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1. DADOS GERAIS: 

 

Resumo: A avaliação da sustentabilidade no Conselho Regional de Contabilidade, contemplano a sede e 

as macrodelegacias, busca melhorar a eficiência da gestão do CRC/SC por meio de identificação de 

necessidades e apresentação de soluções que possam ser aplicadas em cada setor. Potencializar ações 

voltadas à inovação, captação de recursos e gerenciamento das informações são algumas das propostas 

que serão trabalhadas no projeto. 

Período: 01/08/2017 até 3/07/2018 

Público alvo: Colaborados e gerentes dos CRC/SC 

 

 

2. PARTICIPANTES: 

 

Entidade gestora: Instituto de Tecnologia e Inovação Aplicada 

Pesquisadores: Elisete Dahmer Pfitscher; Rafael Pereira Ocampo Moré; Alexandra de Oliveira 

 

 

3. DESCRIÇÃO: 

 

Contexto: A questão de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável tem sido recorrente e pauta de 

importantes reuniões. Desde Estocolmo em 1972, passando pela Eco92, e recetenmente a Rio+20. Com 

siginificativo destaque a Eco 92 trouxe, por meio da Agenda 21, novos holofotes para as discussões sobre 

sustentabilidade e o compromisso das nações com o desenvolvimento sustentável do planeta. 

No entanto, conforme afirma Velazquez et al (2006) embora presente nas agendas oficiais 

governamentais e privadas, o progresso esperado, especialmente nos últimos vinte anos, após a Eco92, 

não se efetivaram em sua totalidade, sendo atingindos de forma lenta e, em alguns casos, retrocendendo 

as novas diretrizes. Para Velazquez et al (2006) as universidades não fogem a esse contexto e carecem de 

maior atenção para a promoção da sustentabilidade. 

Por essência os conselhos regionais, a exemplo do CRC/SC, podem se constituir em ambientes de 

pesquisa, inovação, desenvolvimento e discussão para suas categorias de representação, pautados pelo 

pensamento crítico, político, humanitário e social.  

Assim, são também responsáveis pela promoção da sustentabilidade (BOFF; ORO; BEUREN, 2008), seja 

em nível global por meio do desenvolvimento de pesquisa e tecnologias que proporcionem condições 

mais sustentáveis para a sociedade, seja em nível organizacional, de forma que suas atividades cotidianas 

sejam realizadas de forma mais eficiente, menos impactantes ao meio ambiente e a sociedade, gerando 

melhor qualidade de vida e desenvolvimento. 

Neste sentido, ao considerar a população que movimenta as mais diversas atividades existentes em um 

conselho regional, observa-se que tais ambientes possuem significativo potencial gerador de impactos 

socioambientais, tendo assim que refletir sobre seu impacto socioambiental, que requerem atenção e 

estratégias bem definidas, que permitam a estas instituições efetiva contribuição para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Objetivos (Gerais e Específicos): O objetivo do projeto é contribuir com o processo de avaliação e 

gestão da sustentabilidade no conselhor regional de contabilidade de SC. 
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Esta ação compreende a construção de um modelo elaborado a partir do arcabouço teórico oferecido pela 

literatura, legislações e normatizações vigentes, que tratem da temática socioambiental e sejam aplicáveis 

a esta instituição. Para tanto, os seguintes objetivos específicos são delineados: 

 

 Identificar o arcabouço teórico que trata do tema que possa ser adotado em termos práticos pelo 

CRC/SC; 

 Identificar, empíricamente, os aspectos de sustentabilidade da instituição estudada; 

 Aplicar modelo de avaliação de sustentabilidade, embasado nos aspectos previamente 

identificados na literatura e nos aspectos empíricos; 

 Construir um modelo de avaliação da sustentabilidade para conseçlhos de contabilidade, de forma 

a contemplar suas peculiariades e evidenciar suas potencialidades em relação ao desenvolvimento 

sustentável; 

 Contribuir com o espectro teórico e metodológico sobre avaliação de sustentabilidade em 

conselhos de contabilidade. 

 

Metodologia: Definição do modelo de avaliação de sustentabilidade para conselhos de contabilidade a 

partir de entrevistas com gestores e revisão da literatura; aplicação do modelo em campo nas 8 

macrodelegacias e na sede, em Florianópolis. Segue endereço das delegacias: 

 

 Itajai – Centro: Rua: João Bauer, 498 - sala 504 - Centro - Edificio Mirante do Porto. CEP 88301-

500 – Itajaí, Fone: (47)3349 9448, E-mail: del-itajai@crcsc.org.br 

 

 Blumenau - Centro. R XV de Novembro, 550 - sala 1301 Edf. Catarinense. CEP 89010-901 – 

Blumenau Fone: 47 3322 1107, E-mail: del-blumenau@crcsc.org.br 

 

 

 Chapecó - Centro. Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 1403-N, sala 206 - Edifício Dom Ricardo. 

CEP 89802-001 – Chapecó, Fone: 49 3323-9200, E-mail: del-chapeco@crcsc.org.br 

 

 Criciúma - Próspera. Rua Ernesto Bianchini Góes, 91, 1° andar, sala 08 - Centro Empresarial de 

Criciúma - ACIC. CEP 88815-030 – Criciúma, Fone: (48) 34435904, E-mail: del-

criciuma@crcsc.org.br 

 

 

 Joaçaba - Centro. Rua Frei Edgar, 138 - 5º Andar - Sala 504. CEP 89600-00 – Joaçaba, Fone: 49 

3522-1338, E-mail: del-joaçaba@crcsc.org.br 

 

 Joinville - Centro. Av. Juscelino Kubitscheck, 410 - Sala 1005 – Bloco A. CEP 89201-906 – 

Joinville Fone: 47 30271126, E-mail: del-joinville@crcsc.org.br 

 

 

 Lages - Centro. R Nereu Ramos, 73 - sala 03 –Ed. Centenário (Fundos). CEP 88502-170 – Lages 

Fone: 49-3229-2109, E-mail: del-lages@crcsc.org.br 

 

 São Miguel do Oeste - Centro. R Sete de Setembro 2307 - sala 111G - Centro Comercial 

Andrômeda. CEP 89920-000 - São Miguel do Oeste, Fone: 49 3622-3023, E-mail: del-

smo@crcsc.org.br 
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Justificativa: Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) O Sistema Contábil Gerencial 

Ambiental – SICOGEA é resultado da tese de doutorado de Pfitscher (2004). Consiste em um sistema de 

gestão ambiental que visa a vantagem competitiva entre organizações, destacando-se pelo 

comprometimento e relação às questões ambientais. (PAMPLONA et al. 2011). 

Para Leite, Pfitscher e Nunes (2010), o método SICOGEA consiste em um sistema mais estruturado por 

abranger em seu escopo aspectos contábeis e de controladoria. 

O modelo SICOGEA tem suas raízes no Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais (GAIA), 

originário da tese de doutorado de Lerípio (2001). E, de acordo com Leite, Pfitscher e Nunes (2010), o 

método SICOGEA consiste em um sistema mais estruturado por abranger em seu escopo aspectos 

contábeis e de controladoria. 

O modelo é constituído de três etapas: (a) Integração da Cadeia; (b) Gestão do Controle Ecológico; e (c) 

Gestão da Contabilidade e Controladoria Ambiental, sendo esta última composta por três fases: (i) 

investigação e mensuração; (ii) informação; e (iii)decisão. 

Embora consolidado na literatura, com várias aplicações e reaplicações em diversos segmentos, o modelo 

SICOGEA sofreu melhorias em sua estrutura, a partir das Dissertações de Nunes (2010) e Uhlmann 

(2011). 

Observa-se, então, que os aprimoramentos realizados pelos autores concentram-se na primeira fase, da 

terceira etapa do modelo – investigação e mensuração, na qual acontece a aplicação de uma lista de 

verificação com perguntas adaptadas ou construídas para as organizações objetos de estudos. 

No SICOGEA (PFITSCHER, 2004) as respostas obtidas desta lista que pode variar em Sim, Não e Não 

se Adapta contribuem para a identificação da sustentabilidade ambiental das organizações analisadas 

através do cálculo do índice de sustentabilidade ambiental. Para os resultados obtidos o modelo propõe 

um quadro de interpretação dos resultados, conforme apresentado no Quadro 2:  

 

 
 

 

Resultados esperados: Este trabalho pode oferecer um diagnóstico da realidade atual do CRC/SC, o que 

com a síntese e integração de outros estudos sobre o tema, possibilitará trazer melhorias para a estrutura 

deste conselho. A partir desta avaliação, espera-se propor a construção de modelo de avaliação da 

sustentabilidade que seja compatível a realidade pesquisada, e ainda ser replicada para outros conselhor 

de contabilidade no Brasil. Considerando que a transferência de conhecimentos e experiências é 

fundamental ao desempenho e ao desenvolvimento científico, pretende-se com os resultados da pesquisa: 

Aprimorar o conhecimento sobre gestão da informação e evidenciação ambiental; produzir conhecimento 

para elaboração de monografias de alunos de graduação, iniciação a pesquisa e dissertações; publicação 

de artigos em periódicos internacionais; publicação de um livro; e fazer com que o CRC/SC seja uma 

referência nacional no tocante seu modelo de gestão e de sustentabilidade organizaiconal. 

Assim, os resultados serão apresentados em congressos e divulgados por meio de publicações, além de 

aplicações práticas. Este conhecimento será útil para o desenvolvimento dos conselhos de contabilidade 

no Brasil, auxiliando na escolha de métodos adequados e apresentando mecaniscos para a gestão do 

orcamento de capital, e consequentemente disponibilização de modelo que sirva de apoio as decisões 

gerenciais. 
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4. ORÇAMENTO: 

 

Descrição Quant Meses Valor Unit Valor Total 

Gastos com deslocamento 

na sede e delegacias 
1 12 5.000,00   5.000,00  

Gasto com alimentação 30 12 30,00   900,00  

Gasto com hospedagem 15 12 250,00   3.750,00  

Total 
   

9.850,00 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Elisete Dahmer Pftischer 

Coordenadora do Projeto 


