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Resumo: Diante da situação da humanidade que requer urgência nas ações para preservar o meio
ambiente, a Contabilidade pode ser uma aliada por meio da área da Contabilidade Ambiental. Esse
ramo da Contabilidade permite que as empresas contabilizem os impactos ambientais, quantificandoos como Ativos e Passivos Ambientais, e dessa forma, possibilita que empresa desenvolva estratégias
para reduzir estes impactos. Ou seja, a Contabilidade Ambiental colabora para suprir a necessidade de
informação divulgadas pelas empresas para sociedade, pois divulga informações relativas aos
processos de preservação ou de destruição ao meio ambiente aplicados pelas empresas. Com base no
exposto, o presente artigo possui como objetivo geral “analisar as informações divulgadas de forma
pública relacionada à Contabilidade Ambiental na empresa Natura S/A nos anos de 2018, 2019 e
2020”. Para atender ao objetivo proposto será utilizado de uma metodologia descritiva, quanto seu
objetivo; quantitativa, quanto sua abordagem; e tendo como procedimento será uma pesquisa
documental, onde serão analisadas as informações divulgadas em relatórios de administração da
Natura S/A dos anos de 2018, 2019 e 2020, que serão quantificadas quanto sua frequência, e
analisadas quanto ao contexto. Justifica-se a escolha do tema por tratar-se de um tema sempre atual e
relevante no contexto em que se encontra a relação humanidade e meio ambiente, porém pouco
explorado em artigos, mas de grande utilidade e necessidade. A escolha da empresa objeto do estudo
ocorreu por ser uma empresa reconhecida por seu comprometimento com a preservação do meio
ambiente e ser uma referência na área, e, além disso, ela possui qualidade na divulgação de suas metas
relacionadas ao meio ambiente. Por tratar-se de um estudo em andamento foi possível identificar as
seguintes informações divulgadas pela Natura S/A: impacto ambiental sobre a receita líquida,
utilização de embalagens e coeficientes e ações realizadas como o Programa Natura Amazônia. Ao
analisar os relatórios é possível inferir que existe uma preocupação da empresa em questão em relação
à divulgação de informações em relação à Contabilidade Ambiental.
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