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Resumo:A temática que envolve a Gestão Ambiental vem se tornado essencial para as organizações e
para a sociedade em geral. Sua implementação tem custos elevados e, normalmente, apresenta resultados
apenas em longo prazo. Com isso, tem-se como objetivo apresentar e avaliar os gastos financeiros que a
Petrobras tem com os gastos ambientais. Para tanto, foi realizado um Estudo de Caso que teve como
fases a pesquisa bibliográfica e documental, que foi embasada nos Relatórios de Sustentabilidade e
Balanços Sociais, fundamentando-se em números fidedignos. Observou-se que a Petrobras é uma
empresa que é considerada destaque pelos projetos desenvolvidos e a forma como evidencia essas ações
por meio dos Relatórios de Sustentabilidade e Balanços Sociais. Verificou-se que a Petrobras apresenta
gastos ambientais relevantes, em valores absolutos, pois ultrapassa R$ 1,6 bilhões, principalmente por
causa da atividade que impacta significativamente o meio ambiente. Enfim, a partir do estudo realizado,
embora seja elevado os gastos ambientais, o custo-benefício pode ser expressivo e vantajoso para a
Petrobras, além de que quando a empresa age corretamente poder auferir ganhos intangíveis de imagem e
possíveis retornos com aumento de sua carteira de clientes e reconhecimento da sociedade. 
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