim 
Total de demissões;     
Total de estagiários no final do exercício; Sim  Sim 
Total de empregados portadores de necessidades especiais no final do exercício; Sim  Sim 
Total de prestadores de serviços terceirizados no final do exercício;     
Total de empregados por sexo; Sim Sim 
Total de empregados por faixa etária, entre 18 a 60; Sim Sim 
Total de empregados por nível de escolaridade, segregados por alfabetização;     
Percentual de ocupantes de cargos de chefe, por sexo Sim Sim 
Nas informações relativas ás ações trabalhistas movidas pelos empregados 
contra a entidade, devem ser evidenciados:     
Número de processos trabalhistas movidos contra a entidade; Sim Sim 
Número de processos trabalhistas julgados procedentes; Sim Sim 
Número de processos trabalhistas julgados improcedentes; Sim Sim 
Valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça. Sim Sim 
Interação da Entidade com o Ambiente Externo.     
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Nas informações relativas à interação com a comunidade, devem ser 
evidenciados os totais dos investimentos em:     
Educação, exceto a de caráter ambiental; Sim Sim 
Cultura; Sim Sim 
Saúde e saneamento; Sim Sim 
Esportes e lazer, não considerados os patrocínios com finalidade publicitária; Sim Sim 
Alimentação. Sim Sim 
Nas informações relativas à interação com os clientes, devem ser 
evidenciados.     
Número de reclamação recebidas diretamente na entidade;  Sim  Sim 
Número de reclamação recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor;  Sim  Sim 
Número de reclamação recebidas por meio da Justiça;  Sim  Sim 
Número das reclamações em cada instancia arrolada;  Sim  Sim 
Montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de 
proteção e defesa do consumidor ou pela Justiça;  Sim  Sim 
Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das 
reclamações.  Sim  Sim 
Interação com o Meio Ambiente.     
Investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para 
melhoria do meio ambiente; Sim Sim 
Investimentos e gastos com a preservação e/ ou recuperação de ambientes 
degradados; Sim Sim 
Investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, 
terceirizados, autônomos e administradores da entidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade; Sim Sim 
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; Sim Sim 
Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra 
a entidade; Sim Sim 
Valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, terminadas 
administrativa e/ ou judicialmente;  Sim  Sim 
Passivos e contingencias ambientais;  Sim  Sim 
FONTE: Adaptado pela autora com base nos dados coletados. 

  
           O terceiro quadro refere-se a empresa de companhia de energia de São 

Paulo que divulgou 100% das informações nos anos de 2016 e 2015, atendendo 

todos os requisitos da norma NBC T 15 - informações de natureza social 

ambiental.   

           Ao todo foram analisadas três empresas listadas da na BM&F BOVESPA 

onde verificou-se que uma empresa atingiu 100% de divulgação, cumprindo 

assim, sua responsabilidade social ambiental e as demais não divulgaram 

completamente, dessa forma não seguindo os requisitos da NBC T 15, o que 
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poderá vir a causar sanções do Conselho Federal de Contabilidade e de órgãos 

reguladores. 

 

           O quadro a seguir apresenta uma escala de porcentagem das empresas 

que foram analisas e verificadas: 

QUADRO: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 
EMPRESAS 

 
% QUE CUMPREM 

COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 100% 

TUCURUI 86,96% 

BELO MONTE 78,26% 

FONTE: Adaptado pela autora com base nos dados coletados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve o objetivo de analisar os relatórios de sustentabilidade 

das 3 (três) empresas nos anos base de 2015 e 2016, para verificar o nível de 

evidenciação ambiental e social dos relatórios, de acordo com a NBC T 15. Com 

os achados, pode-se concluir, que 2 (duas) das 3 (três) empresas não estão 

seguindo plenamente a norma, somente 1 empresa atendeu a todos os 

requisitos da NBC T 15 que estabelece procedimentos para a evidenciação das 

informações de natureza social e ambiental. Assim como as demais informações, 

as de natureza ambiental, para serem demonstradas, devem ser evidenciadas 

nas demonstrações contábeis. A evidenciação dessas informações, visa 

informar os usuários sobre a relação da entidade com o meio ambiente. Além de 

evidenciar a situação patrimonial de uma entidade, podem procurar soluções 

para as mesmas, através do planejamento estratégico, para que possam atingir 

o desenvolvimento sustentável. Portanto, a Contabilidade deve evidenciar as 

ações de natureza ambiental, desenvolvidas no âmbito organizacional, no intuito 

de preservar, solucionar e melhorar a qualidade ambiental de suas atividades, 

produtos e serviços. 



 

 

 
Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

REFERENCIAS 

 

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (Brasil). Energia elétrica do 
Brasil ANEEL.  São Paulo. Atlas, 2002 
 
 
AMBIENTE BRASIL, AMBIENTAIS. Disponível em 
http://ambientes.ambientebrasil.com. Br.> acesso 03/11/2017 
 
 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA. Disponível em <http:// 
www.cepa.if.usp.br > acesso 03/11/2017 
 
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC n° 1.003, de 19 
de agosto de 2004. Aprova Norma brasileira de Contabilidade NBC T – 15 – 
Informações de Natureza Social e Ambiental. Disponível em: 
<http://www.cfc.org.br>. Acesso em: 02/11/2017 
 
 
DALMÁCIA, F, Z: Paulo, F.F. M A Evidenciação contábil: trabalho congresso 
da USP 2009. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rco/article>. Acesso 
em: 03/11/2017 
 
 
GIL Antônio Carlos, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora 
Atlas S.A – 2009. 
 
 
GIL Antônio Carlos, Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora 
Atlas S.A – 2008. 
 
 
ITAIPU BINACIONAL. Política ambiental. Disponível em < https:// 
www.itaipu.gov.br acesso em 08/11/2017 
 
 
IUDICIBUS, Sergio de. MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da 
Contabilidade. São Paulo. Atlas, 2004. 
 
 
KUNSCH, M.M.K. Planejamento de relações Públicas na comunicação 
Integrada. São Paulo. Summus. 2002  
 
 



 

 

 
Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

PAIVA, Paulo Roberto. Contabilidade Ambiental. Evidenciação dos gastos 
ambientais com transparências e focada na prevenção. São Paulo. Atlas.2009 
 
 
RIBEIRO, Maísa de Souza. Contabilidade Ambiental. São Paulo: Saraiva 
2010.  
 
 
SÁ, Nívea Vasconcelos de Almeida, et. Al. Diretrizes para elaboração de 
trabalhos acadêmicos, 2012. 91 p. Faculdade de Administração e Ciências de 
São Roque. 


