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As atividades econômicas têm gerado impactos ambientais negativos devido ao modo que são 

explorados os recursos naturais no setor produtivo de algumas empresas, levando a constantes 

debates na sociedade acerca da necessidade do desenvolvimento sustentável e da transparência 

das atividades empresariais.Neste sentido, cabe aos gestores empregarem mecanismos de 

gestão ambiental que tornem as empresas ambientalmente sustentáveis e, simultaneamente, que 

atendam às demandas de informações das diversas partes interessadas. Nesse âmbito, a 

contabilidade ambiental é uma ciência que fornece instrumentos que podem auxiliar as 

empresas em seu processo de gestão ambiental, contribuindo com informações necessárias 

sobre os itens patrimoniaisda empresa, que podem auxiliar em sua tomada decisões. Diante do 

exposto, o presente estudo tem como principal objetivo verificar quais são as ferramentas de 

Gestão Ambiental de uma indústria de grande porte do setor de calçados, situada no recôncavo 

da Bahia, e suas interfaces com a Contabilidade Ambiental. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, este trabalho é de natureza descritiva, classificando-se, quanto à sua abordagem, 

como qualitativa e em formato de estudo de caso. Os dados serão coletados por meio de 

questionário que será aplicado ao gestor da empresa foco do estudo. Espera-se que os resultados 

da pesquisa mostrem que, apesar de, a empresa ter implementado a Gestão Ambiental, ainda 

não incluiu as ferramentas da Contabilidade Ambiental, item importante para o melhor 

reconhecimento e mensuração dos eventos ambientais nas demonstrações contábeis da 

empresa. Estes resultados esperados podem corroborar com estudos anteriores que 

evidenciaram que a maioria das empresas brasileiras ainda não adotam a Contabilidade 

Ambiental por falta de conhecimento sobre o assunto, por falta de obrigatoriedade legal e por 

dificuldades na identificação e separação dos itens patrimoniais ambientais.  
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