FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

JOELMA BONEBERG RODRIGUES

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E O
BALANÇO SOCIAL

Porto Alegre
2018

JOELMA BONEBERG RODRIGUES

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E O
BALANÇO SOCIAL

Artigo apresentado a Faculdade São
Francisco de Assis como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Bacharel em Ciências Contábeis.
Orientador: Prof. Fernando Florentino da
Silva

Porto Alegre
2018

AGRADECIMENTOS
Gostaria de dizer obrigada!
Obrigada a Deus, que me guiou e protegeu em todos os dias desta jornada.
A minha família, meu esposo Wagner e minha filha Julia, por toda a paciência
e compreensão na ausência necessária, para conclusão dessa graduação.
Aos meus pais, Delmar e Alzira, pessoas fundamentais que sempre me
apoiaram e com muito amor cuidaram da minha filha, permitindo assim, que fosse
possível a realização desse sonho.
Minha irmã Milena, sempre dedicada nos cuidados com a Julia.
Ao meu orientador, Fernando Florentino, obrigada pelo apoio, tempo e a
presteza,

fundamentais

para

a

conclusão

desse

artigo.

RESUMO
Este artigo tem a intenção de apresentar três modelos de Balanço Social,
também conhecido como Relatório de Sustentabilidade, que são utilizados pelas
empresas brasileiras. Elaborar relatórios de sustentabilidade consiste na prática de
medir, divulgar e prestar contas, às várias partes interessadas, sobre o desempenho
das organizações. Vamos perceber que nascem nas organizações a filosofia e a
prática da responsabilidade social e ambiental, pois está ficando evidente que o bem
estar social do meio em que ela está inserida, gera resultados positivos para as
empresas. No sentido da elaboração e da divulgação do Balanço Social, a empresa
demonstra transparência com relação as suas ações, gerando benefício na sua
imagem e como resultado gerando valor para a organização.
Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade Social. Sustentabilidade.
ABSTRACT
This article intends to present three models of Social Balance, also known as
Sustainability Report, that are used by Brazilian companies. Producing sustainability
reports is the practice of measuring, disclosing and reporting to various stakeholders
on the performance of organizations. Let us realize that the philosophy and practice
of social and environmental responsibility are born in organizations, as it is becoming
evident that the social well-being of the environment in which it is inserted generates
positive results for the company. In order to elaborate and disseminate the Social
Balance Sheet, the company demonstrates transparency in relation to its actions,
generating benefit in its image and as a result generating value for the organization.
Keywords: Social Balance. Social Responsability. Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO

Conhecendo as origens do pensamento contábil, podemos entender melhor o
presente. A história da contabilidade teve início na pré-história, quando o homem
rudimentar começou a contar seus instrumentos e seus rebanhos, através de
pedaços de ossos e pinturas em paredes de grutas, com o objetivo de manter o
controle de seus bens. Após este período é na era Medieval que a Contabilidade
acaba evoluindo com maior intensidade. Foi nesse período, que Frei Franciso Luca
Pacioli, apresentou o método de registro contábil das partidas dobradas através do
livro escrito em 1494, com o título de “Summa de Arithmetica, Geometrica,
Proportioni et Proportionalitá”.
Segundo Schmidt e Santos (1998), Pacioli Justificou a inclusão de seu tratado
na Summa, afirmando que decidiu incluí-lo por achar necessário ao mercado que
deve saber registrar corretamente suas contas, a partida de crédito e débito e seus
correspondentes e também determinar os lucros e perdas de todo o negócio.
Conforme os autores, para Cotrugli, o comerciante não precisaria ter uma memória
prodigiosa para exercer seu negócio. Era preciso, para isso, que ele possuísse três
livros de contas para registro de suas transações: livro de gastos (ricordanze), livro
diário (giornale) e o livro razão (libro grande). Os autores afirmam, embora vários
tenham sido os autores que contribuíram para a primeira fase do desenvolvimento
do pensamento contábil, tais como os apontados por Iudícibus (1994), Leonardo
Fibonacci, Francesco di Balduccio Pegolotti, Alvise Casanova, Angelo Pietra,
Ludvico Flori, foram Benedetto Cotrugli e Luca Pacioli, que se destacaram
consideravelmente em relação aos demais.
Assim, surgiu a Escola Contista através de pesquisas e trabalhos realizados
por vários pesquisadores, dentre eles Luca Paciolli e Benedetto Cotrugli, onde
centralizou-se basicamente em contas, esses autores acreditavam que a
Contabilidade deveria preocupar-se com o processo de escrituração e com as
técnicas de registros através do sistema de contas.
No primeiro momento, será apresentada uma base teórica sobre os principais
conceitos da Responsabilidade Social das empresas, da Sustentabilidade e do
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Balanço Social.

Logo a seguir, serão mostrados os três principais modelos de

relatórios de sustentabilidade, utilizados pelas organizações brasileiras.
O artigo foi realizado através de pesquisas em livros e sites da internet,
ambas voltadas aos princípios de Sustentabilidade e da Responsabilidade Social
nas empresas.
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E O BALANÇO SOCIAL

No Brasil, o inicio das manifestações a favor de atuar com responsabilidade
social por parte das empresas pode ser notado na década de 60. No fim da década
de 1970, notamos as primeiras sementes da discussão sobre a ação social de
empresas e a utilização do balanço social, utilizado como instrumento para a
divulgação das informações de caráter social, ambiental e econômico da entidade.
Conforme Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE
(2008), no Brasil, os ventos dessa mudança de mentalidade empresarial já podem
ser notados na “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas” desde sua
publicação, em 1965, pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil
(ADCE Brasil). Na década de 80, a Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (FIDES) chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do
início dos anos 90 é que algumas empresas – muito poucas – passaram a levar a
sério essa questão e divulgar sistematicamente em balanços e relatórios sociais as
ações realizadas em relação à comunidade, ao meio ambiente e ao seu próprio
corpo de funcionários.
Para Almeida (1999), a responsabilidade é o comprometimento permanente
dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o
desenvolvimento econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de
seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um
todo.
Segundo Reis e Medeiros (2009), a responsabilidade social das empresas em
seu sentido mais amplo, é a consciência ética, o agir corretamente, o compromisso
de “ser responsável” ao não tomar decisões, cujas conseqüências possam ferir
quaisquer interesses sociais, seja tanto na relação aos steakholders internos e
externos, mas também a sociedade como um todo.
De acordo com Dias (2012), a responsabilidade social constitui uma forma de
gestão da empresa que implica na sua colaboração coma a sociedade, incorporando
as preocupações desta com a parte da estratégia de negócios e assumindo o
compromisso de total transparência em sua atuação.
Conforme MCintosh et al. (1998), cidadania corporativa diz respeito ao
relacionamento entre empresas e sociedade, tanto uma comunidade local que cerca
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uma empresa e cujos membros interagem com os funcionários, quanto a
comunidade mundial mais ampla, que atinge todas as empresas.
Para Dias (2012), no âmbito empresarial, a perspectiva de desenvolvimento
sustentável se realiza através do triple bottom line, que se refere aos resultados de
uma empresa, medidos em termos econômicos, ambientais e sociais. Segundo o
autor, comprometer-se com o desenvolvimento sustentável consiste para um
dirigente empresarial em garantir a rentabilidade econômica de sua atividade,
buscando ao mesmo tempo minimizar seu impacto sobre o ambiente e levando em
conta os interesses de todos seus stakeholders.
As empresas estão cada vez mais preocupadas com a ética, transparência e
meio ambiente, com isso, o desenvolvimento sustentável vem ganhando força nas
organizações, passando a fazer parte dos seus valores. A sustentabilidade é
composta por três dimensões, são elas a Econômica, a Ambiental e a Social. De
acordo com a figura n° 1 a seguir se visualiza Triple botton line, também conhecido
como o Tripé da Sustentabilidade.
Figura 1 - Triple botton line

Fonte: Dias, 2012.

Segundo Pereira, Silva e Carbonari (2016), a sustentabilidade observada a
partir da esfera social enfatiza a presença do ser humano na Terra. A principal
preocupação desta linha é o bem-estar humano e a qualidade de vida. Na esfera
econômica está relacionada a duas dimensões: de um lado,a alocação e a gestão
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mais eficiente dos recursos e, de outro, um fluxo regular do investimento público e
privado. E na esfera ambiental, a principal preocupação é com os impactos das
atividades humanas sobre o meio ambiente.
Em estudo sobre o Balanço Social, Carneiro (1994), afirma que ele surgiu
para atender às necessidades de informação dos usuários da Contabilidade no
campo social. É um instrumento de medida que permite verificar a situação da
empresa também no campo social, registrar as realizações efetuadas neste campo e
principalmente avaliar as relações ocorridas entre o resultado da empresa e a
sociedade.
Para Silva e Freire (2001), o Balanço Social é um documento publicado
anualmente,

reunindo

um

conjunto

de

informações

sobre

as

atividades

desenvolvidas por uma empresa, em promoção humana e social, dirigidas a seus
empregados e à comunidade onde está inserida. Nesse sentido, é um instrumento
valioso para medir o desempenho do exercício da responsabilidade social em seus
empreendimentos.
Santos, Freire e Malo (2007), definem Balanço social como o conjunto de
informações que pode ou não ter origem na contabilidade financeira e tem como
principal objetivo demonstrar o grau de envolvimento da empresa em relação à
sociedade que a acolhe, devendo ser entendido como grande instrumento no
processo de reflexão sobre as atividades das empresas e dos indivíduos no contexto
da comunidade como um todo.
Segundo Kroetz (2000), o Balanço Social é um instrumento gerencial que
supre uma exigência social, no qual são encontrados dados que auxiliam o
planejamento, controle, a análise, a avaliação e a conseqüente tomada de decisão,
nas mais diversas esferas empresariais e governamentais.
De acordo com Tinoco (1984, p. 10), o Balanço social é: “(...) um instrumento
de gestão e de informação que visa evidenciar da forma mais transparente possível,
informações econômicas e sociais, do desempenho das entidades, aos mais
diferenciados usuários, dentre esses, os assalariados.”
A partir de 1993, empresas de diversos setores passaram a realizar, anos
após ano, efetivas ações sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que começaram
a divulgar de maneira ostensiva – inclusive nos meios de comunicação – um perfil
mais social e humano dessas corporações. Assim, foi no início dos anos 90 que a
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realização anual de relatórios sociais e ambientais entra num amplo processo de
aceitação e disseminação no meio empresarial. (SILVA, FREIRE: 2001).
Conforme Iudícibus e Marion (2001, p. 25), definiram da seguinte forma o
Balanço Social:
O relatório que contêm dados, os quais permitem identificar o perfil da
atuação social da empresa durante o ano, a qualidade de suas relações
com os empregados, a participação dos empregados nos resultados
econômicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal,
bem como a forma de sua interação com a comunidade e sua relação com
o meio ambiente.

O Balanço Social, ganha visibilidade nacional, quando o sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, lançou, em junho de 1997, de forma pioneira uma campanha pela
divulgação voluntária do balanço social. Em 1998, para incentivar a participação
ainda maior das empresas, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE), lançou o Selo Balanço Social IBASE/Betinho. Ganham este selo, todas as
empresas que publicam seu Balanço Social, dentro dos critérios e metodologia
proposta. Assim, elas podem divulgar que investem em cultura, saúde, educação,
meio ambiente e esporte.
Segundo o IBASE, Lançado nos anos 90, o Balanço Social teve como
principal função tornar pública a responsabilidade social empresarial, construindo
maiores vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. Publicado
anualmente pelas organizações que escolhem esse modelo, o Balanço Social reúne
um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas
aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É
também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da
responsabilidade social corporativa.
Além de oferecer informações econômicas, de investimentos para sociedade,
atendendo o público interno e externo, também investimentos ambientais ao seu
público de relacionamento, o Balanço Social é um importante instrumento de auto
avaliação na direção de uma gestão mais sustentável.
Em 19 de agosto de 2004, a Resolução CFC nº 1.003/04, Aprova a NBC T15
– Informações de Natureza Social e Ambiental.

Esta norma estabelece

procedimentos para evidenciação de informações de natureza social e ambiental,
com o objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade social
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da entidade. A demonstração referida no item anterior, quando divulgada, deve ser
efetuada como informação complementar às demonstrações contábeis, não se
confundindo com as notas explicativas. De acordo com a figura n° 2 a seguir se
visualiza – NBC T15 – Informações de Natureza Social e Ambiental.
Quadro 1 - NBC T15 – Informações de Natureza Social e Ambiental
Item

Descrição do Indicador
Geração e Distribuição de Riqueza

15.2.1
Recursos Humanos
15.2.2

Informação dos dados a serem divulgados
A riqueza gerada e distribuída pela entidade deve ser apresentada
conforme a Demonstração do Valor Adicionado, definida na NBC T 3.
Devem constar dados referentes à remuneração, benefícios
concedidos, composição do corpo funcional e as contingências e os
passivos trabalhistas da entidade.

15.2.3

Nas informações relativas à interação da entidade com o ambiente
Interação da Entidade com o Ambiente Externo externo, devem constar dados sobre o relacionamento com a
comunidade na qual a entidade está inserida, com os clientes e com os
fornecedores, inclusive incentivos decorrentes dessa interação.

15.2.4

Nas informações relativas à interação da entidade com o meio
ambiente, devem ser evidenciados os investimentos e gastos com
manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio
ambiente, com a preservação e/ou recuperação de ambientes
degradados, educação ambiental para empregados, terceirizados,
autônomos e administradores da entidade, educação ambiental para a
comunidade, outros projetos ambientais, quantidade de processos
ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a entidade, valor
das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental,
determinadas administrativa e/ou judicialmente, passivos e
contingências ambientais.

Interação com o Meio Ambiente

Fonte: Quadro adaptado da Resolução 1003/2004 do Conselho Federal de Contabilidade

2.1 Os objetivos do balanço social

No Brasil, o Balanço social não é uma entrega obrigatória a todas as
entidades, mas se percebe cada vez mais a necessidade da transparência, ética e
responsabilidade por parte das empresas. Através desse demonstrativo, as
empresas podem demonstrar também a situação econômica e social das
organizações e de que forma estão contribuindo para uma sociedade melhor.
Possibilita também uma visão de desempenho da gestão da organização sobre as
questões sociais, ambientais e econômicas.
Com a aprovação da Lei Federal nº 11.638/07 em 28 de dezembro de 2007
que tornou compulsória a elaboração e divulgação do Demonstrativo de Valor
Adicionado para as companhias abertas, o Balanço Social passa também a ter esse
caráter, uma vez que a DVA é parte integrante do Balanço Social, afirmou Iudicíbus
(2009).
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Segundo Reis e Medeiros (2009), a Contabilidade Social, na perspectiva da
Ciência Contábil, apresenta informações qualitativas e quantitativas sobre relações
sociais entre as empresas e o ambiente interno e externo com que se relacionam,
procurando identificar e evidenciar os efeitos que certas variações no patrimônio das
entidades causam na sociedade.
Para Ribeiro (2005, p. 44):
O papel do contador no processo de sustentabilidade tem a
responsabilidade de contribuir para solucionar problemas ambientais que
podem ser de três maneiras: (i) determinação dos custos (considerando em
especial os custos sociais), (ii) serviço de gerência e (iii) da informação.

“O Balanço Social é uma peça integrante da Contabilidade Social, e esta, por
sua vez, é uma parte da Ciência Contábil, que tem como objeto estudar os reflexos
das variações patrimoniais nas empresas, na sociedade e no meio ambiente.”
(KROETZ, 1998, apud REIS e MEDEIROS, 2007, p. 8).
De acordo com a Global Reporting Initiative, elaborar relatórios de
sustentabilidade consiste na prática de medir, divulgar e prestar contas, às várias
partes interessadas, sobre o desempenho das organizações, visando atingir o
objetivo do desenvolvimento sustentável. A expressão “elaboração de relatórios de
sustentabilidade” é abrangente, e considerada sinônimo de outros termos e
expressões utilizados para descrever a comunicação dos impactos econômicos,
ambientais e sociais, i.e., triple bottom line, relatórios de responsabilidade
corporativa, entre outros.
O Balanço Social favorece a todos os grupos que interagem com a empresa.
Aos dirigentes, fornece informações úteis à tomada de decisão no que se refere a
programas sociais, servindo também de instrumento de gestão. Aos fornecedores e
investidores, informa como a empresa encara suas responsabilidades quanto a seus
recursos humanos, indicador que demonstra como a empresa é administrada. Para
os consumidores, apresenta uma idéia da mentalidade dos dirigentes da empresa, o
que pode ser associado qualidade do produto ou ao serviço que oferece. Ao Estado,
ajuda na formulação das políticas públicas. (IBASE, 2008).
Para Kroetz (2000), ele deve ser considerado, sobretudo, uma ferramenta
gerencial, já que exprime e evidencia dados relativos a qualidade e quantidade das
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políticas administrativas, da interação da empresa com o meio externo. Essa
interação pode ser analisada de maneira que favoreça a escolha de estratégias.
Ainda Kroetz (2000), nos dias atuais, a elaboração do Balanço Social é
adotada por muitas empresas e esse número vem crescendo por vários motivos:
tornar público o planejamento e execução das ações socioambientais realizadas
pela empresa; demonstrar a colaboração da empresa em prol da melhoria da
qualidade de vida dos funcionários; mostrar os dispêndios destinados ao
desenvolvimento de pesquisa e tecnologia; construção de uma espécie de banco de
dados com informações que auxiliem na tomada de decisão interna sobre as áreas
carentes de investimento.
Podemos perceber que nascem nas organizações a filosofia e a prática da
responsabilidade social e ambiental, pois está ficando evidente que o bem estar
social do meio em que ela está inserida, gera resultados positivos para a empresa.
De acordo com a figura n° 3 a seguir se visualiza o Balanço Social e a sua interação
entre a organização, os funcionários e a sociedade.
Figura 2 - Balanço Social e a sua interação

Fonte: Kroetz, 2000.

Para Kroetz (2000), o Balanço Social, tem como objetivos:
a)

revelar, juntamente com as demais demonstrações contábeis, a solidez

da estratégia de sobrevivência e crescimento da entidade;
b)

evidenciar, com indicadores, as contribuições à qualidade de vida da

população;
c)

abrange o universo das interações sociais entre: clientes, fornecedores,

associações, governo, acionistas, investidores, universidade e outros;
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d)

apresentar os investimentos no desenvolvimento de pesquisas e

tecnologias;
e)

formar um banco de dados confiável para análise e tomada de decisão

dos mais diversos usuários;
f)

ampliar o grau de confiança da sociedade na entidade;

g)

contribuir para a implementação e manutenção de processos de

qualidade, sendo a própria demonstração do Balanço Social um parâmetro
para tal;
h)

medir os impactos das informações apresentadas no Balanço Social

perante a comunidade dos negócios; no amanha da entidade; na
marca/godwill, na imagem do negócio;
i)

verificar a participação do quadro funcional no processo de gestão

(fase da gestão participativa);
j)

servir de instrumento para negociações laborais entre a direção da

entidade e sindicatos ou representantes dos funcionários;
k)

melhorar os sistemas de controle interno, permitindo qualificar o

ambiente organizacional, numa perspectiva de confirmar a regularidade da
gestão identificada com o gerenciamento social e ecologicamente correto;
l)

clarificar os objetivos e as políticas administrativas, julgando a

administração não apenas em função do resultado econômico, mas também
dos resultados sociais.

2.2 Quais são os modelos de balanço social

No Brasil, existem três modelos de Balanço Social que são utilizados pelas
empresas. Os demonstrativos são sugeridos pelo: Instituto Brasileiro de Análises
Socais e Econômicas – IBASE, Instituto ETHOS e Global Reporting Iniciative – GRI.
Com o objetivo de demonstrar o compromisso e a transparência na divulgação das
informações, algumas organizações preferem criar um modelo próprio ou adaptar
um modelo já estruturado por um desses institutos. Assim as informações ficam mais
próximas da realidade da entidade. A escolha do modelo a ser utilizado, contribui
para o direcionamento das informações que serão trabalhadas e deve-se também
levar em consideração os objetivos estratégicos da organização com a sua
elaboração.
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2.2.1 Modelo IBASE
De acordo com o próprio instituto, o modelo IBASE é, essencialmente, um
instrumento de prestação de contas e transparência: a empresa, ao divulgá-lo, deve
fazê-lo como forma de apresentar periodicamente à sociedade suas ações e sua
evolução no tratamento de temas relevantes ao contexto socioambiental brasileiro:
educação, saúde, preservação do meio-ambiente, contribuições para a melhoria da
qualidade de vida e de trabalho de funcionários e funcionárias, valorização da
diversidade, desenvolvimento de projetos comunitários, combate à fome e criação
de postos de trabalho. De acordo com a figura n° 4 a seguir se visualiza a descrição
dos indicadores do Balanço Social Modelo IBASE.
Quadro 2 - Indicadores Balanço Social no modelo IBASE
N° do Indicador
1
2
3
4

5

6
7

Descrição do Indicador

Conceito do Indicador
São as três informações financeiras – receita líqüida, resultado
operacional e folha de pagamento bruta.
Investimentos internos, obrigatórios e voluntários, que a empresa realiza
Indicadores Sociais Internos
para beneficiar e/ou atender ao corpo funcional.
Investimentos voluntários da empresa, cujo público-alvo é a sociedade
Indicadores Sociais Externos
em geral.
investimentos da empresa para mitigar ou compensar seus impactos
ambientais e também aqueles que possuem o objetivo de melhorar a
Indicadores Ambientais
qualidade ambiental da produção/operação da empresa.
Informações que identificam de que forma se dá o relacionamento da
empresa com seu público interno no que concerne à criação de postos
de trabalho, utilização do trabalho terceirizado, número de
estagiários(as), valorização da diversidade – negros(as), mulheres, faixa
Indicadores de Corpo Funcional
etária e pessoas com deficiência – e participação de grupos
historicamente discriminados no país em cargos de chefia e
gerenciamento da empresa (mulheres e negros).
Informações relevantes quanto ao exercício da Refere-se a uma série de ações relacionadas aos públicos que
interagem com a empresa, com grande ênfase no público interno.
cidadania empresarial
Este espaço é reservado e amplamente utilizado pelas empresas para
divulgar outras informações que sejam relevantes para a compreensão
Outras informações
de suas práticas sociais e ambientais.
Base de Cálculo

Fonte: Dados pesquisados IBASE

Conforme metodologia elaborada pelo IBASE, o balanço social da empresa,
inspira-se no formato dos balanços financeiros, apresenta dados e informações de
dois exercícios anuais por meio de uma tabela bastante simples e direta, que deve
ser publicada e amplamente divulgada. O modelo é composto por 43 indicadores
quantitativos e oito indicadores qualitativos, organizados em sete categorias ou
partes descritas a seguir.
1.

Base de cálculo – Como o próprio nome já diz, são as três informações

financeiras – receita líquida, resultado operacional e folha de pagamento bruta – que
servem de base de cálculo percentual para grande parte das informações e dos
dados apresentados, informando o impacto dos investimentos nas contas da
empresa, além de permitir a comparação entre empresas e setores ao longo dos
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anos. Vale ressaltar que as informações tratadas na DVA estão contidas no
indicador informações relevantes;
2.

Indicadores

sociais

internos

–

Nesta

parte

do

balanço

são

apresentados todos os investimentos internos, obrigatórios e voluntários, que a
empresa realiza para beneficiar e/ou atender ao corpo funcional (alimentação,
encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina
no trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, creches
ou auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados e outros);
3.

Indicadores sociais externos – Aqui aparecem os investimentos

voluntários da empresa, cujo público-alvo é a sociedade em geral (projetos e
iniciativas nas áreas de educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à
fome e segurança alimentar, pagamento de tributos e outros). São as ações sociais
privadas realizadas por empresas visando à sociedade ou à alguma comunidade
externa relacionada, direta ou indiretamente, com os objetivos ou interesses das
corporações;
4.

Indicadores ambientais – São apresentados os investimentos da

empresa para mitigar ou compensar seus impactos ambientais e também aqueles
que possuem o objetivo de melhorar a qualidade ambiental da produção/operação
da empresa, seja por meio de inovação tecnológica, seja por programas internos de
educação ambiental. Também são solicitados investimentos em projetos e ações
que não estão relacionadas com a operação da companhia e um indicador
qualitativo sobre o estabelecimento e cumprimento de metas anuais de eco
eficiência;
5.

Indicadores do corpo funcional – Nesta parte do balanço aparecem às

informações que identificam de que forma se dá o relacionamento da empresa com
seu público interno no que concerne à criação de postos de trabalho, utilização do
trabalho terceirizado, número de estagiários (as), valorização da diversidade –
negros(as), mulheres, faixa etária e pessoas com deficiência – e participação de
grupos historicamente discriminados no país em cargos de chefia e gerenciamento
da empresa (mulheres e negros);
6.

Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial –

O termo utilizado nesta parte do modelo – “cidadania empresarial” – refere-se a uma
série de ações relacionadas aos públicos que interagem com a empresa, com
grande ênfase no público interno. Em sua maioria, são indicadores qualitativos que
mostram como está a participação interna e a distribuição dos benefícios. Também
aparecem nesta parte do balanço algumas das diretrizes e dos processos
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desenvolvidos na empresa que estão relacionados às políticas e práticas de gestão
da responsabilidade social corporativa;
Outras informações – Este espaço é reservado e amplamente utilizado

7.

pelas empresas para divulgar outras informações que sejam relevantes para a
compreensão de suas práticas sociais e ambientais. As empresas que solicitam o
“Selo Balanço Social Ibase/Betinho” devem apresentar suas declarações de nãoutilização de mão-de-obra infantil ou de trabalho análogo ao escravo ou degradante;
seu não-envolvimento com prostituição ou exploração sexual infantil ou adolescente;
seu não-envolvimento com corrupção; e seu compromisso com a valorização e o
respeito

à

diversidade.

Devem,

também,

apresentar

sua

identificação

e

classificação, informar sua identificação – razão social e CNPJ –, além de nome,
telefone e correio eletrônico da pessoa responsável pelas informações.
No sentido da elaboração e da divulgação do Balanço Social, a empresa
demonstra transparência com relação as suas ações, gerando benefício na sua
imagem e como resultado gerando valor para a organização.
2.2.2 Modelo Ethos
Os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, têm como
foco avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm sido
incorporadas nos negócios, auxiliando na definição de estratégias, políticas e
processos. Eles estão organizados em quatro grandes dimensões, as quais são
desdobradas em temas inspirados na Norma ISO 26000, os quais, por sua vez,
desdobram-se em subtemas e, posteriormente, em indicadores. De acordo com a
figura n° 5 a seguir se visualiza a organização do questionário no modelo
apresentado.
Figura 5 - Organização do Questionário no modelo Ethos

Fonte: Instituto Ethos

De acordo com o Instituto Ethos, para contemplar os avanços do movimento
de RSE/sustentabilidade no Brasil e no mundo, os Indicadores Ethos foram
desenvolvidos de maneira convergente com diversas iniciativas, enfatizando-se,
sobretudo, a integração com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
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ISO 26000, as Diretrizes G4 para a Elaboração de Relatos de Sustentabilidade, da
Global Reporting Initiative (GRI), os princípios do Pacto Global da ONU. Pelo
Programa Latino-Americano de Responsabilidade Social Empresarial (Plarse), a
ferramenta consolida também a experiência regional latino-americana de adaptação
dos Indicadores Ethos ao contexto de cada país participante.
O Pacto Global da ONU apresenta dez Princípios universais, procedentes da
Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização
Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das
Nações Unidas Contra a Corrupção:
Direitos Humanos:
1.

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos

reconhecidos internacionalmente; e
2.

Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Trabalho:
1.

As

empresas

devem

apoiar

a

liberdade

de associação

e

o

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
2.

A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

3.

A abolição efetiva do trabalho infantil; e

4.

Eliminar a discriminação no emprego.

Meio Ambiente:
5.

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios

ambientais;
6.

Desenvolver

iniciativas

para

promover maior

responsabilidade

ambiental; e
7.

Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente

amigáveis.
Anticorrupção:
8.

As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas,

inclusive extorsão e propina.
O Pacto Global no Brasil vem incentivando diversas empresas no país a
adotarem a cidadania empresarial como modelo para a gestão de seus negócios e
outras organizações no fortalecimento deste movimento onde ele já está se encontra
consolidado. De acordo com a figura n° 6 a seguir, visualizamos Os Dez Princípios
do Pacto Global da ONU.
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Figura 6 - Os Dez Princípios do Pacto Global da ONU

Fonte: Pacto Global da ONU

O pacto Global é de iniciativa espontânea para as empresas e procura
fornecer orientação para o fomento do crescimento sustentável e da cidadania,
através de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.
Pode-se definir um negócio sustentável e responsável, a atividade econômica
orientada para a geração de valor econômico-financeiro, ético, social e ambiental,
cujos resultados são compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e
comercialização são organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de
bens naturais e de serviços ecossistêmicos, a conferir competitividade e
continuidade à própria atividade e a promover e manter o desenvolvimento
sustentável da sociedade. (INSTITUTO ETHOS, 2018).
O Inmetro apresenta abaixo os sete princípios da Responsabilidade Social
1.

Accountability: Ato de responsabilizar-se pelas conseqüências de suas

ações e decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e
no meio ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes
interessadas declarando os seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los.
2.

Transparência: Fornecer às partes interessadas de forma acessível,

clara, compreensível e em prazos adequados todas as informações sobre os fatos
que possam afetá-las.
3.

Comportamento ético: Agir de modo aceito como correto pela

sociedade - com base nos valores da honestidade, equidade e integridade, perante
as pessoas e a natureza - e de forma consistente com as normas internacionais de
comportamento.
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4.

Respeito pelos interesses das partes interessadas (Stakeholders):

Ouvir, considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos que tenham
um interesses nas atividades da organização ou por ela possam ser afetados.
5.

Respeito pelo Estado de Direito: O ponto de partida mínimo da

responsabilidade social é cumprir integralmente as leis do local onde está operando.
6.

Respeito pelas Normas Internacionais de Comportamento: Adotar

prescrições de tratados e acordos internacionais favoráveis à responsabilidade
social, mesmo que não haja obrigação legal.
7.

Direito aos humanos: Reconhecer a importância e a universalidade dos

direitos humanos, cuidando para que as atividades da organização não os agridam
direta ou indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que
requerem.
A ABNT NBR ISO 26000, é uma norma voltada para a Responsabilidade
Social, aplicadas a todos os tipos, setores e portes de organizações. De acordo com
a figura n° 7 a seguir podemos observar a visão geral esquemática da ABNT NBR
ISO 26000.
Figura 7 - ABNT NBR ISO 26000

Fonte: ABNT NBR ISO 26000
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A ISO 26000 não é uma norma que necessita de certificação, pois as
empresas interessadas em desenvolver sua responsabilidade social escolhem fazer
isso. Pelo fato de ser uma norma opcional, o mais importante é o interesse da
empresa em adotar esse comportamento socialmente sustentável.
Segundo Instituto Ethos, com a evolução do movimento de RSE e
sustentabilidade, muitas foram às iniciativas desenvolvidas ao redor do mundo para
estimular as empresas e diferentes organizações a incorporar práticas responsáveis
compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Cada uma delas foi criada com um
propósito específico. No entanto, todas abordam temas comuns, pertinentes à
agenda da RSE e sustentabilidade. Para que os negócios integrem a
sustentabilidade em suas estratégias, é preciso reconhecer e atuar sobre essas
convergências. O modelo desenvolvido pelo Instituto ETHOS, tem como objetivo
uma ferramenta que explicita o entendimento de que a responsabilidade social é
uma forma de gestão que deve estar presente em qualquer debate sobre
sustentabilidade. Isso porque sustentabilidade e responsabilidade social são, em
nossa opinião, conceitos interdependentes e não excludentes. Essa visão tem
origem nas próprias reflexões que vimos fazendo como organização, buscando
integrar os princípios e comportamentos da responsabilidade social com os objetivos
para a sustentabilidade.
De acordo com informações extraídas do site: <https://www3.ethos.org.br>, o
Balanço Social proposto pelo Instituto Ethos está estruturado da seguinte forma:
1.

DIMENSÃO VISÃO E ESTRATÉGIA: a visão e a estratégia de uma

empresa constituem as bases para a definição de suas ações, motivo por que
devem ser claramente validadas pela organização. Pelo reconhecimento de sua
importância, recomenda-se que ambas – a visão e a estratégia da empresa –
incorporem atributos de sustentabilidade, que devem estar igualmente presentes
tanto nos produtos e serviços que a empresa oferece como no seu modus operandi,
ou seja, na forma como organiza e estabelece suas operações;
2.

DIMENSÃO GOVERNANÇA E GESTÃO: são temas que orientam a

empresa a estruturar sua gestão alinhada a RSE/sustentabilidade e abrangem
desde a proposição e implementação de políticas até sua integração com os
processos de gestão da empresa. A sociedade civil acompanha cada vez mais de
perto as práticas relacionadas com a operação e a gestão das empresas nas esferas
e áreas de sua influência. Tal atitude por parte da sociedade civil expressa o
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sentimento de co-responsabilidade que esse segmento da sociedade – constituído
por organizações não governamentais, entidades e instituições – possui em relação
a esses processos;
3.

DIMENSÃO SOCIAL – DIREITOS HUMANOS: nos últimos anos, torna-

se maior o reconhecimento de que as empresas, além dos governos, são
responsáveis por garantir o respeito aos Direitos Humanos. Esse respeito, que não
se limita ao cumprimento legal, se aplica a todos os relacionamentos da empresa.
Nesse sentido, torna-se fundamental que a empresa estabeleça políticas e
mecanismos que favoreçam o respeito e previnam qualquer tipo de violação a esses
direitos;
4.

PRÁTICAS DE TRABALHO: a geração de empregos e, igualmente, o

pagamento de salários e de outras remunerações relacionados com sua execução
são contribuições econômicas e sociais muito importantes de uma organização. O
trabalho

significativo

e

produtivo

constitui

elemento

essencial

para

o

desenvolvimento humano. Sua ausência constitui causa primordial de problemas
sociais. Não é sem razão que as práticas trabalhistas causam grande impacto no
que tange ao respeito ao estado de direito e ao senso de justiça presente na
sociedade: práticas trabalhistas socialmente responsáveis são essenciais para a
consolidação da Justiça, da estabilidade e da paz social. A importância do emprego
para o desenvolvimento humano é universalmente aceita. Como empregadores, as
organizações contribuem para um dos mais amplamente aceitos objetivos da
sociedade, a saber, a melhoria do padrão de vida por meio de um emprego pleno e
seguro e do trabalho digno;
5.

QUESTÕES RELATIVAS AO CONSUMIDOR: o relacionamento das

empresas com os consumidores tende a se tornar cada vez mais uma prática
transparente. Ele se inicia com o processo de comunicação liderado pela empresa
no contexto da admissão do empregado. Esse contato vai, pouco a pouco,
adquirindo níveis maiores de complexidade, como, por exemplo, quando se defronta
com as implicações decorrentes dos impactos causados pelo consumo de produtos
e serviços;
6.

ENVOLVIMENTO

COM

A

COMUNIDADE

E

SEU

DESENVOLVIMENTO: o relacionamento das organizações com as comunidades
pode dar lugar a um envolvimento recíproco, condição esta favorável tanto ao
desenvolvimento individual de seus membros como da comunidade como um todo.
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Caso tenha lugar essa última possibilidade, as associações poderão, por certo, ser
envolvidas no processo, o que contribuiria para a melhoria do bem público e,
conseqüentemente, para o fortalecimento da sociedade civil. As decorrências do
envolvimento da empresa com a comunidade vão além da indução de políticas
públicas e do compromisso com metas de desenvolvimento da sociedade em geral;
7.

DIMENSÃO AMBIENTAL – MEIO AMBIENTE: a sociedade enfrenta

atualmente muitos desafios ambientais, entre os quais se incluem a exaustão dos
recursos naturais, a emissão de poluentes, as mudanças climáticas, a destruição de
habitats, a extinção de espécies e o colapso dos ecossistemas como um todo. Além
desses, outro importante problema que a sociedade enfrenta é o processo de
degradação decorrente da ocupação humana rural e urbana, ou seja, da
antropização. À medida que a população mundial cresce e o consumo aumenta,
essas mudanças estão-se tornando verdadeiras e crescentes ameaças à segurança
humana, à saúde e ao bem-estar da sociedade. Enfrentar esses problemas que,
como se sabe, se inter relacionam em níveis local, regional e global, exige uma
abordagem abrangente, sistemática e coletiva.
O relato de sustentabilidade auxilia as organizações a estabelecer metas,
aferir seu desempenho e gerir mudanças com vistas a tornar suas operações mais
sustentáveis. Relatórios de sustentabilidade divulgam informações sobre os
impactos de uma organização – sejam positivos ou negativos – sobre o meio
ambiente, a sociedade e a economia. Assim, eles dão forma tangível e concreta a
questões abstratas, ajudando as organizações a compreender e gerir melhor os
efeitos do desenvolvimento da sustentabilidade sobre suas atividades e estratégias,
afirma o Instituto Ethos.
2.2.3 Modelo GRI
A Global Reporting Initiative é uma organização internacional que trabalha na
padronização dos princípios e diretrizes dos relatórios de sustentabilidade e foi
criada com o objetivo de elevar as práticas de relatórios de sustentabilidade de
empresas a um nível de qualidade equivalente ao dos relatórios financeiros. O
relatório é utilizado voluntariamente pelas empresas e estamos na quarta geração
do modelo GRI – G4. Podemos identificar que algum dos motivos que levam as
empresas a decidirem iniciar um processo de relato, estão relacionados, a
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demonstrar a transparência para o mercado, compromisso com o desenvolvimento
sustentável, sua capacidade de participar de mercados competitivos, seguir a
legislação, entre outros.
Segundo a Global Reporting Initiative, a forma de relatórios da GRI visa servir
como estrutura globalmente aceite para a elaboração de relatórios sobre o
desempenho econômico, ambiental e social de uma organização. Foi concebida
para ser utilizada por organizações de qualquer dimensão, setor ou localização e
tem em consideração os aspectos práticos com que se deparam inúmeras
organizações, desde pequenas empresas até multinacionais com operações
variadas e geograficamente dispersas.
As organizações devem divulgar seus relatórios de sustentabilidade “de
acordo” com as diretrizes da GRI, que prevêem duas opções de elaboração do
relato, são elas: opção Essencial ou Abrangente. Na opção Essencial, são
apresentados os elementos essenciais de um relatório de sustentabilidade,
oferecendo a base para a organização relatar os impactos do seu desempenho
econômico, ambiental, social e de governança. Na opção Abrangente, parte da
opção Essencial, exigindo a divulgação de informações adicionais sobre a
estratégia, análise, governança, ética e integridade da organização. Devendo
divulgar de forma mais detalhada seu desempenho e relatar todos os indicadores
referentes aos aspectos materiais identificados. No relatório GRI há dois tipos de
conteúdos padrão, são eles: Padrão Gerais e Padrão Específicos.
Nos conteúdos Padrão Gerais são apresentados: Estratégia e Análise; Perfil
Organizacional; Aspectos Materiais Identificados e Limites; Engajamento de
Stakeholders; Perfil do Relatório; Governança; Ética e Integridade.
1.

Estratégia e Análise - Esses conteúdos padrão oferecem uma visão

estratégica geral da sustentabilidade da organização;
2.

Perfil Organizacional - Esses conteúdos padrão oferecem uma visão

geral das características organizacionais;
3.

Aspectos Materiais Identificados e Limites - Esses conteúdos padrão

oferecem uma visão geral do processo adotado pela organização para definir o
conteúdo do relatório;
4.

Engajamento de Stakeholders - Esses conteúdos padrão oferecem

uma visão geral do engajamento de stakeholders da organização no decorrer do
período coberto pelo relatório;
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5.

Perfil do Relatório - Esses conteúdos padrão oferecem uma visão geral

de informações básicas sobre o relatório, o Sumário de Conteúdo da GRI e a
abordagem adotada para garantir a verificação externa;
6.

Governança - Esses conteúdos padrão oferecem uma visão geral

sobre: Ÿ A estrutura de governança e sua composição; O papel desempenhado pelo
mais alto órgão de governança na definição do propósito, valores e estratégia da
organização; As competências e avaliação de desempenho do mais alto órgão de
governança; O papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na gestão
de riscos; O papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na
elaboração dos relatórios de sustentabilidade; O papel desempenhado pelo mais
alto órgão de governança na avaliação do desempenho econômico, ambiental e
social; Remuneração e incentivos;
7.

Ética e Integridade - Esses conteúdos padrão oferecem uma visão

geral sobre: Os valores, princípios, padrões e normas da organização; Seus
mecanismos internos e externos para solicitar orientações sobre comportamentos
éticos e em conformidade com a legislação; Seus mecanismos internos e padrões
específicos

externos

de

comunicação

de

preocupações

em

torno

de

comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e questões de
integridade.
Nos conteúdos são apresentados: Informações sobre a forma de gestão e
indicadores:
1.

Informações sobre a Forma de Gestão – A finalidade das informações

sobre a forma de gestão é a de permitir à organização explicar como os impactos
econômicos, ambientais e sociais relacionadas a Aspectos materiais são geridos;
2.

Indicadores

-

Os

indicadores

fornecem

informações

sobre

o

desempenho ou impactos econômicos, ambientais e sociais da organização
relacionados aos seus Aspectos materiais.
De acordo com a GRI, aspectos materiais são aqueles que refletem impactos
econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou influenciam
substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders.
Nas diretrizes da GRI, o conteúdo, “Padrão Específico”, é organizado em três
categorias - Econômica, Ambiental e Social.
Categorias:
1.

ECONÔMICA - A dimensão econômica da sustentabilidade diz respeito

aos impactos da organização sobre as condições econômicas de seus stakeholders
e sobre sistemas econômicos em nível local, nacional e global.
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2.

AMBIENTAL - A dimensão ambiental da sustentabilidade diz respeito

aos impactos da organização sobre ecossistemas, incluindo Aspectos bióticos e
abióticos (ex: solo, ar e água).
3.

SOCIAL - A dimensão social da sustentabilidade diz respeito aos

impactos da organização sobre os sistemas sociais em que ela atua.
A Categoria Social divide-se em quatro subcategorias - Práticas Trabalhistas
e Trabalho Decente, Direitos Humanos, Sociedade e Responsabilidade pelo
Produto. De acordo com a figura n° 8 a seguir se visualizam as categorias e
aspectos das diretrizes na estrutura de relatório da GRI.
Figura 9 - Categorias e Aspectos das Diretrizes

Fonte: G4 Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative.
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O processo de elaborar relatórios de sustentabilidade ajuda as organizações
a estabelecer metas, aferir seu desempenho e gerir mudanças no sentido de
promover uma economia global sustentável – aquela que combina a rentabilidade de
longo prazo com responsabilidade social e cuidado ambiental. A divulgação de
informações relacionadas à sustentabilidade – principalmente por meio do relatório
de sustentabilidade, mas sem limitar-se a ele – é a principal plataforma para a
comunicação do desempenho econômico, ambiental, social e de governança da
organização, refletindo impactos positivos e negativos. Os Aspectos considerados
materiais pela organização, em resposta às expectativas e interesses de seus
stakeholders, lançam as bases para a elaboração do relatório de sustentabilidade. O
termo “stakeholders” pode incluir todas as partes diretamente envolvidas nas
operações da organização ou que mantêm relações de outra natureza com ela (GRI
–G4).
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3 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo, apresentar os modelos de Balanço Social e
observar a importância das informações apresentadas para a sociedade, pelo ponto
de vista da sustentabilidade no âmbito corporativo.
O Balanço Social pode ser utilizado como uma importante ferramenta da
gestão empresarial, pois as informações apresentadas no relatório possibilitam que
a organização acompanhe seu desempenho, auxiliando na tomada de decisão, tanto
na esfera social, ambiental quanto na econômica. Também é um importante relatório
para as empresas demonstrarem o comprometimento da organização com o meio
ambiente, com a sua força de trabalho, a não discriminação, ética e combate a
corrupção, políticas públicas e com a sociedade em que a organização está inserida.
Estamos na era da transparência, está cada vez mais evidente, que a postura
ética e a clareza das informações divulgadas as diversas partes interessadas da
entidade, beneficia a imagem da empresa, gerando valores positivos para a
organização.
Para Tinoco apud Ferreira (2009, p. 25), “o balanço social é o instrumento que
visa evidenciar, da forma mais transparente possível, informações econômicas e
sociais do desempenho das entidades aos mais diferenciados usuários.”
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os
recursos para o futuro (BRUNDTLAND, 1987).
A utilização de práticas sustentáveis, dentro ou fora das organizações, auxilia
na resistência das empresas em tempos de crise, podemos concluir que a
sustentabilidade econômica é fundamental para uma sociedade estável e mais justa.
As organizações devem pensar no crescimento econômico, mas sem esquecer de
preservar o meio ambiente. A responsabilidade social e ambiental embora esteja
mais focada nas organizações, é dever de toda a sociedade.
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