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RESUMO 
 
 
 
 

GODOY, Marina. As divergências e convergências nas informações disponibilizadas no 
balanço social entre os três modelos. 2007. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia) – Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007.  
 
 
 
 
A Responsabilidade Social, nos últimos tempos, vem sendo um tema amplamente discutido e 
exigido pela sociedade. Dessa forma nasce a figura do Balanço Social, que surgiu nas empresas 
com a finalidade de publicar quadros com dados relativos à gestão do pessoal, às condições 
sociais, juntamente com as tradicionais demonstrações financeiras. Essa nova demonstração está 
se difundindo cada vez mais para mostrar que atualmente a questão social nas empresas é tão 
relevante quanto o Lucro. Existem três modelos de Balanço Social que serão estudados neste 
trabalho: IBASE, Instituto Ethos e GRI. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar as 
informações incluídas nos três tipos de Balanço Social. A trajetória metodológica é dividida em 
três fases, onde a primeira é a fundamentação teórica, a segunda apresenta um comparativo entre 
os três modelos de Balanço Social e a última aborda a análise de um estudo comparativo desses 
três modelos, mostrando as convergências e divergências entre eles. No trabalho apresenta-se um 
levantamento de informações sobre os três modelos, bem como um modelo de balanço proposto 
pela autora. Verificou-se que há mais convergências que divergências e que o modelo GRI é 
semelhante ao modelo do Instituto Ethos. O modelo IBASE é o mais utilizado no Brasil. 
 
 
Palavras Chaves: Responsabilidade Social. Balanço Social. IBASE. Instituto Ethos. GRI. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
GODOY, Marina. The divergences and convergences in the information supplied in the 
social balance between the three models. 2007. 103 s. Work of Course Conclusion 
(Monograph) - Course in Accountancy, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, 
2007. 
 
 
 

 
The Social Responsibility, in the lasted time, comes widely being a subject argued and demanded 
by the society. Of this form, the figure of the Social Balance was born and appeared in the 
companies with the purpose to publish pictures with relative dices to the management of the staff, 
to the social conditions, together with the traditional financial demonstrations. This new 
demonstration is spreading out each time more to show that currently the social matter in the 
companies is so excellent how much the Profit is. Three models of Social Rocking exist that will 
be studied in this work: IBASE, Institute Ethos and GRI. Thus, this work has as objective to 
analyze the enclosed information in the three types of Social Balance. The methodologyc 
trajectory is divided in three phases, where the first one is the theoretical recital, the second it 
presents a comparative degree enters the three models of Social Balance and the last one 
approaches the analysis of a comparative study of these three models, showing the convergences 
and divergences between them. In the work a survey of information is presented on the three 
models, as well as a model of balance considered for the author. It was verified that it has more 
convergences that divergences and that model GRI is similar to the model of the Ethos Institute. 
Model IBASE is more used in Brazil.  
 
 
 
Keywords: Social Responsibility. Social Balance. IBASE. Ethos Institute. GRI.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, a Contabilidade engloba diferentes campos. A que merece destaque aqui é a 

da Responsabilidade Social. Ela traz novos enfoques, que apreciam uma nova concepção para a 

contabilidade.  Juntamente com a Responsabilidade Social, está ligado o Balanço Social, que é 

uma demonstração que não demonstra apenas o Lucro, mas sim os impactos ambientais, sociais e 

econômicos da empresa. 

Há várias formas de se fazer esta demonstração. Aqui no Brasil, são encontrados três 

modelos, que são o IBASE (Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas), o GRI 

(Global Reporting Initiative) e o do Instituto Ethos. 

Com isso, o trabalho propõe uma comparação entre esses três modelos para analisar as 

convergências e as divergências nas informações destes Balanços Sociais. 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

A contabilidade é considerada uma ciência muito antiga, que foi difundida pelo Frei Luca 

Pacioli através das partidas dobradas. Desde então a contabilidade desenvolveu-se em resposta a 

mudanças no ambiente, novas descobertas e progressos tecnológicos. Várias áreas surgiram, 

dando enfoques a diferentes ramos, como por exemplo, a Contabilidade de Custos, Financeira, 

Fiscal, etc. Mais recentemente surgiu um novo foco da contabilidade: a Responsabilidade Social. 

De acordo com o site oficial do Balanço Social (www.balancosocial.org.br) é na década 

de 60, nos Estados Unidos, que surge a preocupação por parte das empresas em prestar 

informações ao público sobre suas atividades no campo social. Um exemplo, é que várias 

instituições da sociedade civil, como as igrejas e fundações, passaram a denunciar o uso de 

armamentos sofisticados (gases paralisantes, etc) que dizimavam civis inocentes, afetavam 

negativamente o meio ambiente e colocava em risco a própria sobrevivência do homem no 

planeta. O público, na avaliação de grupos pacifistas, não poderia ficar indiferente ao esforço 

letal das companhias. Visando reagir às pressões da sociedade, que exigia nova postura ética, as 

empresas passaram a prestar contas de suas ações justificando seu objetivo social, com o intuito 

de melhorar a imagem junto a consumidores e acionistas. 
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Dessa forma o Balanço Social surgiu nas empresas tendo por finalidade publicar quadros 

com dados relativos à gestão do pessoal, às condições sociais, juntamente com as tradicionais 

demonstrações financeiras. Embora tenha sua origem na contabilidade, não deve ser visto como 

um demonstrativo meramente contábil, mas como uma forma de explicitar a preocupação das 

empresas com o cumprimento de sua responsabilidade social. Constitui-se num distintivo de 

qualidade para aqueles que o adotarem. 

Aqui no Brasil, têm-se três modelos de balanços que são mais utilizados: o do IBASE 

(Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas), o GRI (Global Reporting Initiative – 

Organização internacional) e o último modelo seria o Instituto Ethos, baseado nas diretrizes do 

GRI e adaptado ao cenário brasileiro. 

Desse modo o foco principal do trabalho é apresentar um comparativo entre os três 

diferentes tipos de modelo de Balanço Social, que busca responder a seguinte questão-problema: 

Quais as convergências e divergências nas informações disponibilizadas no Balanço Social entre 

três modelos (IBASE, Instituto Ethos e GRI) utilizados no Brasil? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as informações contábeis incluídas nos 

três tipos de Balanço Social mias utilizados no Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 O presente trabalho tem como objetivos específicos os seguintes tópicos: 

• Conceituar Contabilidade e suas especificações 

• Caracterizar o Balanço Social e a Responsabilidade Social. 

• Evidenciar os três tipos de Balanço Social (IBASE, GRI, Instituto Ethos). 

• Analisar as divergências e convergências entre os três tipos de Balanço Social (IBASE, 

GRI, Instituto Ethos). 
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• Propor um modelo de Balanço Social com base nos três modelos.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Esta monografia se justifica pela importância de abordar o conceito da responsabilidade 

social nas empresas, bem como apresentar as diferenças dos três tipos de Balaço Social.  O 

crescimento das atividades econômicas e os avanços tecnológicos estão relacionados com o 

aumento da população, dado que há necessidade da existência do mercado consumidor para a 

absorção do produto de ambos: atividades econômicas e novas tecnologias. Diversos são os 

recursos e conhecimentos para o avanço tecnológico, que a instituição de novas empresas deve 

ser precedida da avaliação dos impactos negativos sobre o meio externo. A partir desta visão, um 

novo conceito é criado tanto para a contabilidade como para a sociedade: a importância da 

responsabilidade social. 

  A concepção de responsabilidade social por parte das empresas vem sendo bastante 

difundida. Especialmente nos países mais desenvolvidos, as empresas enfrentam, crescentemente, 

novos desafios impostos pelas exigências dos consumidores, pela pressão de grupos da sociedade 

organizada e por legislações e regras comerciais que demandam, por exemplo, proteção 

ambiental, produtos mais seguros e menos nocivos à natureza e o cumprimento de normas éticas 

e trabalhistas em todos os locais de produção e em toda a cadeia 

O Balanço Social envolve a demonstração da interação da empresa com os elementos que 

contribuem para sua existência, incluindo o meio ambiente natural, a comunidade e economia 

local e recursos humanos. Todos os esforços que até hoje vêm sendo divulgados sobre o assunto 

representam a maturidade da sociedade brasileira, no sentido de buscar solução para os 

problemas sociais conjunturais e estruturais. Conforme Ribeiro e Lisboa (1999): 

A Contabilidade, enquanto ciência que estuda a situação patrimonial e o desempenho 
econômico-financeiro das entidades, possui os instrumentos necessários para contribuir 
para a identificação do nível de responsabilidade social dos agentes econômicos. Estes 
instrumentos se traduzem no Balanço Social. 
 

Este instrumento tem o potencial para demonstrar o lado social e humano das empresas, 

sua responsabilidade social e compromisso com as gerações presentes e futuras. Trata-se de uma 

idéia já discutida há décadas e que ainda carece de discussão, mas que precisa ser abraçada. Os 

benefícios serão para a sociedade como um todo e para a própria empresa. 



                         

 

                                                                                                                                                      15 
 

Na visão de Herbert de Souza (www.ibase.org.br), a idéia do Balanço Social é demonstrar 

quantitativamente e qualitativamente o papel desempenhado pelas empresas no plano social, 

tanto internamente quanto na sua atuação na comunidade. Os itens dessa verificação são vários: 

educação, saúde, atenção à mulher, atuação na preservação do meio ambiente, melhoria na 

qualidade de vida e de trabalho de seus empregados, apoio a projetos comunitários visando à 

erradicação da pobreza, geração de renda e de novos postos de trabalho. O campo é vasto e várias 

empresas já estão trilhando esse caminho. Realizar o Balanço Social significa uma grande 

contribuição para consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática. 

É importante ressaltar a importância do Balanço Social nas empresas, pelo fato de que os 

seus indicadores dão mais ênfase e importância para os trabalhadores e para a sociedade. O 

Balanço Social, como instrumento de divulgação deste tipo de informação, pode contribuir para 

reforçar a imagem institucional de corporações ou das marcas e produtos a elas associados, na 

medida em que se apresente não apenas como mais um atributo de marketing, mas como um 

demonstrativo da efetiva responsabilidade social assumida e praticada pela empresa e, como tal, 

entendida e reconhecida pela sociedade. 

 

1.4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

O conhecimento científico é o tipo de conhecimento que comprova a experiência, ou seja, 

implica as noções básicas de causa e efeito. É uma retomada das teorias do passado para o 

presente através da crítica sistemática, procurando sempre o aperfeiçoamento dessas teorias. 

Segundo Koche (1982, p. 18-19) “[...] o conhecimento científico se propõe atingir dois ideais: o 

ideal da racionalidade, aquele que sistematiza a coerência de enunciados com fundamentos 

teóricos, e o ideal da objetividade, aquele que obtém o conceito de imagens da realidade que 

sejam verdadeiras e impessoais”.  

O trabalho monográfico é uma pesquisa científica e por isso exige procedimentos 

metodológicos. Contudo, este trabalho apresenta o tipo de pesquisa descritiva. Tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinadas populações ou fenômenos. 

Uma de suas características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. Com o objetivo de aperfeiçoar o assunto tratado, 
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a pesquisa descritiva pode ainda descobrir um novo enfoque sobre o assunto, no caso o balanço 

social. 

De acordo com os procedimentos, o estudo de caso juntamente com a pesquisa 

bibliográfica e documental serão explorados no contexto do trabalho. O estudo de caso, que é um 

estudo detalhado de um determinado conhecimento, proporciona um estímulo a novas 

descobertas, simplicidade dos procedimentos e ênfase na sua totalidade. Já a pesquisa 

bibliográfica, que é o estudo dos materiais já elaborados tem por objetivo analisar e interpretar as 

contribuições científicas já existentes. O procedimento documental, diferencia da bibliográfica 

apenas pela natureza da fonte, ou seja, são documentos como relatórios, arquivos públicos e 

privados, memorandos, etc. 

E, por fim quanto à abordagem do problema, o tipo de pesquisa será qualitativa. A 

pesquisa qualitativa possui uma análise mais profunda em relação ao estudo, obtendo uma maior 

complexidade do problema. É comum na contabilidade essa tipologia de pesquisa. 

 

1.4.1 Trajetória Metodológica 

 

 O trabalho é dividido em três fases. A primeira é a fundamentação teórica sobre o tema 

desta pesquisa, a fim de conceituar e entender o assunto abordado. Nela estão elencados os 

conceitos de contabilidade e das demonstrações contábeis, a responsabilidade social, bem como o 

breve histórico e sua abrangência em nosso país, os conceitos de Balanço Social, o breve 

histórico, o objetivo, sua importância, sua estrutura e os três tipos de Balanços Sociais. 

A segunda fase apresenta um estudo comparativo dos três modelos de Balanço Social, 

onde é demonstrado um o surgimento de cada um, os estudos de cada tipo de balanço, bem como 

suas estruturas e seus indicadores. 

A terceira e última fase aborda a análise do estudo comparativo destes Balanços Sociais, 

mostrando as divergências e convergências nas informações disponibilizadas nos BSs, mostrando 

alterações de cada modelo. Nesta fase também é apresentado um modelo proposto de Balanço 

Social. 
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1.5 ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, apresentam-se a introdução 

ao assunto, tema e problema, objetivos geral e específicos, seguidos da justificativa do estudo. 

Logo após, tem-se metodologia utilizada para elaboração do trabalho, a estrutura e descrição dos 

capítulos e por fim as limitações do estudo. 

Quanto ao segundo capítulo, tem-se a fundamentação teórica, onde são abordados os 

temas relacionados à Contabilidade e sua finalidade, as demonstrações contábeis, a 

Responsabilidade Social e seu breve histórico, o Balanço Social, seu breve histórico, seus 

beneficiários, bem como os seus três modelos. 

Ao que se refere a terceiro capítulo, aborda-se o estudo comparativo dos Balanços Sociais, 

um breve histórico do surgimento desses BSs, o estudo de cada modelo (IBASE, Instituto Ethos e 

GRI) em separado seguidos das divergências e convergências dos mesmos. 

Após, apresentam-se as conclusões e objetivos alcançados e sugestões para futuros 

trabalhos. E por fim, ainda no quarto capítulo, têm-se as referências e anexos. 

 

1.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de estudar os 

três modelos de Balanço Social, limitando-se este trabalho aos modelos estudados. 

Assim, limita-se pela coleta dos dados obtidos no Balanço Social, relativas ao exercício 

financeiro de 2005/2006, divulgados no sítio eletrônico das organizações (IBASE, GRI e Instituto 

Ethos), não sendo realizada, portanto uma verificação in loco das informações. O trabalho fica, 

portanto limitado à análise desta pesquisadora, quanto aos modelos apresentados e ao 

conhecimento da autora.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Primeiramente, o trabalho descreve sobre a contabilidade e sua finalidade seguido de suas 

demonstrações contábeis. Após, apresenta-se a questão da Responsabilidade Social, abordando 

seu histórico e como ela é tratada aqui no Brasil. No seguinte tópico, o foco é o Balanço Social, 

relatando como surgiu, como é no nosso país e os seus principais tipos. 

 

2.1 A CONTABILIDADE E SUA FINALIDADE 

 

 De acordo com Marion (1986, p. 23) “os primórdios da contabilidade resumem-se 

praticamente no homem primitivo contando seu rebanho. O homem [...] não se preocupa apenas 

com a contagem de seu rebanho, mas [...] com o crescimento, com a evolução do rebanho e, 

consequentemente, com a evolução da natureza. Assim, ele faz inventários em momentos 

diferentes e analisa a variação de sua riqueza”. Contudo, com o passar os anos, inúmeras formas 

foram estudadas para registrar os fatos contábeis da época. Com isso, a Contabilidade evolui 

muito  ao longo dos anos, sendo notória após o cracking da Bolsa de Nova Iorque em 1929, onde 

várias pesquisas na área começaram a ser feitas. 

Segundo o site wikipedia.org.br, Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra 

os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. 

Conforme Gouveia (1984, p.1) “Contabilidade é uma arte. É a arte de registrar todas as 

transações de uma companhia, que possam ser expressas em termos monetários. E é também a 

arte de informar os reflexos dessas transações na situação econômico-financeira dessa 

companhia”. 

A contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle 

permanente do patrimônio da empresa (RIBEIRO, 1987). 

Já para Araújo (2007) “A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, 

objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua 

interpretação, análise e auditagem e servir como instrumento básico para a tomada de decisões de 

todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa”. 
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  Para Franco (1996 apud Araújo, 2007) “Contabilidade é a ciência que estuda e pratica, 

controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a 

demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a 

composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da 

riqueza econômica”.  

 Dentre todos esses conceitos, pode-se apreciar que a visão de vários autores é 

praticamente a mesma. A contabilidade busca, através da coleta de dados, fornecer as 

informações econômicas e financeiras sobre o patrimônio, facilitando a tomada de decisão. 

 Desde o surgimento da contabilidade, que a sua finalidade básica tem sido o 

acompanhamento das atividades desempenhadas pelas pessoas, no sentido imprescindível de 

controlar o comportamento de seus patrimônios, na função de produção e comparação dos 

resultados obtidos entre períodos estabelecidos. 

 Araújo (2007) descreve que “finalidades fundamentais da Contabilidade referem-se à 

orientação da administração das empresas no exercício de suas funções. Portanto a Contabilidade 

é o controle e o planejamento de toda e qualquer entidade sócio-econômica”. Define também os 

conceitos de Controle e Planejamento:  

“Controle: a administração através das informações contábeis, via relatórios pode 
certificar-se na medida do possível, de que a organização está agindo em conformidade 
com os planos e políticas determinados. Planejamento: a informação contábil, 
principalmente no que se refere ao estabelecimento de padrões e ao inter-relacionamento 
da Contabilidade e os planos orçamentários, é de grande utilidade no planejamento 
empresarial, ou seja, no processo de decisão sobre que curso de ação deverá ser tomado 
para o futuro”.   
 

 As demonstrações são as ferramentas utilizadas na contabilidade para evidenciar a 

situação econômica e financeira da entidade em determinada data ou período. A seguir as 

principais demonstrações serão especificadas. 

 

2.2 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 Com o surgimento da Lei 6.404/76, foi estabelecida a obrigatoriedade de divulgar as 

demonstrações contábeis a partir do exercício social de 1978, já que sua vigência foi em 15 de 

fevereiro de 1977. Assim, ao final de cada exercício social, as empresas deverão elaborar, 
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juntamente com a diretoria, os relatórios contábeis. A seguir são apresentadas as principais 

Demonstrações Contábeis: 

• BP 

• DRE 

• DMPL e DLPA 

• DOAR 

• DFC  

• DVA  

• BS 

Além das demonstrações contábeis relacionadas, têm-se as notas explicativas, que servem 

como complemento às informações contidas nas demonstrações. Elas estão dispostas na parte 

inferior dessas demonstrações. 

 

2.2.1 Balanço Patrimonial 

 

O Balanço Patrimonial é a demonstração que reflete a situação financeira e patrimonial da 

entidade em determinado momento, ou seja, é uma demonstração estática. Conforme Iudícibus, 

Martins, Gelbcke (2007, p. 6)  

o Balaço Patrimonial é composto por três elementos bascos: Ativo – compreende as 
aplicações de recursos, normalmente em bens e direitos; Passivo – compreende as 
exigibilidades e obrigações; e Patrimônio Líquido – representa a diferença entre o ativo e 
passivo, ou seja, o valor da empresa. 
 

 Segundo Marion (1986) o Balanço Patrimonial é composto de um cabeçalho onde 

conterá: denominação da empresa, título da demonstração e a data de encerramento do Balanço. 

O corpo do Balanço é constituído de duas colunas: a esquerda, onde fica o Ativo, e a direita, onde 

ficam o Passivo e o Patrimônio Líquido.  

O Ativo se divide em Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo 

Permanente. Já o Passivo é dividido em Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e 

Resultados de Exercícios Futuros. O Patrimônio Líquido é dividido em Capital Social, Reservas 

de Capital, Reservas de Reavaliação, Reservas de Lucros e Lucros ou Prejuízos Acumulados.  
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2.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Designa-se a confrontar as receitas e despesas/custos ao final de um determinado período, 

apurando o lucro ou o prejuízo do exercício. Sendo o objetivo de uma entidade o Lucro, essa 

demonstração faz com que os acionistas/sócios saibam qual o resultado do exercício, bem como 

seus dividendos (Gouveia, 1984). Na estrutura da DRE, são apresentados diferentes tipos de 

lucros, dentre eles: Lucro Bruto, Lucro Operacional Líquido, Lucro Antes do Imposto de Renda, 

Lucro Depois do Imposto de Renda e Lucro Líquido. 

 

2.2.2.1 Lucro Bruto 

 

É a diferença entre a receita de Venda de Mercadorias (venda de produtos ou prestação de 

serviços) e o Custo desta Mercadoria. Isso, sem considerar as despesas administrativas de vendas 

e financeiras. De acordo com Marion (1986) após cobrir os custos, o Lucro Bruto será 

direcionado à remuneração das despesas com vendas, administrativas e financeiras. Quanto maior 

for o Lucro Bruto, a tendência da remuneração dos acionistas/sócios será maior. É por isso que há 

uma maior atenção às partes de controle de custo das empresas, pois sendo os custos elevados, 

menor será a remuneração desejada aos administradores.  

Logo após os custos, são deduzidos os abatimentos, devoluções, descontos comerciais e 

os impostos sobre as vendas, que são: IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias), ISS (Imposto sobre Serviço) entre outros. Essas 

deduções são consideradas ajustes à Receita Bruta, não sendo, portanto, consideradas como 

despesa.  

 

2.2.2.2 Lucro Operacional Líquido 

 

 É o lucro resultante da atividade operacional da empresa, que é definido pelo estatuto ou 

contrato social. Ele é obtido através do confronto entre o Lucro Bruto e as Despesas 

Operacionais. As Despesas Operacionais são aquelas necessárias para a venda dos produtos, 

administrar a entidade e financiar as suas operações. Elas são agrupadas em três tipos: Despesas 

com Vendas, que são as despesas com pessoal de vendas, comissão de vendas, propaganda do 
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produto/serviço, etc; Despesas Administrativas são as despesas obtidas para administrar a 

empresa, como salário e encargos sociais do pessoal administrativo, aluguel do escritório, 

despesa com material de escritório, etc; e Despesas Financeiras, é a diferença entra a Receita 

Financeira e a própria despesa, que são os juros pagos ou recebidos, correção monetária sobre 

empréstimos, comissão bancária, etc. 

 

2.2.2.3 Lucro antes do Imposto de Renda 

 

 São as receitas e despesas não relacionadas com a atividade fim da entidade, que após 

serem confrontadas, surge o Lucro Antes do Imposto de Renda, LAIR. Essas despesas não 

operacionais podem ser ganhos ou perdas de capitais, venda de um ativo imobilizado, etc. 

 

2.2.2.4 Lucro Depois do Imposto de Renda  

 

Logo após o LAIR, é deduzido a Provisão do Imposto de Renda sobre o lucro da empresa, 

obtendo o Lucro Depois do Imposto de Renda. 

 

2.2.2.5 Lucro Líquido 

 

 Após a apuração do Lucro Depois do Imposto de Renda, deduzem-se as participações dos 

empregados, administradores e partes beneficiárias, debêntures, doações, etc. Essas deduções 

estão previstas no estatuto da empresa. Posteriormente à dedução das participações e 

contribuições, resta o Lucro Líquido. Ao dividirmos o Lucro Líquido pela quantidade de ações da 

empresa tem-se o Lucro Líquido por Ações. 

 

2.2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de 

Lucros ou Prejuízos Acumulados  

 

 A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido evidencia as mutações (acréscimo 

e diminuições) de todas as contas do Patrimônio Líquido ocorridas num determinado tempo. Esta 

demonstração é fundamental para a elaboração da DOAR e para ser fornecida aos seus 
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investidores. Já a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados é aquela que exibe os 

Lucros Acumulados, não distribuídos para as Reservas, dividendos, etc. Ela explica as causas das 

variações ocorridas no exercício, apontando as adições e as deduções do saldo existente (relativo 

ao período anterior). São exemplos de variações a transferência do lucro líquido para reservas de 

lucro (Reserva Legal, Reserva Estatutária, Reserva para Contingências, etc.), dividendos, 

reversão de reservas, entre outras. No Brasil, de acordo com Lei 6.404/76, se aceita uma ou outra, 

sendo a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido a mais completa. 

 

2.2.4 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 

 

 Esta demonstração explica a variação do Capital Circulante Líquido (Capital de Giro 

Líquido). Cada aumento do capital circulante é proveniente de uma redução do ativo não 

circulante ou de um aumento do passivo não circulante, o que é considerado uma Origem de 

recursos.  Já cada redução do capital circulante provocada pelo aumento do ativo não circulante 

ou por redução do passivo não circulante, denomina-se Aplicação de recursos.  

 

2.2.5 Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

 A DFC, em semelhança com a DOAR, também visa identificar as modificações ocorridas 

na posição financeira da empresa, ou seja, indica a origem de todo dinheiro que entrou no Caixa e 

a aplicação de todo dinheiro eu saiu do Caixa em determinado período. Só que na DFC, a posição 

financeira é de curto prazo e é representada pelo saldo do Disponível. 

 Esta demonstração propicia ao administrador financeiro, a elaboração de um planejamento 

financeiro com maior eficiência, pois através desse planejamento, o administrador saberá quando 

haverá excesso de caixa ou escassez, propondo um maior rendimento à empresa. 

 

2.2.6 Demonstração do Valor Adicionado 

  

Esta demonstração é de grande valor, porém nem sempre é feita ou publicada. Segundo 

Neves e Viceconti (1999, p.261) “Valor Adicionado ou Valor Agregado representa a riqueza 

criada por uma entidade num determinado período de tempo”. Ele afirma que a soma das 
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importâncias agregadas representa a soma das riquezas criadas. Indica de forma clara e precisa a 

parte da riqueza que pertence aos sócios ou acionistas, que pertencem aos demais administradores 

da entidade, que pertence aos empregados e a parte que pertence ao governo. 

A necessidade de elaboração desta demonstração surgiu em virtude de que as outras 

demonstrações financeiras não são capazes de apontar o quanto do valor (riqueza) a entidade está 

adicionando às mercadorias ou insumos que adquire e também não identificam o quanto e de que 

forma foram distribuídos os valores agregados ou adicionados. Ela fornece uma visão mais 

abrangente sobre a real capacidade de uma empresa produzir riqueza e sobre a forma de como 

distribuir essa riqueza. Seu cálculo provém da diferença entre o valor das vendas brutas e o total 

de insumos adquiridos de terceiros. 

 

2.2.7 Balanço Social 

 

O Balanço Social é uma demonstração que foi criada com a finalidade de tornar pública a 

responsabilidade social das entidades. Iudícibus e Marion (2001, p. 25) definem Balanço Social 

como sendo:  

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. 
 

Dessa forma, por ser uma demonstração relativamente nova, sua publicação não é 

obrigatória aqui no Brasil. Porém, autores defendem sua obrigatoriedade. O Balanço Social 

fornece dados de informações contábil, social e ambiental, ou seja, informações sobre a política 

interna com foco para qualidade de vida dos funcionários, a postura da empresa diante do meio 

ambiente, a relevância de contribuições para a comunidade, etc. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 A Responsabilidade Social, nos últimos tempos, vem sendo um tema amplamente 

discutido e exigido pela sociedade; não apenas pelos organismos não governamentais e entidades 

da Administração Pública, mas, também, pelas empresas privadas e órgãos de classe (como os 
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Conselhos Regionais de Contabilidade).  A questão da maximização dos lucros vem, aos poucos, 

dando lugar a concepções ecológicas e sociais. 

 Araújo (2001, p.74) mostra a concepção de Responsabilidade Social para o Instituto 

Ethos, assim, na ótica desta conceituada instituição: 

O conceito de Responsabilidade Social é amplo, referindo-se à ética como princípio 
balizador das ações e das relações com todos os públicos com os quais a empresa 
interage [...]. A questão da Responsabilidade Social vai, portanto, além da postura legal 
da empresa, da prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de 
atitude, numa perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das relações e na 
geração de valor para todos. 
 

 A importância de trabalhar a dimensão social da empresa é desafiante, porém a 

importância de se discutir sobre outras responsabilidades da empresa, torna o trabalho mais 

estimulante. Dessa forma, esse foco sobre a Responsabilidade Social aborda as peculiaridades 

relacionadas às ações sociais e ambientais da empresa, implantando indicadores que trarão 

resultados que auxiliarão na administração da empresa. 

 Assim, a Contabilidade Social representa a mais nova acepção da Ciência Contábil, 

voltada para os aspectos sociais, ecológicos, ambientais, de segurança de trabalho, de benefícios 

humanísticos, promoções etc, propondo meios de se evidenciar as ações das entidades na 

constante busca da maximização da utilidade em termos de responsabilidade social.  

 

2.3.1 Breve Histórico da Responsabilidade Social no Mundo 

 

 A Responsabilidade Social surge numa época em que o mundo estava preocupado com o 

desenvolvimento da sociedade, onde a economia estava crescendo, as cidades cada vez com mais 

pessoas, indústrias e as áreas ambientais/rurais desaparecendo. 

Segundo os estudos de Gonçalves e Gonçalves (1990) tudo começou na década de 60, nos 

Estados Unidos, através de uma serie de programas sobre o assunto. A popularização do tema 

levou o debate às universidades. Em 1953, Howard Bowen lança o primeiro livro sobre o 

assunto: Social Responsibilities of the Businessman. Esta obra foi muito repercutida, sendo 

traduzidas para vários idiomas, inclusive o português. Na década de 70, o assunto passou a ter 

maior interesse por parte das empresas. 

 A Europa, com as influências dos americanos nos anos 60, também começou a discutir as 

idéias de Responsabilidade Social nas empresas e universidades.  
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 No âmbito mundial atual observa-se o processamento de diversas transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais que adaptam o surgimento de novos modelos de 

relações entre mercados, organizações e sociedade. Através da tendência entre metas econômicas 

e sociais, emergem os modelos de organizações preocupadas com a ascensão do padrão de 

qualidade de vida de suas comunidades. E estas organizações desenvolvem o processo 

denominado Responsabilidade Social. 

O papel das empresas em geral, sempre foi o de auferir lucros ao final de cada exercício 

social, para distribuir dividendos aos seus acionistas, e estar em dia com os tributos. Mas com a 

visão da Responsabilidade Social, a tendência é mudar esta visão. 

 

2.3.2 Responsabilidade Social no Brasil 

 

 No Brasil, este tema só foi abordado inicialmente por entidades católicas na década de 70. 

A partir dos anos 90 houve um maior interesse da sociedade sobre o assunto.  Seu conceito tem 

sido aprofundado por diversos institutos e organizações, como instrumento para realizar a 

responsabilidade social das empresas, como o Instituo Ethos, o IBASE – Instituto Brasileiro de 

Análise Sociais e Econômicas – o Instituto de Cidadania Empresarial, entre outros. Todas essas 

entidades representam o interesse em comum das questões sociais no país. 

 Atualmente, existe uma preocupação crescente das organizações em interligar o conceito 

e a figura da responsabilidade social. Essa nova posição da empresa, baseada nos princípios 

éticos e morais, passou a ser um ponto estratégico, mostrando a importância da elaboração e 

divulgação do balanço social, que é o instrumento que mede o exercício social da 

responsabilidade da empresa. 

 

2.4 BALANÇO SOCIAL 

 

A contabilidade presta a seus principais usuários, que são os sócios, acionistas, 

financiadores, empregados, administradores e governo, informações econômico-financeiras, por 

meio das demonstrações tradicionais (como Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, etc.).  Com o decorrer dos anos, uma visão social começou a emergir no cenário 
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mundial, dando um maior enfoque sobre o tema. Desde então, criou-se um modelo de 

demonstração para informar não só os lucros, mas sim a transparência social da empresa.  

É caracterizado como 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. Com esse demonstrativo, 

evidenciam-se os recursos aplicados aos empregados, dependentes e à população que recebe sua 

influência direta. Ou seja, é uma ferramenta que, quando construída por diversos profissionais, 

tem a capacidade de especificar e adequar a preocupação da empresa com as pessoas e a vida no 

nosso planeta. 

Ribeiro e Lisboa (1999) identificam que há pelo menos três vertentes do Balanço Social: a 

de Recursos Humanos, a Ambiental e a do Valor Adicionado. Estas vertentes podem ser tratadas 

tanto isoladamente como em conjunto. Na sua concepção mais ampla, o Balanço Social envolve a 

demonstração da interação da empresa com os elementos que a cercam ou que contribuem para 

sua existência, incluído o meio ambiente natural, a comunidade e economia local e recursos 

humanos.  

Em resumo, Balanço Social é um levantamento dos principais indicadores de desempenho 

econômico, social e ambiental da empresa e um meio de dar transparência às atividades 

corporativas. Considerado um instrumento que amplia seu diálogo com todos os públicos com os 

quais ela se relaciona: 

• Acionistas; 

• Consumidores/clientes; 

• Comunidade vizinha; 

• Funcionários; 

• Fornecedores; 

• Governo; 

• Organizações não-governamentais; 

• Mercado financeiro; 

• Sociedade. 

É considerado uma ferramenta de auto-avaliação, que dá à empresa uma visão geral sobre 

a sua gestão, uma forma de esclarecer quais os objetivos e os valores da empresa no passado, no 

presente e no futuro. É o ponto de partida para o planejamento do ano seguinte, um instrumento 
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para ampliar a importância da responsabilidade social na estratégia corporativa. Uma forma de 

reunir informações sobre as expectativas e a percepção da sociedade e dos parceiros da empresa 

sobre seu desempenho (WWW.ETHOS.ORG.BR). 

 

2.4.1 Breve Histórico  

 

 O Balanço Social tem suas origens na Europa e nos Estados Unidos. Na visão de Kroetz 

(www.peritocontador.com.br) a primeira tentativa de elaboração de informações de caráter social 

deu-se na Alemanha, cujas instituições envidaram esforços para a elaboração de um relatório que 

evidenciasse suas atuações no campo social desde 1920. Já na década de 30, uma empresa alemã, 

a AEG, publicava o seu modelo de Balanço Social sem que houvesse nenhuma lei que a 

obrigasse. 

 Os europeus, americanos e latinos, desde o final da década de 70, desenvolveram seus 

próprios “modelos” de Contabilidades Social e Balanço Social. Nos Estados Unidos, as 

universidades começaram a estudar formas de evidenciar a preocupação das instituições com 

temas sociais, tais como a violência e as relações de consumo. Na Europa as propostas do 

Balanço Social se desenvolveram com base nos aspectos humanos e social na empresa, no 

sentido de assumir a igualdade e aceitação da empresa. 

 A propagação da nova concepção do Balanço Social cresceu na década de 60 na Europa 

Ocidental. Países como Itália, França, Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal, Bélgica entre outros 

se destacaram nessa expansão.  Segundo Torres (1999) na França, em 1955, começaram a surgir 

preocupações com o caráter social das empresas. Finalmente, no dia 12 de julho de 1977, foi 

promulgada a Lei nº 77.769. Assim a França se tornou o primeiro país a obrigar as empresas com 

mais de setecentos empregados a fazerem balanços com seu desempenho social em relação às 

condições de trabalho.  

Alguns países da Europa seguiram os passos franceses e passaram a exigir de suas 

empresas, por legislação própria e de forma obrigatória, a elaboração do balanço social. Além da 

França, a divulgação anual do balanço social também se tornou obrigatória na Bélgica a partir de 

1986 e em Portugal na primeira metade da década de 90 (Tinoco, 1984; Freire, 1999 apud 

TORRES, 2001). 
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2.4.2 Objetivo do Balanço Social 

 

 O objetivo do Balanço Social, nada mais é do que demonstrar o resultado da integração da 

empresa com o meio ambiente, dando um enfoque nos aspectos de recursos humanos, ambientais, 

na colaboração para o desenvolvimento econômico-social e da cidadania. 

Sá (1999, p. 267) afirma que: 

O que se busca com o Balanço Social que a empresa demonstra não é, todavia, uma 
evidência sob a ótica exclusiva particular, mas, sim, adaptada àquela sociedade em geral, 
em suas diversas classes. 
 

 Portanto, é uma demonstração não da sociedade, mas para a sociedade. Os dados devem 

ser aqueles que interessam aos entes sociais. Sá (1999, p. 264) ao referir-se às informações do 

Balanço Social, afirma que ele evidencia tudo o que a empresa contribuiu ou agregou à 

sociedade, ou seja, o que pagou aos empregados, ao Governo, aos bancos, o que dedicou a 

assistência educacional, o que empregou em assistência social, o que remunerou acionistas, o 

quanto comprou no país e fora dele, etc. 

 

2.4.3 Razões para Fazer o Balanço Social 

 

 O Balanço Social deve ser feito porque é ético e responsável. Além de agregar valor, ele 

ocasiona um diferencial para a imagem da empresa, que com isso acaba sendo valorizado tanto 

por investidores e sócios quanto por consumidores. Outro fator importante, é que ele diminui 

riscos, ou seja, neste mundo globalizado em que vivemos, onde as informações sobre as entidades 

recorrem os mercados facilmente, obter uma conduta ética e transparente acaba sendo obrigatório 

fazer parte da estratégia de qualquer entidade. 

Hoje, o Balanço Social é considerado um moderno instrumento de gestão, é uma valiosa 

ferramenta para a empresa gerir, medir e divulgar o exercício da responsabilidade social em seus 

empreendimentos. A incorporação dos aspectos sociais nas decisões e ações estratégicas das 

empresas e empreendimentos econômicos globalizados ou não, é uma opção cada vez mais 

reivindicada pelos agentes sociais. 
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É considerado um instrumento de avaliação, onde os analistas de mercado, investidores e 

órgãos de financiamento (como BNDES, BID e IFC) já incluem o Balanço Social na lista dos 

documentos necessários para se conhecer e avaliar os riscos e as projeções de uma empresa. 

Outro motivo se dá pelo fato de ser uma demonstração inovadora e transformadora. O 

objetivo de realizar e publicar o balanço social anualmente é mudar a antiga visão, indolente à 

satisfação e o bem-estar dos funcionários e clientes, para uma visão moderna em que os objetivos 

da empresa congregam as práticas de responsabilidade social e ambiental.  

  

2.4.4 A sua Importância 

  

 Segundo o site do Instituto Ethos (www.ethos.org.br) “a publicação do Balanço Social é 

muito importante devido a vários fatores. Ele amplia, de modo geral, a comunicação da entidade 

com a sociedade”.  Assim, a empresa tem a oportunidade de demonstrar qual o seu papel social e 

como ela enfrenta seus compromissos em relação aos recursos humanos e ambientais. Isso 

estabelece um clima de confiança nas suas relações com clientes, fornecedores, comunidades 

vizinhas, governos e organizações não-governamentais, entre outros. Ajuda a equipe a congregar 

posturas éticas e transparentes, sendo que os funcionários são estimulados a pensar no seu papel e 

na implantação dos compromissos sociais da empresa. E com isso acabam participando da 

escolha dos projetos que serão promovidos, aumentando a sua comunicação e integração com o 

resto da equipe. 

 Outro fato é que por resumir os benefícios oferecidos aos funcionários, serve de 

documento capaz de guiar os acordos, inclusive porque declara os objetivos futuros da empresa, 

ou seja, serve como assistência às negociações com os trabalhadores. Sua preparação ajuda a 

estabelecer relação com seus parceiros, pois seu processo de elaboração envolve a realização de 

pesquisas de opinião e a formação de grupos de discussão, que permitem avaliar como os 

clientes, funcionários, fornecedores, acionistas e a comunidade em geral vêem a empresa, sua 

postura e seus produtos. A empresa acaba tendo uma imagem diferenciada em relação às outras 

empresas, governo, clientes, fornecedores, etc. Ajuda ainda a diagnosticar os desafios colocados 

para empresa, pois ela envolve dados como número de acidentes de trabalho e mapeamento da 

saúde no empreendimento. Também é importante pelo fato de ampliar a eficácia dos 
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investimentos sociais e a empresa passa a se preocupar com a responsabilidade social, que 

começa a fazer parte do seu dia-a-dia.  

 

2.4.5 Estrutura do Balanço Social 

 

  Apesar de não ser uma demonstração padronizada, ela segue algumas regras 

mínimas para sua elaboração. Os itens apresentados a seguir são considerados essenciais e 

merecem uma atenção especial. 

 Em primeiro lugar, deve-se conter a mensagem do presidente da companhia, que tem por 

finalidade definir os compromissos da entidade e resumir o documento. Geralmente, são expostos 

os sucessos e as dificuldades da empresa. Em seguida tem-se o perfil do empreendimento, que 

serve para dar um apanhado geral da empresa, como por exemplo, o tipo de produto e serviços da 

empresa, a sua marca, a quantidade de empregados, as datas dos últimos demonstrativos 

contábeis publicados, o resultado das vendas por região, as mudanças relevantes ocorridas na 

empresa, etc. Após, aborda-se informações sobre a empresa propriamente dita. Nessa parte, é 

descrito o histórico, a missão, evolução, princípios e a visão estratégica da entidade. 

  Posteriormente, é relatada a atividade empresarial. Essa parte é considerada o coração do 

relatório. Nela deve conter, detalhadamente, como a organização lida com as partes interessadas e 

mostra os indicadores de seu desempenho econômico, social e ambiental, e ainda apresenta 

alguns dados complementares sobre a postura ética e a visão de futuro da empresa.  

 Em seguida, são abordados os três indicadores de desempenho: econômico, social e 

ambiental. Na seção dos indicadores econômicos deve conter informações sobre os impactos 

econômicos da empresa na sociedade, sua evolução e distribuição das riquezas.  Já na seção dos 

indicadores sociais, apresentam-se dados sobre o bem-estar da força no trabalho, direitos do 

trabalho e direitos humanos. E na seção dos indicadores ambientais têm-se os levantamentos 

sobre os impactos sobre o ambiente.  

 Por último, apresentam-se os anexos, que são as informações contidas nos relatórios que 

desviariam a atenção do leitor. E por isso, merecem uma atenção em especial.  Em muitos casos, 

é nos anexos que ficam as planilhas quantitativas inspiradas no modelo proposto pelo IBASE e o 

detalhamento dos projetos sociais promovidos pelas empresas. 
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2.4.6 Os Beneficiários 

 

 O Balanço Social favorece todos os grupos que interagem com a empresa. Aos 

administradores fornece informações necessárias à tomada de decisões referente aos programas 

sociais que a empresa desenvolve. O seu método de efetivação instiga a participação dos 

funcionários na escolha das ações e projetos sociais, provocando um maior grau de comunicação 

interna e integração nas relações entre administradores e o corpo funcional da empresa.  

Com relação aos fornecedores e investidores, ele informa como a empresa enfrenta suas 

responsabilidades em relação aos recursos humanos e à natureza. Isso é considerado um bom 

indicador da forma como a empresa esta sendo administrada. 

Já para os consumidores, oferece uma idéia sobre qual é a postura dos administradores e a 

qualidade do produto ou serviço oferecido, demonstrando o caminho que a empresa propôs para 

construir a sua marca. E, por fim, ao Estado auxilia a identificar e a formular políticas públicas. 

Como dizia Betinho: "o balanço social não tem donos, só beneficiários".  

 

2.4.7 Balanço Social no Brasil 

 

 No Brasil, a idéia de um relatório que pudesse evidenciar as relações sociais das empresas 

começou a tomar forma à partir da década de 70. Um grupo de cristãos que faziam parte do 

ADCE – Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas – começou a discutir este tema. O IDE 

– Instituto de Desenvolvimento Empresarial -, que é uma entidade criada a partir do ADCE, 

também estava desenvolvendo trabalhos sobre o Balanço Social. Assim começou a dissimular a 

idéia deste balanço. 

 Em 1977 foi elaborado o Projeto de Lei n° 3.116, no qual constava a obrigatoriedade de 

publicação do Balanço Social para todas as empresas públicas e para as empresas privadas com 

mais de 100 empregados. Porém o mesmo foi arquivado. Mas não é só no âmbito federal que há a 

preocupação com a implementação do Balanço Social. Várias outras iniciativas de diversas 

entidades já ocorreram em função da divulgação deste Balanço. Difunde-se neste país, como se 

vê através de vários setores da sociedade, a preocupação com a responsabilidade social das 

empresas. 
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 Desta forma, o Balanço Social da Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia, que foi 

realizado em 1984, é considerado o primeiro documento brasileiro do gênero, que carrega o nome 

de Balanço Social. No mesmo período, estava sendo realizado o BS do Sistema Telebrás, 

publicado em meados da década de 80. O do Banespa, realizado em 1992, compõe a lista das 

empresas precursoras em BS no Brasil. (TORRES, 1999). O Balanço Social ainda é um 

instrumento pouco utilizado pelas empresas brasileiras, embora a quantidade de publicações 

cresça a cada ano, de acordo com dados do IBASE. Mas sua publicação é de forma voluntária. O 

que precisa para a procura ser maior é de interesse e necessidade por parte da empresa. 

 

2.4.8 Os Três Tipos de Balaço Social no Brasil 

 

    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 aos programas sociais. 

Também é um instrumento de gestão. É natural que os indicadores do Balanço Social estimulem 

a participação voluntária dos empregados na escolha dos programas sociais da empresa, o que 

acarreta um grau mais elevado de integração nas relações entre dirigentes e funcionários. 

 A predominância de dados que possam ser expressos em valores financeiros ou 

quantitativamente é fundamental para que este instrumento não se torne apenas uma peça de 

marketing. É claro que nem sempre correlacionar fatores financeiros com fatores sociais permite 

uma correta avaliação, porém, a construção de índices ajudará nas análises comparativas, seja da 

própria empresa ao longo de um período, seja entre empresas de um mesmo setor. O mercado 

será o grande auditor das empresas. 

 No Brasil são três os modelos de balanço social mais utilizado: o do IBASE (Instituto 

Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas) que é um modelo reduzido e simplificado que 

prima pela divulgação dos resultados a todos interessados, principalmente os colaboradores da 

empresa. O GRI (Global Reporting Initiative – Organização internacional que conta com mais de 

mil membros em sua sede) que propõe um padrão internacional de relatório de sustentabilidade, 

baseado no triple bottom line. O último modelo seria o Instituto Ethos, baseado nas diretrizes do 

GRI e adaptado ao cenário brasileiro. O modelo do Instituto Ethos e as diretrizes do GRI são 



                         

 

                                                                                                                                                      34 
 

modelos analíticos, aos quais pode ser incorporado o modelo do IBASE, geralmente como anexo 

(Site www.balancosocial.com.br). 

 Apesar da existência desses três modelos, varias entidades preferem criar formatos 

próprios, definidos dentro de suas estratégias de comunicação. Já outras adotam um cruzamento 

de mais de um tipo de modelo, na vontade de buscar maior transparência e qualidade. Quando 

uma empresa publica um documento que não contém ao menos as informações básicas sugeridas 

pelo modelo do IBASE, seu produto é considerado uma peça de marketing, e não um balanço 

social legítimo. Embora o balanço social possa ser usado em campanhas de marketing 

corporativo, isso não é recomendável. As informações que constam do balanço não são, 

necessariamente, compatíveis com os dados que a empresa gostaria de expor numa peça de 

marketing.  
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3 ESTUDO COMPARATIVO DOS BALANÇOS SOCIAIS 

 

Neste capítulo, é exposto o desenvolvimento da pesquisa, com base nas informações 

contidas no Balanço Social das empresas pesquisadas. 

Primeiramente será feito um breve histórico sobre o surgimento dos três modelos de 

Balanço Social. Em seguida, serão apresentados os três modelos (IBASE, GRI e Instituto Ethos) 

isolados, abordando seus históricos, objetivos, atuações no cenário mundial, entre outros. Após, 

será abordado as divergências e convergências destes BSs. 

Cabe ressaltar, que todas as informações sobre os demonstrativos contábeis foram 

acolhidas através dos sites dos próprios modelos de Balanço Social. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DESTES BALANÇOS SOCIAIS 

 

Os anos 70 marcam as primeiras experiências de elaboração de balanços sociais. Em 

1977, a França baixou uma Lei determinando que empresas com mais de 700 funcionários 

publicassem balanços anuais de suas relações com os trabalhadores. No ano seguinte, o Brasil 

entrou no debate, por iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Empresarial — hoje rebatizado 

de Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides). Após uma série de 

discussões sobre o papel das empresas no desenvolvimento da sociedade, a entidade sugeriu a 

promoção dos balanços sociais. Dois anos depois, a Fides promoveu um seminário internacional 

sobre o tema. Em 1984, a indústria química Nitrofértil produziu o primeiro Balanço Social 

brasileiro, mas distribuído apenas ao seu público interno. (WWW.FIDES.ORG.BR) 

Contudo, a prática só começou a se difundir, de fato, no mundo, a partir do fim dos anos 

80. Na época, a Copenhagen Business School desenvolveu um modelo de “contabilidade ética” 

para o banco dinamarquês SBN. O modelo chegou a ser adotado por mais de 50 empresas 

escandinavas. Além de mapear o desempenho social da organização, buscava alinhar seus valores 

com os das partes interessadas. Assim, permitia que funcionários e clientes, entre outros, 

sugerissem mudanças nas políticas corporativas do banco e comentassem seus gastos. 

 No mesmo período, os Estados Unidos ganharam seu primeiro modelo de Balanço Social, 

proposto por Paul Hawken — dirigente da TNS International, fundação com fins educacionais 

que incentiva as empresas a adotar políticas de sustentabilidade ambiental. Originalmente 
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concebido como um instrumento administrativo, elaborado pelos próprios empreendedores, esse 

tipo de balanço buscava atestar que a companhia estava atingindo seus objetivos sociais. O 

documento passou a integrar o balanço financeiro anual da empresa a partir de 1988. Em meados 

dos anos 90, a New Economics Foundation, uma organização britânica de pesquisas sem fins 

lucrativos, desenvolveu um modelo batizado de “auditoria social”. Mais detalhado e quantitativo, 

previa a realização de auditorias externas e independentes. Também mapeava como funcionários, 

fornecedores, clientes, acionistas e projetos filantrópicos favorecidos pelo grupo viam a atuação 

da empresa. 

Já no Brasil, a discussão deslanchou, de fato, em 1997, quando o sociólogo Herbert de 

Souza, Betinho, então presidente do IBASE, lançou uma campanha pela divulgação voluntária do 

Balanço Social e propôs um modelo simplificado de auto-avaliação das práticas das 

organizações. Surgem, então, os balanços sociais como se conhece hoje, voltados também para o 

público externo das empresas. O IBASE foi a primeira organização não governamental a publicar 

o próprio balanço. Desde sua criação, em 1998, o Instituto Ethos participa do debate sobre o 

balanço social como instrumento de gestão de práticas empresariais socialmente responsáveis.  

 

3.2 IBASE 

 

 De acordo com o site www.ibase.org.br, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas foi fundado em 1981, sem intuito político ou religioso e sem fins lucrativos.  Sua 

missão é construção da democracia, pelejando as desigualdades sociais e estimulando a 

participação cidadã. Sendo a democracia, uma cidadania ativa e participativa, compostos por 

membros em luta, agindo e construindo a sociedade, a economia e o poder. 

 O IBASE julga como prioritários os temas relativos ao Fórum Social Mundial, 

Alternativas democráticas à globalização, Monitoramento de políticas públicas, Democratização 

da cidade, Segurança alimentar, Economia solidária e Responsabilidade Social e ética nas 

organizações. E suas ações estão vinculadas aos movimentos sociais populares; organizações 

comunitárias, formadores de opinião nos meios de comunicação de massa; parlamentares e 

assessores; gestores de políticas públicas, etc. 
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 Suas principais estratégias são: 

• Estimular o surgimento e o fortalecimento de atores com capacidade de intervir de forma 

qualificada no processo de constituição de uma sociedade democrática; 

• Propor ações que potencializem a democracia; 

• Valorizar conhecimentos, análises e experiências que brotam da prática efetiva da 

cidadania nos movimentos sociais de grupos populares e dos setores democráticos da sociedade 

civil, 

• Questionar práticas e valores da sociedade que limitam a democracia, estimulando a 

participação cidadã; 

• Monitorar e avaliar as políticas públicas e práticas empresariais, com autonomia e 

independência; 

• Buscar articulações e construir parcerias com aliados estratégicos. 

Seu principal objetivo está ligado à ética, democracia e responsabilidade social. Dentre os 

demais objetivos destacam-se: 

• Dar visibilidade às demandas e propostas de setores em situação e pobreza e exclusão 

social e consolidar sujeitos e a esfera pública; 

• Desenvolver ações que permitam incidir em políticas públicas para priorizar a igualdade e 

o desenvolvimento humano democrático e sustentável; 

• Lutar pela erradicação da pobreza e combater desigualdades no acesso a bens e recursos; 

• Defender, valorizar e fortalecer a participação cidadã de grupos sociais e comunidades em 

situação de pobreza e excluídos dos processos decisórios; 

• Exigir transparência de representantes eleitos, gestores e gestoras quanto ao uso de 

recursos públicos; 

• Cobrar ética, responsabilidade social e cidadã de todas as organizações da sociedade; 

• Estabelecer alianças estratégicas na promoção da democracia, no fortalecimento da 

sociedade civil e da cidadania planetária, vinculando o global e o local. 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas possui compromissos para a 

valorização da diversidade. Sua existência procura garantir que mulheres, afro descendentes e 

pessoas com mais de 45 anos tenham igualdade de oportunidades em nossos processos de 

seleção, que os incentivos ao aprimoramento pessoal e profissional – inclusive os destinados à 

elevação de escolaridade formal – sejam aplicados prioritariamente para diminuir e/ou extinguir 
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as desigualdades de gênero e étnico-racial existentes no quadro funcional. Ele propõe garantir 

que a representação em atividades externas e/ou instâncias de participação política em que atua 

também seja feita por mulheres e afro descendentes, implementando procedimentos para 

estimular essa representação e empenhando-se para que haja o mesmo equilíbrio em cargos de 

chefia e nas esferas de participação interna do quadro funcional.  

Compete ao IBASE buscar o equilíbrio de gênero e étnico-racial entre integrantes dos 

Conselhos Curador e Fiscal, do Quadro de Associados e dos conselhos editoriais, estando atento 

para que a contratação de prestadores de serviço e consultores também siga,  sempre que 

possível, os mesmos critérios. Além de oferecer meios de capacitação e espaços de debate para 

que a diversidade de gênero e étnico-racial faça parte da agenda pública do IBASE, não permite 

manifestações que discriminem mulheres, afro descendentes, homossexuais ou pessoas com 

deficiência. Com relação ao emprego, sua preferência à contratação de pessoas em situação de 

exclusão social é primordial e ainda procura garantir condições para inclusão de pessoas com 

deficiência física no quadro de funcionários e criar condições de acessibilidade próprias.  

 

3.2.1 Indicadores 

 

Objetivando a facilidade de comparação conseguida com a padronização, o IBASE, em 

parceria com técnicos, pesquisadores e diversos representantes de instituições públicas e 

privadas, concebeu e concluiu em 1997, um modelo de Balanço Social que obteve o apoio da 

CVM. Expõem, de maneira detalhada, os números associados à responsabilidade social da 

organização. Ele reúne informações sobre a folha de pagamentos, os gastos com encargos sociais 

de funcionários, a participação nos lucros. Também detalha as despesas com controle ambiental e 

os investimentos sociais externos nas diversas áreas — educação, cultura, saúde etc. 

Esse modelo de balanço social contém informações divididas em sete grupos: no grupo 1, 

denominado Base de Cálculo, são requeridos dados sobre geração de receitas, resultado 

operacional e folha de pagamento bruta; o grupo 2 é o dos Indicadores Sociais Internos, expondo, 

os gastos com alimentação, educação, capacitação e saúde, dentre outros relacionados aos 

empregados; no grupo 3 apresentam-se os Indicadores Sociais Externos, ou seja, os gastos da 

empresa na comunidade (saúde e saneamento, cultura, educação, etc.) e os tributos; os 

Indicadores Ambientais fazem parte do grupo 4 e englobam os gastos com despoluição, educação 
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ambiental, investimento em programas externos e outros, seja com os empregados ou sociedade; 

o grupo 5 é o dos Indicadores do Corpo Funcional, como número de admissões, estagiários, 

mulheres, negros e portadores de deficiência física; as Informações Relevantes Quanto ao 

Exercício da Cidadania Empresarial englobam o sexto grupo, com aspectos referentes ao número 

de acidentes do trabalho,  responsabilidade dos padrões de segurança e salubridade existentes, e, 

ainda, aquelas relativas ao valor adicionado – total a distribuir e sua efetiva distribuição; e 

finalmente no grupo 7, chamado de Outras Informações, a empresa declarará outras informações 

que julgar necessária. Apesar de este último ser considerado um indicador, ele não possui uma 

informação padrão, por isso, não será avaliado como indicador. 

 

3.2.2 Estrutura 

 

 A seguir, apresenta-se a estrutura do Balanço Social segundo o modelo do IBASE, 

conforme Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Modelo IBASE de Balanço Social. 
Fonte: www.balancosocial.org.br 

 

 



                         

 

                                                                                                                                                      40 
 

 

 

 

Este modelo é considerado o mais objetivo, pois além de obter uma estrutura padrão, 

possui valores e indicadores na mesma estrutura. 
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3.3 GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

 

 A Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para a Apresentação de Relatórios) 

nasceu em 1997, da iniciativa conjunta da Organização Não-Governamental norte-americana 

Coalition for Environmentally Responsible Economics (CERES) e do Programa Ambiental das 

Nações Unidas (UNEP - United Nations Environmental Programme). Tornou-se independente 

em 2002, e é atualmente um centro de colaboração oficial do UNEP, trabalhando também em 

cooperação com o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, através do UN Global 

Compact. Por ser uma Organização independente, a GRI conta com a participação ativa de 

representantes das áreas de contabilidade, investimento, ambiente, direitos humanos, investigação 

e organizações do trabalho de várias partes do mundo. O seu objetivo é adotar um modelo-padrão 

internacional. 

 Sua missão consiste em aumentar e difundir globalmente as Diretrizes mais adequadas à 

elaboração de relatórios de sustentabilidade. Estas Diretrizes são de uso voluntário para as 

organizações que desejam expor – para além dos aspectos financeiros das suas atividades – 

produtos e serviços, e também as extensões sociais e ambientais. 

Atualmente são mais de 1.000 organizações em 60 países que aderem as Diretrizes como 

base para a elaboração dos seus relatórios de sustentabilidade. Ela agrega a participação ativa de 

representantes da cena empresarial mundial para a criação de suas Diretrizes.  

Seu objetivo é transformar a divulgação do desempenho nas três vertentes, econômica, 

social e ambiental, em uma rotina de todas as organizações. 

 Ao adotar a percepção de que a importância das empresas também está em função da sua 

reputação, transparência, código de valores, responsabilidade social e ambiental, elas começaram 

a sentir a necessidade de divulgar as sua práticas que compõem estes valores e princípios, 

permitindo que sejam reconhecidas e valorizadas pelas partes mais interessadas, que são os 

acionistas, investidores, consumidores, fornecedores, governo, etc. Dessa forma, em resposta a 

essa necessidade, surge o Relatório de Sustentabilidade, que se constitui como um documento 

que visa às empresas a reproduzir, o seu desempenho tanto financeiro como econômico e 

ambiental. Com isso, a empresa passou a ser mensurável e comparável, em relação às dimensões 

financeiras sociais e ambientais, permitindo assim, a criação de uma nova visão global das 

empresas. 
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 Este relatório de Sustentabilidade, a princípio, poderia ser entendido como um simples 

instrumento de comunicação, capaz de transmitir aos públicos internos e externos as principais 

ações feitas pela empresa. Isso nos compromissos com o futuro, a fim de reduzir drasticamente os 

seus impactos sociais e ambientais. Não obstante, o verdadeiro valor do Relatório de 

Sustentabilidade é altamente superior, revelando um conjunto de benefícios que atuando no 

mesmo cenário, contribuem para a criação de valor agregado na empresa. Dentre estes benefícios 

estão correlacionados: 

• Cria valor financeiro; 

• Atrai capital e melhora as condições de financiamento através da diminuição do risco; 

• Conscientiza, motiva e retém os colaboradores internos; 

• Melhora os sistemas de gestão e encoraja a inovação; 

• Estimula uma gestão progressiva; 

• Constrói a reputação da empresa; 

• Executa o princípio da transparência para com as partes interessadas. 

  

3.3.1 Indicadores 

 

 O modelo GRI apresenta inúmeros indicadores que compõem o modelo de Diretrizes. O 

primeiro seria o Indicador de Desempenho Econômico, que mostra o fluxo de capital entre 

diferentes stakeholders e os principais impactos econômicos da empresa sobre a sociedade. 

Dentre eles estão citados abaixo, os mais importantes: 

 Indicadores de Desempenho Econômico: 

� Aspecto: Desempenho Econômico 

 EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados 

e pagamentos para provedores de capital e governos. 

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da 

organização devido a mudanças climáticas.  

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a 

organização oferece. 

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. 
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� Aspecto: Presença no Mercado 

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em 

unidades operacionais importantes. 

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades 

operacionais importantes. 

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência 

recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes. 

 

� Aspecto: Impactos Econômicos Indiretos 

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços 

oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em 

espécie.  

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo 

a extensão dos impactos. 

Existem também os Indicadores Ambientais, que se volta para os impactos da organização 

sobre sistemas naturais vivos e não-vivos, incluindo ecossistemas, terra, ar e água. Apontam o 

desempenho relativo à biodiversidade, à conformidade ambiental entre outros dados relevantes.  

Indicadores de Desempenho do Meio Ambiente: 

� Aspecto: Materiais 

EN1 Materiais usados por peso ou volume. 

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. 

� Aspecto: Energia 

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. 

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária. 

EN5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. 

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que 

usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante 

dessas iniciativas. 

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. 

� Aspecto: Água 

EN8 Total de retirada de água por fonte. 
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EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. 

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. 

� Aspecto: Biodiversidade 

EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas 

protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 

protegidas. 

EN12 Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e 

serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas 

protegidas. 

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. 

EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na 

biodiversidade. 

EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de 

conservação com habitats em áreas afetadas por operações, discriminadas pelo nível de risco de 

extinção. 

� Aspecto: Emissões, Efluentes e Resíduos 

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. 

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. 

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. 

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso. 

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. 

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos. 

EN24 Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados 

perigosos nos termos da Convenção da Basiléia e percentual de carregamentos de resíduos 

transportados internacionalmente. 

EN25 Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos 

d’água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água e drenagem 

realizados pela organização relatora. 

� Aspecto: Produtos e Serviços 
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EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão 

da redução desses impactos. 

EN27 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de 

produtos vendidos, por categoria de produto. 

� Aspecto: Conformidade 

EN28 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias 

resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais. 

� Aspecto: Transporte 

EN29 Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e 

materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de trabalhadores. 

� Aspecto: Geral 

EN30 Total de investimentos e gastos com proteção ambiental. 

 

O desempenho social também é medido. Ele se refere aos impactos da empresa nos 

sistemas sócias no qual opera. Eles identificam aspectos de desempenho fundamentais referentes 

a práticas trabalhistas, direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo produto. 

Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente: 

� Aspecto: Emprego 

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. 

LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a 

empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas principais 

operações. 

� Aspecto: Relações Entre os Trabalhadores e a Governança 

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 

LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, 

incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva. 

 

� Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho 
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LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, 

compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento 

sobre programas de segurança e saúde ocupacional. 

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 

relacionados ao trabalho, por região. 

LA8 Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco 

em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade 

com relação a doenças graves. 

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. 

� Aspecto: Treinamento e Educação 

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 

categoria funcional. 

LA11 Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apóiam a 

continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. 

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira. 

Já os indicadores de Desempenho dos Direito Humanos abrangem o treinamento dos 

empregados e pessoal de segurança em direitos humanos e em não-discriminação, liberdade de 

associação, trabalho infantil, direitos dos índios e trabalho forçado e escravo. São eles: 

Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos: 

� Aspecto: Práticas de Investimento e de Processos de Compra 

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam 

cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a 

direitos humanos. 

HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a 

avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. 

HR3 Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos 

relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de 

empregados que recebeu treinamento. 

� Aspecto: Não-Discriminação 

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. 
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� Aspecto: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a 

negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse 

direito. 

� Aspecto: Trabalho Infantil 

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 

infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. 

� Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 

HR7 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 

forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do 

trabalho forçado ou análogo ao escravo. 

� Aspecto: Práticas de Segurança 

HR8 Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou 

procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às 

operações. 

� Aspecto: Direitos Indígenas 

HR9 Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas 

tomadas. 

Os Indicadores de Desempenho relativos à Sociedade abordam os impactos que as 

empresas geram nas comunidades em que operam e enfocam a divulgação de como os riscos 

resultantes de suas interações com outras instituições sociais são geridos e mediados. Buscam-se 

em especial, informações sobre os riscos associados a suborno e corrupção, influência indevida 

na elaboração de políticas públicas e práticas de monopólio. 

Indicadores de Desempenho Social Referente à Sociedade: 

� Aspecto: Comunidade 

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os 

impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. 

� Aspecto: Corrupção 

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos 

relacionados à corrupção. 
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SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da 

organização. 

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 

� Aspecto: Políticas Públicas 

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 

públicas e lobbies. 

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, 

políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país. 

 

� Aspecto: Concorrência Desleal-Adicional 

SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e 

monopólio e seus resultados. 

� Aspecto: Conformidade-Essencial 

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias 

resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos. 

E por fim, o Balanço Social do modelo GRI apresenta os Indicadores de Desempenho de 

Responsabilidade pelo Produto, que abrange os aspectos dos produtos e serviços da organização 

relatora que afetam diretamente os clientes, saúde e segurança, informações e rotulagem, 

marketing e privacidade.  

Indicadores de Desempenho Referentes à Responsabilidade pelo Produto: 

� Aspecto: Saúde e Segurança do Cliente-Essencial 

PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e 

segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses 

procedimentos. 

PR2 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários 

relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo 

de vida, discriminados por tipo de resultado. 

� Aspecto: Rotulagem de Produtos E Serviços 

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de 

rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. 
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PR4 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários 

relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de 

resultado. 

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que 

medem essa satisfação. 

� Aspecto: Comunicações de Marketing 

PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 

comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. 

PR7 Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários 

relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 

discriminados por tipo de resultado. 

� Aspecto: Conformidade 

PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e 

perda de dados de clientes. 

� Aspecto: Compliance 

PR9 Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e 

regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. 

 

3.3.2 Estrutura 

 

 A estrutura básica proposta pelo Global Reporting Initiative (GRI) é a seguinte: 

 

3.3.2.1 Visão e Estratégia 

 

• Declaração da visão e da estratégia da organização no que se refere à sua contribuição 

para o desenvolvimento sustentável. 

• Declaração do diretor-presidente (ou autoridade equivalente) comentando os pontos 

principais do relatório. 

 

3.3.2.2 Perfil da Organização 
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• Nome da empresa. 

• Principais produtos e serviços, incluindo marcas, se aplicável. 

• Estrutura operacional da organização. 

• Descrição dos principais departamentos, empresas em operação. 

•  Países em que está presente. 

• Tipo e natureza legal de propriedade. 

• Mercados atendidos. 

• Porte da organização. 

• Lista das partes interessadas, os atributos de cada uma e sua relação com a organização. 

 

3.3.2.3 Escopo do relatório 

 

• Pessoa(s) a ser(em) contatada(s) para esclarecimentos, incluindo endereços eletrônicos. 

• Período a que se referem às informações (ano fiscal ou ano do calendário, por exemplo). 

•  Data do relatório anterior mais recente (se houver). 

• Abrangência do relatório (países ou regiões; produtos ou serviços; departamentos, 

instalações, subsidiárias, e quaisquer limitações específicas de abrangência). 

• Alterações significativas ocorridas desde o relatório anterior (no tamanho, na estrutura, no 

controle acionário ou em produtos/serviços). 

•  Método de elaboração do relatório no que se refere à subsidiárias parcialmente 

controladas, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras situações que possam afetar 

a comparabilidade entre períodos distintos ou com relatórios de outras organizações. 

• Explicação da natureza e das conseqüências de qualquer reformulação de informações 

contidas em relatórios anteriores e o motivo da reformulação (por exemplo, fusões ou aquisições, 

mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, nos métodos de medição). 

 

3.3.2.4 Perfil do relatório 

 

•  Razões para não aplicar princípios ou protocolos da GRI na elaboração do relatório. 

• Critérios e definições usados na contabilização dos custos e benefícios econômicos, 

ambientais e sociais. 
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• Alterações significativas em relação aos anos anteriores nos métodos de medição 

aplicados a dados econômicos, ambientais e sociais relevantes. 

• Políticas e procedimentos internos usados para reforçar e assegurar a exatidão, 

integralidade e confiabilidade do relatório de sustentabilidade. Tais procedimentos incluem 

sistemas de gestão internos, processos e auditorias para garantir que os dados informados são 

confiáveis e completos em relação à abrangência do relatório. 

• Políticas e procedimentos atuais para prover verificações imparciais do relatório. 

• Meios pelos quais os usuários do relatório possam obter informações adicionais sobre 

aspectos econômicos, ambientais e sociais das atividades da organização, incluindo detalhes 

disponíveis sobre instalações ou fábricas específicas. 

 

3.3.2.5 Estrutura de Governança 

 

• A estrutura de governança corporativa, incluindo os principais comitês abaixo do 

conselho de administração que sejam responsáveis pela estratégia e pela supervisão da 

organização. 

• Percentual de diretores não-executivos do conselho com autonomia de ação. 

• Determinação da especialização que os membros do conselho devem ter para orientar o 

direcionamento estratégico da organização, incluindo questões relativas a oportunidades e riscos 

ambientais e sociais. 

• Competência do conselho para a supervisão da gestão de riscos e de oportunidades 

econômicas, ambientais e sociais. 

• Vínculo entre a remuneração dos executivos e o alcance das metas financeiras e não-

financeiras da organização (desempenho ambiental, práticas trabalhistas etc.). 

• Estrutura organizacional e profissionais responsáveis pela supervisão, implementação e 

auditoria de políticas econômicas, ambientais e sociais correlatas. 

• Missão e valores, códigos internos de conduta ou princípios e políticas relevantes para o 

desempenho econômico, ambiental e social, bem como o status de sua implementação. 

• Mecanismos de habilitação de acionistas para a aprovação de recomendações ou 

encaminhamento ao conselho de administração. 
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3.3.2.6 Engajamento das Partes Interessadas 

 

• Base para identificação e seleção das principais partes interessadas. 

• Formas de consulta às partes interessadas, de acordo com a freqüência das consultas, por 

tipo ou grupo de interessados. 

• Tipo de informação gerado pelas consultas às partes interessadas. 

• Uso das informações resultantes do engajamento das partes interessadas. 

 

3.3.2.7 Políticas Abrangentes e Sistemas de Gestão 

 

• Explicação sobre se e como o princípio de precaução é tratado pela empresa. 

• Cartas de princípios internacionais ou outras iniciativas sobre questões econômicas, 

ambientais e sociais que a organização subscreva ou endosse. 

• Participação em associações industriais e empresariais e/ou organizações nacionais ou 

internacionais de defesa dos direitos individuais. 

• Políticas e/ou sistemas para administrar os impactos na cadeia produtiva, incluindo: 

� Gestão da cadeia de fornecedores e de seu desempenho social e ambiental; 

� Iniciativas para melhor gestão de produtos e serviços, tais como esforços para melhorar o 

design do produto, minimizando os impactos negativos associados à sua fabricação, uso e 

descarte. 

• Meios que a organização relatora utiliza para administrar impactos econômicos, 

ambientais e sociais indiretos resultantes de suas atividades. 

• Modificações realizadas durante o período de elaboração dos relatórios em relação à 

localização e mudanças nas operações. 

• Programas e procedimentos relativos ao desempenho econômico, ambiental e social, 

como, por exemplo: 

� Estabelecimento de prioridades e de alvos; 

� Programas para aprimorar o desempenho; 

� Comunicação interna e treinamento; 
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� Monitoramento de desempenho; 

� Auditoria interna e externa; 

� Revisão da diretoria. 

• Certificação relativa a sistemas administrativos econômicos, ambientais e sociais. 

 

3.3.2.8 Sumário de Conteúdo da GRI 

 

 Parte que contém os títulos dos capítulos do modelo, indicando a página e seus 

indicadores. 

 

3.3.2.9 Indicadores de Desempenho 

 

 São os indicadores de desempenho que estão especificados no item 3.2.1. 

 

3.4 INSTITUTO ETHOS 

 

 Baseado num relatório detalhado dos princípios e das ações da organização, incorpora a 

planilha proposta pelo IBASE e sugere um detalhamento maior do contexto da tomada de 

decisões, dos problemas encontrados e dos resultados obtidos. O Instituto Ethos defende a 

necessidade de os balanços sociais adquirirem credibilidade e consistência em relação às dos 

balanços financeiros. Para tanto, é necessário que os seguintes princípios sejam verificados: 

• Relevância: As informações contidas nos balanços sociais serão úteis se forem percebidas 

como tais por seus diferentes públicos. Por isso, a empresa deve conhecer as expectativas desses 

usuários. 

• Veracidade: Neutralidade e consistência na formulação e apresentação são fundamentais 

para que a empresa demonstre a confiabilidade de seu balanço. Ações e resultados devem ser 

descritos com base em fatos e argumentos que não visem à manipulação da opinião das partes 

interessadas (stakeholders). Impactos positivos e negativos, diretos e indiretos devem ser 

apresentados de modo consistente, levando-se em conta a importância de incluir a discussão e o 

posicionamento da empresa sobre o assunto. 
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• Clareza: Para que o balanço social seja compreendido pelos vários públicos a que se 

destina, a inclusão de gráficos, termos técnicos e/ou científicos deve ser feita com cautela. 

• Comparabilidade: A possibilidade de comparação dos dados com os de outras empresas 

ou organizações ou mesmo entre períodos deve ser levada em conta para que o balanço social 

possa ser avaliado em relação aos anos anteriores ou seguintes. 

• Regularidade: A divulgação do balanço social deve ser periódica para que possa servir de 

instrumento de comparação para os diversos públicos. 

• Verificabilidade: As informações contidas no balanço social devem poder ser verificadas 

em auditoria, o que contribui para sua credibilidade. 

 

3.4.1 Indicadores 

 

 Assim como nos outros modelos, este apresenta indicadores que servem de ferramenta de 

uso essencialmente interno, que permitem a avaliação da gestão no que diz respeito à 

incorporação de práticas de responsabilidade social, além do planejamento de estratégias e do  

monitoramento do desempenho geral da empresa. Os indicadores abrangem os temas Valores, 

Transparência e Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e 

Clientes, Comunidade e Governo e Sociedade. Todas as informações a seguir correlacionadas 

foram retiradas do site www.ethos.org.br. 

 

3.4.1.1 Valores, Transparência e Governança 

 

 Valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa, orientando sua 

conduta e fundamentando sua missão social. A noção de responsabilidade social empresarial 

decorre da compreensão de que a ação das empresas deve, necessariamente, buscar trazer 

benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, promover 

benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e trazer retorno para os investidores. Por ser 

um indicador econômico, a adoção de uma postura clara e transparente no que diz respeito aos 

objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade social de suas atividades, 

refletindo-se positivamente no conjunto de suas relações, contando com o compromisso éticos, e 

governança corporativa. 
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3.4.1.2 Público Interno 

A empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos trabalhadores, 

consolidados na legislação trabalhista e nos padrões da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho). A empresa precisa ir além e investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

empregados, bem como na melhoria das condições de trabalho e nas relações com os 

empregados. Também deve estar atenta para o respeito às culturas locais, revelado por um 

relacionamento ético e responsável com as minorias e instituições que representam seus 

interesses. Com isso, o indicador social busca uma boa relação com os sindicatos, com os 

trabalhadores terceirizados, favorecendo a uma gestão participativa. Com o foco no público 

interno, ele abrange o compromisso com o futuro das crianças, compromisso com o 

desenvolvimento infantil, valorização da diversidade, compromisso com a igualdade racial e de 

gênero. E em relação ao trabalho, atribui uma política de remuneração, benefícios e carreira, 

cuidados com as condições de trabalhos, compromisso com o desenvolvimento profissional e 

preparação para aposentadorias. 

3.4.1.3 Meio Ambiente 

 

 A empresa deve criar um sistema de gestão que garanta que ela não colabora com a 

exploração ilegal de nossas florestas. Alguns produtos utilizados no dia-a-dia em escritórios e 

fábricas como papel, embalagens, lápis etc, têm uma relação direta com este tema e isso nem 

sempre fica claro para as empresas. Outros materiais como madeiras para construção civil e para 

móveis, óleos, ervas e frutas utilizadas na fabricação de medicamentos, cosméticos, alimentos 

etc, devem ter a garantia de que são produtos florestais extraídos legalmente contribuindo assim 

para o combate à corrupção neste campo. Por isso que o Instituto Ethos, possui o compromisso 

com a melhoria da qualidade ambiental e educação e conscientização ambiental. 

 

3.4.1.4 Fornecedores 
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 A empresa socialmente responsável envolve-se com seus fornecedores e parceiros, 

cumprindo os contratos estabelecidos e trabalhando pelo aprimoramento de suas relações de 

parceria. Cabe à empresa transmitir os valores de seu código de conduta a todos os participantes 

de sua cadeia de fornecedores, tomando-o como orientador em casos de conflitos de interesse. A 

empresa deve conscientizar-se de seu papel no fortalecimento da cadeia de fornecedores, atuando 

no desenvolvimento dos elos mais fracos e na valorização da livre concorrência. 

 

3.4.1.5 Consumidores e Clientes 

 

A responsabilidade social em relação aos clientes e consumidores exige da empresa o 

investimento permanente no desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que minimizem 

os riscos de danos à saúde dos usuários e das pessoas em geral. A publicidade de produtos e 

serviços deve garantir seu uso adequado. Informações detalhadas devem estar incluídas nas 

embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente antes, durante e após o consumo. A 

empresa deve alinhar-se aos interesses do cliente e buscar satisfazer suas necessidades. 

 

3.4.1.6 Comunidade 

A comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe infra-estrutura e o capital 

social representado por seus empregados e parceiros, contribuindo decisivamente para a 

viabilização de seus negócios. O investimento pela empresa em ações que tragam benefícios para 

a comunidade é uma contrapartida justa, além de reverter em ganhos para o ambiente interno e na 

percepção que os clientes têm da própria empresa. O respeito aos costumes e culturas locais e o 

empenho na educação e na disseminação de valores sociais devem fazer parte de uma política de 

envolvimento comunitário da empresa, resultado da compreensão de seu papel de agente de 

melhorias sociais. 

3.4.1.7 Governo e Sociedade 

 

É importante que a empresa procure assumir o seu papel natural de formadora de 

cidadãos. Programas de conscientização para a cidadania e importância do voto para seu público 
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interno e comunidade de entorno são um grande passo para que a empresa possa alcançar um 

papel de liderança na discussão de temas como participação popular e corrupção. 

 

 

3.4.2 Estrutura  

 

 A estrutura do modelo do Instituto Ethos se dá conforme descrição abaixo. 

Parte 1: Apresentação 

 

� Missão e Visão 

� Mensagem do Presidente 

� Perfil do Empreendimento 

� Setor da Economia 

 

Parte 2: A Empresa 

  

� Histórico 

� Princípios e Valores 

� Estrutura e Funcionamento 

� Governança Corporativa 

 

Parte 3: A Atividade Empresarial 

 

� Diálogo com Partes Interessadas 

� Indicadores de Desempenho 

 

Indicadores descritivos: resultados e práticas de gestão que representam indicadores de 

desempenho em responsabilidade social. 

Indicadores quantitativos: resultados mensuráveis e monitorados apresentados em 

números. 
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Outros indicadores sugeridos: informações de indicadores tanto descritivos como 

quantitativos. 

 

� Indicadores de Desempenho Econômico 

 

Aspectos descritivos 

 

• Impactos por meio da geração e distribuição de riqueza; resultados oriundos da 

produtividade; e procedimentos, critérios e retornos de investimentos realizados na própria 

empresa e na comunidade. 

 

Indicadores quantitativos 

 

I. Geração e distribuição de riqueza 

II. Produtividade 

III. Investimentos 

 

� Indicadores de Desempenho Social 

 

I. Público Interno 

 

1. Diálogo e Participação 

 

1.1. Relação com Sindicatos 

 

• Descrição da política de relacionamento e negociações com as entidades sindicais visando 

solucionar demandas dos trabalhadores e consolidar a prática de interlocução transparente com 

essas entidades, em torno de objetivos compartilhados. 

• Conquistas obtidas. 

• Desafios para o próximo período. 

• Número de greves  
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1.2. Gestão Participativa 

 

• Descrição de política de gestão participativa que incentive o envolvimento dos 

empregados na solução dos problemas e desafios da empresa. 

• Conquistas obtidas. 

• Desafios para o próximo período. 

• Número de inovações/melhorias implantadas a partir de sugestões de empregados. 

• Número de representantes dos empregados que participam de comitês de gestão ou nas 

decisões estratégicas. 

 

1.3. Relações com Trabalhadores Terceirizados 

 

• Descrição da política de relacionamento com trabalhadores terceirizados. 

• Descrição das políticas e procedimentos de exigência para que os trabalhadores 

terceirizados tenham condições semelhantes às dos empregados. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Percentual de trabalhadores terceirizados em relação ao total da força de trabalho. 

•  

2. Respeito ao Indivíduo 

 

2.1. Trabalho Infantil 

 

• Descrição de políticas de não-contratação e combate à mão-de-obra infantil na empresa e 

na cadeia produtiva. 

• Descrição de programas de contratação de aprendizes. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Quantidade de autuações que a empresa recebeu do Ministério do Trabalho e 

Emprego com relação ao uso de mão-de-obra infantil. 
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• Número de menores aprendizes. 

 

2.2. Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 

 

• Descrição de políticas de não-contratação e combate ao trabalho análogo ao escravo na 

empresa e na cadeia produtiva. 

• Descrição de projetos articulados, isoladamente ou em conjunto com o governo ou outras 

organizações, programas e atividades que visem erradicar o trabalho forçado de forma geral. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Quantidade de autuações que a empresa recebeu do Ministério do Trabalho e 

Emprego com relação ao uso de trabalho análogo ao escravo. 

 

2.3. Diversidade 

 

• Descrição de programas de contratação com critérios que contemplem indivíduos 

provenientes de grupos usualmente discriminados como negros (pretos e pardos), indivíduos com 

idade superior a 45 anos, desempregados há mais de dois anos, portadores de deficiência física ou 

mental e ex-detentos. 

• Descrição de projetos/programas para melhorar a oferta de profissionais qualificados 

provenientes de grupos usualmente discriminados no mercado de trabalho. 

• Descrição de política, norma e processos para combater situações de assédio sexual. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

 

3. Trabalho Decente 

 

3.1. Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho. 

 

• Descrição da política empresarial na busca por padrões internacionais de cuidados com 

saúde, segurança e condições de trabalho, incluindo certificações e uso de ferramentas. 
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• Descrição de programas que visem o equilíbrio social e emocional dos empregados, 

inclusive terceirizados, tais como: programa específico para a saúde da mulher, política de 

privacidade de informações sensíveis sob responsabilidade da área de recursos humanos, 

processos formais de combate ao assédio moral, combate ao estresse, compensação de horas 

extras inclusive para cargos executivos etc. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Indicadores quantitativos sugeridos: 

• Média de horas extras por empregado/ano.  

• Média de acidentes de trabalho por empregado/ano. 

• Índice de absenteísmo. 

• Percentual dos acidentes que resultaram em afastamento temporário de empregados e/ou 

de prestadores de serviço. 

• Percentual dos acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à integridade física 

de empregados e/ou de prestadores de serviço, com afastamento permanente do cargo, incluindo 

LER.  

• Percentual dos acidentes que resultaram em morte de empregados e/ou de prestadores de 

serviço. 

 

3.2. Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade. 

 

• Descrição de políticas e programas de investimentos em capacitação e desenvolvimento 

profissional dos empregados e fortalecimento da empregabilidade. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

 

Indicadores quantitativos sugeridos: 

• Percentual de analfabetos na força de trabalho.  

• Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano. 

• Percentual do faturamento bruto gasto em desenvolvimento profissional e educação. 

• Percentual de estagiários na força de trabalho. 
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3.3. Comportamento Frente a Demissões 

 

• Descrição de política/critérios de demissão que sustentam as decisões quando da 

necessidade de redução de pessoal, tais como transparência no processo, avaliação 

socioeconômica para definição de prioridades, financiamento para recapacitação e recolocação, 

manutenção de benefícios etc. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de empregados no final do período.  

• Número total de demissões no período.  

• Número total de admissões no período.  

• Percentual de demitidos acima de 45 anos de idade em relação ao número total de 

demitidos.  

 

3.4. Preparação para Aposentadoria 

 

• Descrição de programa formal de preparação para a aposentadoria, por meio do qual 

oferece oportunidades de aproveitamento da capacidade de trabalho dos aposentados e 

previdência privada. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de beneficiados pelo programa de preparação para aposentadoria. 

 

II. Meio Ambiente 

 

1. Responsabilidade Frente às Gerações Futuras 

1.1. Comprometimento da Empresa com a Melhoria da Qualidade Ambiental 
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• Descrição da política/processos para desenvolvimento de projetos e investimentos visando 

a sustentabilidade ambiental do negócio da empresa e ações compensatórias pelo uso de recursos 

naturais e pelo impacto causado por suas atividades. 

• Descrição de programa de pesquisa e desenvolvimento voltado para o uso de fontes de 

energia renovável. 

• Descrição da política de atuação em áreas de preservação ambiental. 

• Participação em comitês/conselhos locais ou regionais para discussão da questão 

ambiental com o governo e com a comunidade. 

• Protocolo de Quioto: processos e resultados alcançados em direção à relação dos volumes 

de gases do efeito estufa emitidos na atmosfera, tais como CO2 e metano. 

• Protocolo de Montreal (sobre a destruição da camada de ozônio): processos e resultados 

alcançados em direção à redução dos volumes emitidos na atmosfera de gases nocivos à camada 

de ozônio, como o CFC. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Total investido em programas e projetos de melhoria ambiental. 

• Percentual do faturamento bruto gasto em programas e projetos de melhoria ambiental. 

• Consumo anual de energia (em kWh) 

• Consumo anual de combustíveis fósseis: Gasolina/diesel (em litros), Óleo combustível 

(em toneladas) e Gás – GLP/GN (em m3). 

 

1.2. Educação e Conscientização Ambiental 

 

• Descrição de campanhas, projetos e programas educativos voltados para seus empregados, 

para a comunidade e para públicos mais amplos e envolvimento em iniciativas de fortalecimento 

da educação ambiental no âmbito da sociedade. 

• Descrição de campanhas de conscientização ambiental, que deve ser acompanhada pela 

disseminação dos conhecimentos e intenções de proteção e prevenção ambiental para toda a 

empresa, a cadeia produtiva e a comunidade. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 
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• Número de empregados treinados nos programas de educação ambiental. 

• Número de campanhas realizadas para fortalecimento da educação ambiental na 

sociedade. 

 

2. Gerenciamento do Impacto Ambiental 

 

2.1. Gerenciamento do Impacto no Meio Ambiente e do Ciclo de Vida de Produtos e 

Serviços 

• Descrição da política de relacionamento com os órgãos de fiscalização, com vistas à 

melhoria do sistema de proteção ambiental. 

• Descrição da política que fundamenta o controle no processo produtivo com o objetivo de 

prever, minimizar ou eliminar os potenciais de agentes poluidores do ar, da água e do solo. São 

aspectos importantes o desenvolvimento e a utilização de insumos, produtos e embalagens 

recicláveis ou biodegradáveis e a redução da poluição gerada. No caso desta última, também se 

inclui na avaliação a atitude da empresa na reciclagem dos compostos e refugos originados em 

suas operações. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Quantidade média de incidentes, autuações e/ou multas por violação das normas de 

proteção ambiental de baixa, média e alta gravidade. 

• Número de horas de treinamento por ano para situações de emergência ambiental. 

• Número de autuações e/ou multas ambientais. 

• Percentual do faturamento bruto investido em estudos da cadeia produtiva de produtos ou 

serviços. 

• Melhorias implantadas nos processos operacionais existentes com o objetivo de prever, 

minimizar ou eliminar os potenciais agentes poluidores do ar, da água e do solo. 

• Quantidade total de resíduos (pilhas, baterias, solventes, metais pesados, embalagens de 

agrotóxicos, óleos) destinados adequadamente. 
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2.2. Minimização de Entradas e Saídas de Materiais na Empresa 

 

• Descrição da política de atuação ambientalmente responsável da empresa com foco no 

cuidado com as entradas e saídas de materiais de seu processo produtivo. Os principais 

parâmetros de entradas, comuns a todas as empresas, são a utilização de energia, de água e de 

insumos necessários para a produção/prestação de serviços. A redução do consumo de energia, 

água e insumos levam à conseqüente redução do impacto ambiental necessário para obtê-los. 

Entre as principais saídas do processo produtivo estão as mercadorias, suas embalagens e os 

materiais não utilizados, convertidos em potenciais agentes poluidores do ar, da água e do solo. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Total investido em programas de melhoria ambiental (em reais). 

• Percentual do faturamento bruto gasto em programas e projetos de melhoria ambiental 

(em reais).  

• Percentual do faturamento bruto gasto em programas de eficiência energética (em reais). 

• Consumo anual de energia (em kWh). 

• Consumo anual de água (em m3). 

• Volume médio anual de CO2 e outros gases do efeito estufa emitidos na atmosfera (em 

toneladas). 

• Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos (lixo, dejetos, entulho etc.) gerados. 

 

III. Fornecedores 

 

1. Seleção, Avaliação e Parceria com Fornecedores. 

1.1 Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores 

 

• Descrição dos tipos de fornecedores, tais como grandes empresas, pequenas e médias 

empresas, grupos comunitários locais, cooperativas, associações de bairros, projetos de geração 

de renda, entre outros. 

• Descrição da política de incentivo de seus fornecedores e parceiros a aderir aos 

compromissos que a empresa adota perante a sociedade. 
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• Descrição da política e dos critérios utilizados na escolha de seus fornecedores, tais como 

exigências por padrões de conduta nas relações com os trabalhadores ou com o meio ambiente 

que contribuam com o desenvolvimento sustentável do planeta. 

• Descrição da política de disseminação de seus valores pela cadeia de fornecedores e 

empresas parceiras. 

• Descrição dos procedimentos formais para erradicar o trabalho infantil na cadeira 

produtiva. 

• Descrição dos procedimentos formais para erradicar o trabalho forçado ou análogo na 

cadeira produtiva. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de fornecedores por porte. 

• Número de fornecedores que receberam visitas de inspeção de práticas de 

responsabilidade social. 

 

1.2 Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

 

• Descrição da política de auxílio no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, 

priorizando-as na escolha de seus fornecedores e auxiliando-as a desenvolver seus processos 

produtivos e de gestão. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de programas de capacitação oferecidos a micro e pequenas empresas 

fornecedoras. 

 

IV. Consumidores e Clientes 

 

1. Dimensão Social do Consumo 

1.1 Política de Comunicação Comercial 

 

• Descrição da política de comunicação comercial. 
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• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Em relação a violações do Código de Defesa do Consumidor: quantidade de processos 

administrativos (Procon, IPEM, Vigilância Sanitária) e  quantidade de processos judiciais (cíveis 

e criminais) recebidos. 

 

1.2. Excelência do Atendimento 

 

• Descrição da política de relacionamento com clientes e consumidores. 

• Descrição da política de atendimento a clientes e consumidores. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Total de ligações atendidas pelo SAC. 

• Percentual de reclamações em relação ao total de ligações atendidas pelo SAC. 

• Percentual de reclamações não atendidas pelo SAC. 

• Tempo médio de espera no telefone do SAC até o início do atendimento (em minutos). 

• Quantidade de inovações implantadas em razão da interferência do ouvidor e/ou do 

serviço de atendimento ao consumidor/cliente. 

 

1.2 Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos Produtos e Serviços 

 

• Descrição dos processos de gerenciamento dos danos potenciais dos produtos e serviços. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de processos sofridos por não-cumprimento de regulamentação relacionados à 

saúde e segurança do consumidor/cliente.  

• Número de produtos retirados do mercado por pressão de clientes/consumidores ou 

órgãos de defesa.  

• Número de produtos/serviços proibidos em outros países e ainda comercializados no 

Brasil. 
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• Número de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e serviços mais 

seguros.  

 

V. Comunidade 

 

1. Relações com a Comunidade Local 

1.1 Gerenciamento do impacto na comunidade de entorno e relacionamento com 

organizações locais 

 

• Descrição da política de relacionamento com a comunidade. 

• Descrição da política de relacionamento com organizações presentes na área de 

concessão. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Número de reclamações da comunidade de entorno por impactos causados pelas 

atividades da empresa. 

• Número de melhorias implantadas nos processos da empresa a partir das reclamações da 

comunidade. 

 

2. Ação Social 

2.1. Envolvimento e Financiamento da Ação Social 

 

• Descrição da política e estrutura de governança e financiamento da ação social da 

empresa. 

• Descrição da estratégia da empresa para valorização e qualificação de projetos sociais 

beneficiados pela empresa. 

• Descrição das conquistas obtidas. 

• Descrição dos desafios para o próximo período. 

• Percentual do faturamento bruto destinado à ação social, não incluindo obrigações legais, 

nem tributos, nem benefícios vinculados à condição de funcionários da empresa. 

• Do total destinado à ação social, percentual utilizado em publicidade. 
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• Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em produtos e 

serviços. 

• Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em espécie. 

• Do total destinado à ação social, percentual correspondente a investimentos em projeto 

social próprio. 

• Percentual de empregados que realizam trabalhos voluntários na comunidade externa a 

empresa. 

• Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) pela 

empresa para trabalho voluntário de funcionários. 

 

VI. Governo e Sociedade 

 

1. Transparência Política   

1.1Contribuições para Campanhas Políticas 

• Descrição da política e dos procedimentos para a doação para partidos políticos. 

 

1.2 Práticas Anticorrupção e Antipropina 

• Descrição da política de combate à corrupção e propina. 

 

2. Liderança e Influência Social 

2.1. Liderança e Influência Social 

 

• Descrição da política de participação em associações, sindicatos e fóruns empresariais, 

impulsionando a elaboração conjunta de propostas de interesse público e caráter social. 

 

2.2 Participação em Projetos Sociais Governamentais 

• Descrição da política de participação em projetos e ações governamentais e iniciativas 

voltadas para o aperfeiçoamento de políticas públicas na área social. 
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Parte 4: Anexos 

 

� Demonstrativo do Balanço Social (modelo IBASE) 

� Iniciativas de Interesse da Sociedade (projetos sociais) 

� Notas Gerais 

No último capítulo, na parte dos anexos, encontra-se a estrutura deste modelo impressa de 

acordo com parâmetros do site, em relação ao exercício de 2005.  

 

3.5 AS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS DESTES BALANÇOS 

SOCIAIS 

 

 Os três modelos apresentados possuem diferentes características, um é mais objetivo, o 

outro é mais subjetivo, um é mais completo com relação às informações, o outro é mais 

específico; porém todos possuem o mesmo objetivo. Dessa forma, esta pesquisa se baseia nas 

informações dos indicadores sociais contidos nos Balanços Sociais apresentados. O quadro 

abaixo apresenta os diferentes indicadores de cada modelo. 

 

Ordem Indicador Modelo 

01 Base de Cálculo 

02 Indicadores Sociais Internos 

03 Indicadores Sociais Externos 

04 Indicadores Ambientais 

05 Indicadores do Corpo Funcional 

06 Informações Relevantes 

IBASE 

07 Indicadores de Desempenho Econômico 

08 Indicadores de Desempenho do Meio Ambiente 

09 

 
Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e 
Trabalho Decente 

10 

 
Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos 

11 

 
Indicadores de Desempenho Social Referente à Sociedade 

12 

 
Indicadores de Desempenho Referentes à Responsabilidade pelo 
Produto 

GRI 
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13 Valores, Transparência e Governança 
14 Público Interno 

15 Meio Ambiente 

16 Fornecedores 

17 Consumidores e Clientes 

18 Comunidade 

19 Governo e Sociedade 

INSTITUTO 
ETHOS 

 

Quadro 1: Indicadores e seus respectivos modelos 
Fonte: própria autora. 

 
 

Ao todo são 6 (seis) indicadores do modelo IBASE, 6 (seis) do modelo GRI e mais 7 

(sete) do modelo do Instituto Ethos. Esses indicadores apresentam subdivisões que aumentam o 

leque de informações em seus Balanços Sociais, sendo que esses dados tratam, basicamente, de 

indicadores sociais internos, externos, econômicos e ambientais. Ao longo da análise dos 

modelos apresentados, pode-se afirmar algumas convergências e divergências nas suas 

informações com relação ao modelo IBASE, que serão tratados nos itens seguintes.  

 

3.5.1 As Convergências 

 

 Os indicadores sociais, presentes nos três balanços, embora com nomenclaturas 

diferentes, muitas vezes, equiparam-se por se tratar do mesmo assunto. Apresentam-se 

convergentes conforme modelo IBASE os seguintes indicadores: 

• Indicadores Ambientais 

• Indicadores do Corpo Funcional 

• Base de Cálculo e Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 

Os indicadores Ambientais equiparam-se aos Indicadores de Desempenho do Meio 

Ambiente (GRI) e Meio Ambiente (Instituto Ethos). Suas informações são coerentes em todos os 

casos estudados, obtendo um maior grau de equivalência dentre todos os indicadores. Os 

Indicadores do Corpo Funcional igualam-se aos Indicadores de Desempenho Referentes a 

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente (GRI) e Público Interno (Instituto Ethos), que visa 

abordar os dados referentes aos empregados da empresa.  
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 Já o indicador Base de Cálculo, possui características dos indicadores de Desempenho 

Econômico (GRI) e Valores, Transparência e Governança (Instituto Ethos), porém, as 

informações disponibilizadas no modelo IBASE possuem um conteúdo mais direto, relacionando 

somente a Receita, Resultado Operacional e a Folha de Pagamento. Assim, o indicador 

Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial (IBASE) complementa as 

informações de Base de Cálculo, equiparando-se aos indicadores citados anteriormente. 

 

3.5.2 As Divergências 

 
 Os Balanços Sociais apresentados possuem, em síntese, dados muito parecidos. Porém, 

em algum momento, há desacordo nas informações disponibilizadas por esses balanços. Desse 

modo, as principais divergências de acordo com o modelo IBASE são:  

• Indicadores Sociais Internos e Externos 

Esse indicador possui algumas características que já estão alocadas em outros indicadores, 

tanto do modelo GRI quanto do Instituto Ethos. Porém, esses indicadores possuem um maior 

detalhamento dos dados, sendo divididos entre outros indicadores. Por exemplo, o Indicador 

Interno de Saúde já foi especificado no modelo do GRI através do Indicador de Desempenho 

referente a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente, e no modelo do Instituto Ethos através do 

indicador Público Interno. 

Com relação ao modelo Instituto Ethos, 4 (quatro) indicadores possuem equivalência a 3 

indicadores do modelo GRI, porém não possuem relação com o IBASE. São eles: 

• Fornecedor 

• Consumidores e Clientes 

• Comunidade 

• Governo e Sociedade 

O indicador Fornecedor possui poucas características do modelo GRI. Apenas alguns 

itens do indicador Direitos Humanos assemelha-se a ele. Já Consumidores e Clientes equiparam-

se com o Indicador de Responsabilidade sobre o Produto. Esses indicadores possuem dados com 

relação ás partes interessadas nos produtos da empresa, que são os clientes. Suas informações são 

bem completas e praticamente equivalentes. 
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Os outros indicadores citados foram Comunidade e Governo e Sociedade, que 

correspondem ao indicador Sociedade (Instituto Ethos). Eles demonstram informações 

semelhantes, que não possuem no modelo IBASE. 

 

 

3.5.3 Modelo Proposto 

 

 Com base na análise dos dados divulgados anteriormente, nota-se que todos os modelos 

de Balanço Social possuem diferentes características. Porém, ao verificar os indicadores 

apresentados, conclui-se que as informações podem ser melhoradas, para uma maior abrangência 

de elementos considerados importantes. Desse modo, o modelo proposto seria uma síntese dos 

indicadores mais relevantes, contidos nos balanços elencados. A estrutura utilizada, por ser a 

mais simples e de fácil entendimento, seria a do modelo IBASE. 

 Como sugestão, apresenta-se a seguinte estrutura e indicadores do proposto Balanço 

Social: 

Balanço Social da Empresa X     de     __/__/__     a     __/__/__ 

 

1) Base de Cálculo (valor em mil reais) 

Receita Operacional Líquida 
Resultado Operacional 
Folha de Pagamento Bruta  
Variação da proporção do salário mais baixo com salário mínimo 

2) Indicadores Sociais Internos e Externos (valores em mil reais) 

Valores éticos 
Cesta básica 
Preparação para aposentadoria 
Plano de saúde 
Segurança e medicina do trabalho 
Educação 
Cultura e lazer 
Cursos de capacitação profissional 
Auxílio creche 
Programa de financiamento da casa própria 
Pesquisa de satisfação do empregado 
Participação no resultado da empresa 
Doações 
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3) Indicadores Ambientais 

N° de programas de educação ambiental 
% de emissões e resíduos no ambiente 
N° de investimentos ambientais 

4) Indicadores do Corpo Funcional 

N° de empregados da empresa 
N° total da rotatividade da empresa 
N° de admissões da empresa 
N° de empregados terceirizados  
N° de analfabetos 
N° de estagiários 
N° de empregados portadores de deficiência 
N° de mulheres que trabalham na empresa 
N° de negros que trabalham na empresa 
N° de empregados acima de 45 anos 
% de reclamações trabalhistas 

5) Consumidores e Clientes 

N° de reclamações dos produtos da empresa 
N° de processos (Procon) 
N° de não-conformidades com o produto 
N° de programas de comunicação de marketing 

6) Governo e Sociedade 

% destinada a programas de Ação Social 
% de avaliações de riscos à corrupção 
Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos 

 

 Conforme apresentado, o Balanço Social proposto possui a finalidade de conciliar as 

informações mais relevantes dos exemplos dos balanços citados anteriormente. Este balanço teria 

6 (seis) indicadores na estrutura do modelo IBASE. Assim, procura refletir para todos os leitores 

de suas informações, as situações atuais e reais das empresas de modo simples e prático. 
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4 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA OUTROS TRABALHOS 

 

 Neste item são apresentadas as conclusões finais do estudo realizado quanto à 

problemática, os objetivos e sugestões para futuros trabalhos. 

 

4.1 QUANTO À PROBLEMÁTICA 

 

A problemática deste trabalho fica resumida na questão problema “Quais as divergências 

e convergências nas informações disponibilizadas no Balanço Social entre os três tipos”. 

Verificou-se que o Balanço Social é visto como um instrumento de gestão de grande utilidade 

para a tomada de decisão, no âmbito social. Ele informa também os indicadores usados para 

administrar os recursos humanos da empresa. Contudo, existem três modelos de Balanços 

Sociais: IBASE, GRI (Global Initiative Reporting) e Instituto Ethos. Todos eles apresentam 

informações sociais importantes, porém alguns dados relevantes não estão elencados em todos os 

modelos. Observou-se uma maior semelhança entre os modelos GRI e Instituto Ethos. Dessa 

forma, foi criado um modelo proposto para melhorar a qualidade das informações. 

Com toda análise feita, pode-se observar que no Brasil ainda não há uma concordância em 

relação à forma da apresentação do Balanço Social: se é livre ou padronizado, se é obrigatório ou 

espontâneo, se quais informações ele deveria evidenciar. Entretanto, muitas das empresas que 

vêm apresentando seus balanços sociais, o fazem no modelo do IBASE ou similar, com pequenas 

variações. Isso se da ao fato de seu modelo ser o mais bem estruturado e mais sintético, fazendo 

do Balanço Social uma importante ferramenta para a Contabilidade. 

 

4.2 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa: “Analisar as informações contábeis incluídas nos três tipos 

de Balanço Social” entende-se como alcançado. Quanto aos objetivos específicos, pôde-se 

observar que eles são necessários para cumprir com o objetivo geral e neste sentido foram 

estudadas as características do Balanço Social. Verificou-se também que os três modelos de 
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Balanços Sociais apresentaram contas para enfatizar a Responsabilidade Social, e que o modelo 

IBASE é o mais utilizado. 

Quanto às convergências e divergências afirma-se que os três modelos apresentam 

diferentes indicadores conforme Quadro 1 (pág. 70). Porém, algumas nomenclaturas apesar de 

diferentes se tratam do mesmo assunto. Isso fez com que o modelo GRI e Instituto Ethos se 

tornem mais similares em relação ao IBASE. Há mais convergências entre esses dois modelos 

que o IBASE. 

Com relação á comparação, observou-se que há mais convergências que divergências, 

faltando apenas alguns indicadores no modelo IBASE. Com isso, comprova-se que os modelos 

GRI e do Instituto Ethos são mais semelhantes, pois o modelo do Instituto Ethos decorre do 

modelo GRI, possuindo poucos desacordos. Nota-se que há muitos indicadores nos modelos do 

Instituto Ethos e GRI, porém as informações no modelo IBASE são mais específicas, tornando-se 

este Balanço Social o mais sintético e fácil de ser entendido.  

 Já no modelo proposto, é observado que sua estrutura é simplificada, tornando seu 

entendimento mais fácil e seus indicadores são uma mistura dos três modelos. Isso comprova que 

o modelo proposto seria mais completo, por obter as informações mais relevantes dos três 

modelos apresentados. 

 

4.3 QUANTO A SUGESTÃO PARA FUTUROS TRABALHOS 

  

 Conforme o ramo da Contabilidade, inúmeros assuntos podem ser abordados. Um assunto 

que é julgado por muitos autores como novo, é o Balanço Social. Por ser recente, recomendam-se 

novos estudos sobre este tema para dar ênfase a este novo ramo da Contabilidade.  

Pelo fato de ser socialmente correto, a publicação do Balanço Social deve ser feita por 

mais empresas e, com a construção de novos trabalhos, mais difundida será sua idéia.  

 Recomenda-se um trabalho com entrevista semi-estruturada aos gestores que aplicam os 

modelos referenciados a fim de analisar a aplicabilidade e viabilidade de cada modelo e também 

para entender a razão de escolha do modelo adotado. Outro trabalho pode ser obtido com a 

aplicação do modelo proposto neste trabalho para mostrar a habilidade do mesmo. 
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ANEXOS 
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Modelo de estrutura Instituto Ethos (versão 2005). 
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