
A SUSTENTABILIDADE NAS 

EMPRESAS CONTÁBEIS É 

POSSÍVEL? 

JOSÉ HENRIQUE DOMINGUES CARNEIRO (Professor Rico) 

professor_rico@yahoo.com.br  

Fanpage: Professor RICO 

(48) 9969-7330 

 

mailto:professor_rico@yahoo.com.br




O Cenário atual das desigualdades 









Você sabe o que é sustentabilidade? 



INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 



O Modelo de crescimento mundial e 

nacional... 

O atual modelo econômico adotado pelo 

Brasil e pela maioria dos Países Capitalistas 

gerou, e continua gerando, enormes 

desequilíbrios nos diversos setores. Se, por um 

lado nunca houve tanta riqueza e fartura em 

nosso País, por outro lado, a miséria, a 

degradação ambiental e a poluição estão 
aumentando dia-a-dia de forma exponencial. 

Hoje: Endividamento, inflação, estagnação... 

 



Nem mesmo nos países que se 
autodenominam “desenvolvidos”, inexiste a 
desigualdade social e o desequilíbrio 
socioambiental. 

Diante dessa constatação, surgiu a ideia do 
Desenvolvimento Sustentável, a qual buscava 
inicialmente conciliar o desenvolvimento 
econômico com a preservação ambiental. 
Na mesma linha, governos de todos os países, 
buscam erradicar a pobreza por meio de 
programas sociais, assistencialismo e de 
parcerias estratégicas.  
 



Crescimento x Desenvolvimento 

Sustentável 

existe uma diferença significativa entre 

crescimento e desenvolvimento, concluindo-

se ainda, que o crescimento não conduz 

necessariamente à igualdade e nem à justiça 

social, pois não levam em conta quaisquer 

outros aspectos que proporcionam melhoria 

na qualidade de vida, que não sejam 

relacionados exclusivamente ao acúmulo de 

riqueza. 



Tanto é verdade, e sem medo de 

pecarmos pela obviedade, que é fato 

inexorável a existência de pessoas 

ricas e de pessoas pobres, em 

praticamente todos os países do 

mundo, sejam eles subdesenvolvidos, 

em desenvolvimento ou 

superdesenvolvidos.  

 



Sendo assim, podemos afirmar que o 

Desenvolvimento Sustentável preocupa-se não 

somente com a geração de riquezas, mas com 

o propósito de distribuí-las uniformemente, de 

forma a melhorar a qualidade de vida das 

populações, levando em conta a qualidade 

ambiental do planeta.  

Alguns estudiosos entendem o Desenvolvimento 

Sustentável como: "equilíbrio entre tecnologia e 

ambiente, relevando-se os diversos grupos 

sociais de uma nação e também dos diferentes 

países na busca da equidade e justiça social".  

 



Paradigma da sustentabilidade 

Necessidade de vislumbrar um futuro que 

garanta a todos, saúde, alimentos, 

educação, empregabilidade, qualidade 

de vida, dignidade, cidadania, 

segurança, entre tantos outros valores 

preconizados em nossa Constituição 

Federal.  



Os cinco pilares da sustentabilidade 

Partindo dessas observações, conclui-se que 
a sociedade deve buscar permanentemente 
desenvolver estratégias e programas 
específicos a serem implantados nos estados 
e municípios brasileiros com o objetivo de 
promover e viabilizar o tão sonhado e 
perseguido Desenvolvimento Sustentável, ou 
a Sustentabilidade, a qual repousa sobre seus 
pilares para ser entendida e viabilizada...  
 



Sustentabilidade Ambiental 

CONCEITOS  PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

Refere-se à manutenção da 

capacidade de sustentação 

dos ecossistemas, o que 

implica na capacidade de 

absorção e recomposição 

dos ecossistemas em face das 

interferências causadas pela 

existência do homem e suas 

ações. 

Separação, seleção, coleta, e 

reciclagem do lixo produzido 

pelas organizações contábeis, 

em especial o papel. Utilização 

racional de energia elétrica, 

adoção de matrizes energéticas 

renováveis como a solar e a 

eólica 



Sustentabilidade Ecológica 

Refere-se à base física do processo 

de crescimento e tem como 

objetivo a manutenção dos 

estoques de capital natural 

incorporador às atividades 

produtivas (matérias-primas) 

Identificação de agentes poluidores 

liberados pelo uso direto ou indireto 

por parte das organizações contábeis, 

e adoção de medidas para a 

diminuição das emissões gases 

poluentes. Utilização de meios de 

transportes ecologicamente corretos 

como: bicicletas, motocicletas, e 

carros elétricos, ou movidos a 

biodiesel. Uso racional da água, 

adotando descargas ecológicas e 

viabilizando a captação de água da 

chuva.  



Sustentabilidade Social 

Tem como referência o 

desenvolvimento, e como o 

objeto, a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

Promoção da empregabilidade, com 

adoção de melhores práticas de 

gestão de pessoas (concessão de 

benefícios, participação nos lucros, 

Plano de Cargos, Carreira e Salários, 

Qualidade de Vida no Trabalho, 

Desenvolvimento do Capital 

Intelectual, Mapeamento de Talentos, 

Gestão do Conhecimento, 

Criatividade & Inovação, etc.). 



Sustentabilidade Política 

Processo de construção da 

cidadania em seus vários ângulos e 

visa garantir a plena incorporação 

dos indivíduos ao processo de 

desenvolvimento. 

Disseminação de uma cultura voltada 

ao controle social, transparência e 

fiscalização com a participação ativa 

da sociedade civil organizada e do 

cidadão comum, através da 

informação e conscientização sobre os 

seus deveres, e acima de tudo, os seus 

direitos. combate à corrupção em 

todos os níveis.   



Sustentabilidade Econômica 

Requer uma gestão eficiente dos 

recursos em geral e caracteriza-se 

pela regularidade de fluxos de 

investimentos públicos e privados 

(internos e externos - balança 

comercial), o que significa afirmar 

que a eficiência pode, e deve ser, 

avaliada por meio de processos 

macros sociais. 

Participação nas discussões junto aos 

órgãos públicos, no que diz respeito à 

legislação administrativa, tributária, 

fiscal e orçamentária, de forma a 

desonerar a carga tributária, aumentar 

os investimentos e promover o 

desenvolvimento econômico e social 

por meio de modelos de gestão mais 

eficazes.  



Sustentabilidade Estética 

A ex-ministra, senadora e presidenciável Marina 

Silva, desenvolveu a tese da Sustentabilidade 

Estética, com base nos critérios preconizados pela 

área do design, que defende que, o que se faz 

visando a sustentabilidade, especialmente no que 

se refere a produtos, além de funcionais, úteis e 

sustentáveis, devem ser atraentes e bonitos para 

os olhos do consumidor.  
 



Princípios fundamentais da Governança 

Corporativa 

Transparência (disclosure). 

Equidade (fairness) – Acionistas e 

Consumidores 

Prestação de contas (accountability). 

Cumprimento das Leis (compliance). 

Ética (ethics). 



D.CARNEIRO ADMINISTRAÇÃO E 

CONTABILIDADE DE CONDOMÍNIOS 

Sustentabilidade intuitiva na década de 90. 

• Otimização de espaço físico 

• Controle de temperatura interna 

• Melhoria da iluminação natural 

• Melhoria da ventilação natural 

• Redução de consumo de energia 
• Separação do lixo, seleção, trituração, e destino 

• Gestão participativa 

• Ações sociais 

• Engajamento político 
• Melhoria na qualidade de vida dos colaboradores (PCCS, política de 

benefícios, possibilidade de sociedade, retenção de talentos, 

capacitação e qualificação profissional, horário diferenciado, etc.) 

 
 



O que foi relatado aqui são sugestões de 
certa forma simples, mas que se forem 
adotadas, poderão fazer uma grande 
diferença em nosso presente, e 
principalmente contribuir para um futuro 
melhor. 

 

 Um projeto, um empreendimento ou uma 
ideia surge muitas vezes de um sonho ou 
insight. Às vezes é verbalizado ou é 
esboçado em um papel, mas se houver boa 
vontade, disciplina e comprometimento, ele 
sai do rascunho e se torna uma obra de arte.  
 



O passo mais difícil e mais importante de uma 

jornada é o primeiro. É preciso que alguém 

comece, para que outros continuem e vários 

outros mantenham a chama acesa.   

 

 “É provável que não consigamos mudar o 

nosso passado, mas podemos começar hoje 

mesmo a construir um futuro diferente para 

nós e para os nossos descendentes.”  
 



OBRIGADO! 

Fiquem com DEUS e 

até a próxima! 


