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A OBRIGATORIEDADE OU NÃO DO BALANÇO SOCIAL 

 

1. INTRODUÇÃO   

  

O governo, por ser considerado o primeiro setor tem como objetivo dar a seus 

cidadãos condições mínimas de sobrevivência, como moradia, saúde, educação etc. 

É notório que este não possui condições de resolver sozinho os males sociais, com 

isso, a sociedade passa por transformações e o mundo globalizado exige das 

empresas maior atenção aos problemas decorrentes na sociedade no qual está 

inserida. Para isto, é preciso que haja interação entre governo, empresas e sociedade 

civil.   

O que antes era compreendido apenas como filantropia, tornou-se estratégia 

necessária para o crescimento das empresas, além de contribuir para uma ação 

transformadora e uma intervenção direta em busca de soluções de problemas sociais, 

que vem ganhando novas visões atuais. Deste modo, as metas que definem suas 

ações não devem ser meramente econômicas, mas também englobar a justiça e o 

compromisso com a comunidade.  

Tendo em vista essas necessidades, esse trabalho discorrerá sobre a 

obrigatoriedade ou não do Balanço Social e seus benefícios às empresas que os 

divulgam.  

Verifica-se que a divulgação do Balanço Social pode ser compreendida como 

uma maneira da empresa ser melhor vista perante o cenário onde está inserida, 

fortalecendo desta forma sua marca e seus produtos.  

Visto que empresas sem comprometimento social não agregam interesse nos 

stakeholders da colaboração.  

Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade Social. Stakeholders.    

  

2. RESUMO  

  

Após a implementação da Lei 11.638/07, a qual converge a contabilidade, as 

companhias abertas foram obrigadas a elaborar e divulgar o Balanço Social.  
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Uma pergunta paira no ar: Por que nem todas as empresas possuírem esta 

responsabilidade? Ou não as divulgam com frequência? No Brasil este cenário é novo, 

no qual existe um déficit de divulgação comparado com outros países.  É um tema a 

ser discutido por todos de forma mais ampla. Pergunta-se qual o propósito das 

empresas na divulgação do balanço social? De quais benefícios as entidades podem 

se utilizar? A sociedade como um todo, necessita receber informações das atuações 

destas empresas, o que estas oferecem socialmente a comunidade onde está 

inserida?  

A divulgação do balanço social deixa claro a transparência desta junto ao  

ambiente onde está inserida. O balanço social pode ser compreendido como uma via 

de mão dupla, onde se dá algo e se recebe em troca também. Uma vez que as 

entidades se mostram comprometidas com o meio social e a sociedade também o 

retorna com mão de obra qualificada e apoios sustentáveis.  

Há um número cada vez maior de diversos segmentos que estão adotando a 

prática da divulgação do Balanço Social, agregando valor para ambos, empresa, 

cidadão, sociedade em geral.  

Palavras Chaves: Obrigatoriedade; Divulgação; Importância; Balanço Social.  

  

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

  

Além do interesse acadêmico, este trabalho tem por finalidade transmitir 

conhecimento sobre a obrigatoriedade ou não do Balanço Social, a fim de melhorar a 

tomada de decisão nas entidades.  

As metodologias usadas como base para pesquisa, foram:  

Livros, textos, artigos, revistas, publicações, pesquisa virtual utilizando sites 

relacionados ao assunto abordado.   

Considerando Normas Técnicas (ABNT).  
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4. DESENVOLVIMENTO 

  

  

4.1 SURGIMENTO DO BALANÇO SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO  

  

“Desde o início do século XX registram-se manifestações a favor 

de ações sociais por parte de empresas. Contudo, foi somente a partir 

da década de 1960, nos Estados Unidos da América, e no início da 

década de 1970, na Europa – particularmente na França, Alemanha e 

Inglaterra –, que a sociedade iniciou uma cobrança por maior 

responsabilidade social das empresas e consolidou-se a própria 

necessidade de divulgação de relatórios e balanços sociais anuais. A 

ideia de responsabilidade social das empresas popularizou-se, na 

década de 1970, na Europa. E foi a partir desta ideia que, em 1971, a 

companhia alemã Steag produziu uma espécie de relatório social, um 

balanço de suas atividades sociais. Porém, o que pode ser classificado 

como um marco na história dos balanços sociais propriamente dito 

surgiu na França, em 1972: foi o ano em que a empresa Singer fez o, 

assim chamado, primeiro balanço social da história das empresas. ” 

(IBASE, CAPÍTULO 1, pag. 16)   

O principal motivo pelo qual se publica o Balanço Social é para prestação de 

contas com a sociedade, demonstrar qual o benefício deseja manter perante a eles, 

apesar de não ser obrigatória no Brasil, é essencial para manter uma boa relação com 

a sociedade.    

 

4.2 OBJETIVOS DO BALANÇO SOCIAL  

  

O Balanço Social demonstra com seus relatórios e indicadores a atuação das 

empresas na sociedade em que estão instaladas, suas responsabilidades ambientais, 

éticas e sociais.  

No balanço estão os seus projetos e os benefícios sociais, que são dirigidos aos 

empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e a comunidade em geral.  



4  

  

Publicar o balanço mostra o quanto a entidade tem comprometimento com a 

transformação e melhoria social, preservando e melhorando a qualidade de vida de 

todos. A transparência traz pontos positivos para a mesma mudando a visão que a 

sociedade tem sobre ela. Mostra também como está a saúde, tornando-se um 

marketing favorável para atrair os interessados.  

 

4.3 AS VERTENTES DO BALANÇO SOCIAL  

  

Existem três vertentes do Balanço Social: recursos humanos, meio ambiente e 

valor adicionado.   

Todas são elaboradas pelo departamento pessoal, departamento contábil e 

departamento de sistema de informação contábil.   

A vertente dos recursos humanos informa quem são os trabalhadores e quais 

benefícios os mesmos recebem, é analisado como por exemplo, a idade, o perfil deles, 

sexo, nível de escolaridade, estado civil, se possui filhos ou não, a quantidade de 

funcionários, o tempo de trabalho na empresa, salário, auxilio alimentação, educação, 

saúde, transporte, entre outros. Com isso, se identifica os funcionários mais e menos 

beneficiados, podendo assim gerenciar melhor as suas atividade e investimentos no 

corpo funcional. E para o governo é possível identificar os setores menos beneficiados 

e com isso tomar as devidas providencias.   

Na vertente do meio ambiente o balanço social mostra a responsabilidade 

ambiental com a sociedade, evidenciando todos os investimentos que são feitos em 

tecnologias antipoluentes. É uma vertente muito importante do balanço social, pois as 

entidades estão sujeitas a multas e outras consequências caso exerçam atividade 

poluente.   

Já o valor adicionado traz as informações econômicas das organizações, como 

o valor da riqueza gerada, a distribuição entre elementos que contribuíram para a 

geração de riqueza. A empresa precisa demonstrar o patrimônio gerado, a distribuição 

e o valor não distribuído pela entidade. Com isso o governo também analisa as 

informações para verificar o crescimento ou não de cada setor ou segmento.   
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4.4 MODELOS DE BALANÇO SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO  

  

 Os modelos de balanço social existente são três: Instituo ETHOS, IBASE 

(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e GRI (Global Reporting 

Iniciative ou, no português, Iniciativa Global para Apresentação de Relatórios).   

 O Instituto ETHOS é totalmente voltado para o compromisso com a 

responsabilidade social, propondo uma planilha, que é uma adaptação do modelo 

IBASE, como balanço social. Defendendo a importância de os Balanços Sociais 

adquirirem credibilidade e consistência em relação aos Balanços Financeiros.   

 O balanço social proposto pelo ETHOS segue a seguinte estrutura, De acordo 

com informações extraídas do site www.ethos.org.br Godoy (2007, p. 12):  

03/05/2017, 18:30.  

Parte 1: Apresentação (missão e visão, mensagem do Presidente, perfil do 

empreendimento e setor da economia)  

Parte 2: A Empresa (histórico, princípios e valores, estrutura e funcionamento, 

e governança corporativa)   

Parte 3: Atividade Empresarial (diálogo com parte interessadas e os 

indicadores de desempenho)  

Parte 4: Anexos (demonstrativo do Balanço Social – modelo IBASE -, iniciativas 

de interesse da sociedade – projetos sociais -, e notas gerais).  

  Nos indicadores propostos na parte 3ª, são descritivos na representação do 

desempenho em responsabilidade social, outros são quantitativos na representação 

de resultados mensuráveis e monitorados apresentados em números, e outros 

referem-se a informações referentes a indicadores, tanto descritivos como 

quantitativos.   

 O modelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), foi 

fundado em 1981. Os indicadores são distribuídos de forma simples e objetiva, 

mostrando todas as informações em uma única planilha, divididos em sete grupos e 

nesses grupos existem subgrupos, dados gerais da empresa (grupo 1), indicadores  

(Grupos 2 a 5) e outras informações (grupos 6 e 7), 

conforme encontrado em Godoy 2007:   
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Grupo  
Descrição  Especificação  

1  Base de cálculo  Dados sobre geração de receitas, 

resultado operacional e folha de pagamento 

bruta.  

2  Indicadores 

sociais internos  

 Gastos com alimentação, educação, 

capacitação e saúde, dentre outros  

Relacionados aos empregados;  

3  Indicadores 

sociais externos  

 Gastos da empresa na comunidade 

(saúde e saneamento, cultura, educação, 

etc.) e os tributos;  

4  Indicadores 

ambientais  

 Gastos com despoluição, educação 

ambiental, investimentos em programas 

externos e outros, seja com empregados ou 

sociedade;  

5  Indicadores 

corpo funcional  

do  Número de admissões, estagiários, 

mulheres, negros e portadores de deficiência 

física;  

6  Informações 

relevantes quanto ao 

exercício da cidadania 

empresarial  

Aspectos referentes ao número de 

acidentes do trabalho, responsabilidade dos 

padrões de segurança e salubridade 

existentes;  

7  Outras 

informações  

Outras informações que a empresa  

Julgar necessárias;  

Quadro 1: Descrição dos grupos de Balanço Social Modelo IBASE  

  

As “informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial” 

apresentam-se valores relativos ao valor adicionado total a distribuir e sua efetiva 

distribuição. E quanto à “Outras informações” ele não possui uma informação padrão.   
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A GRI (Global reporting initiative) nasceu em 1997 e é uma organização 

independente que em parceria com a UNEP (United Nations Environmental 

Programme), buscam a padronização do modelo internacional de Balanço Social. 

Juntos criaram um modelo com as informações socioeconômicas e ambientais 

distribuídas em categorias.  

Nesse modelo são abordadas a visão e estratégia empresarial; perfil da 

organização; escopo do relatório; perfil do relatório; estrutura de governança; 

engajamento das partes interessadas; políticas abrangentes e sistemas de gestão; 

sumário de conteúdo da GRI; indicadores de desempenho. São no total seis 

categorias: Indicadores de desempenho econômico; Indicadores de desempenho do 

Meio Ambiente; Indicadores de desempenho referentes a Práticas Trabalhistas e 

Trabalho Decente; Indicadores de desempenho referente a Direitos Humanos; 

Indicadores de desempenho Social referente à Sociedade e Indicadores de 

desempenho referentes à Responsabilidade pelo Produto.   

  Segundo Godoy (2007, p. 10-11) a estrutura básica das informações 

econômicas e socioambientais do modelo sugerido pela GRI, são da seguinte forma:  

1 Visão e Estratégia: declaração da visão e da estratégia da organização 

referente à sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.  

2 Perfil da Organização: nome, principais produtos e serviços, estrutura, 

mercados, porte e outros.  

3 Escopo do Relatório: pessoa e dados para contato, período a que se 

referem as informações, data do relatório anterior, abrangência e outros.  

4 Perfil do Relatório: critérios empregados na elaboração do relatório e 

dos indicadores.  

5   Estrutura de Governança  

6 Engajamento das Partes Interessadas: relacionamento e 

procedimentos em relação às partes interessadas.  

7 Políticas Abrangentes e Sistemas de Gestão  

8 Sumário de Conteúdo da GRI: títulos dos capítulos do modelo, 

indicando a página e seus indicadores.  

9 Indicadores de Desempenho: aqueles especificados anteriormente.   

  Os três modelos têm o mesmo objetivo que é publicar informações acerca da 

responsabilidade social. São muito parecidos, todos trazem quase que as mesmas 
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informações, porém com nomeações diferentes. O mais usado no Brasil é o modelo 

IBASE.   

 

5. RESULTADOS  

  

Os balanços mostram a atitude ética das empresas, agregando valor ao nome 

da organização, assim atraindo investidores, pois são transparentes e mostram 

responsabilidade.  

Passam a responsabilidade social nas organizações em relação ao meio 

ambiente, as entidades usufruem do meio em que estão instaladas e investem em 

programas para a melhoria, preservação e conservação do mesmo.  

Servem também para a análise de mercado, investidores e órgãos de 

financiamento (BNDES, BID, IFC). É um instrumento para o gestor de uma entidade 

avaliar as atividades em relação ao meio externo e interno (colaboradores, sócios, 

gestores, clientes e fornecedores). Além de ser a forma politicamente correta com a 

sociedade e as pessoas que participam da vida da mesma. Portanto, não importa o 

quão a obrigatoriedade existe, se quisermos um bom relacionamento com a sociedade 

em questão, temos que publicar e ser transparentes.  

  

6. DISCUSSÃO  

  

 Com os resultados encontrados, enxergou-se a necessidade da criação de 

algum demonstrativo sobre os elementos sociais e ambientais que a entidade 

praticava, pois antigamente aconteciam muitos acidentes ecológicos e as condições 

de trabalho eram precárias, se houvesse a demonstração dos trabalhos realizados 

com a sociedade, meio ambiente e funcionários, como abertura de vagas de emprego, 

gastos com treinamento para formação profissional, assistência social, medicina do 

trabalho e políticas voltadas para proteção e preservação do meio ambiente, tais 

condutas poderiam ser avaliadas e assim as entidades reprimidas ou então 

incentivadas.   

Já se percebe que hoje os usuários dos serviços e produtos comercializados ou 

fabricados, vem exigindo cada vez mais uma postura social, ecologia e ética correta. 
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Por isso a importância do Balanço Social, as empresas hoje não estão apenas 

preocupadas com o lucro, mas também com a sua imagem com a sociedade.   

A muitos países que já aderiram o Balanço Social, como a Holanda, Alemanha, 

Grã-Bretanha, Espanha, Chile, Estados Unidos, Bélgica, Portugal e agora Brasil, não 

para todas, mas para as de capital aberto.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A obrigatoriedade ou não do Balanço Social vem sendo discutida por 

empresários, o surgimento do diálogo, destacando os aspectos ambientais, 

econômicos e sociais.   

O tema em questão, é colocar em prática essa divulgação, trazer ao público uma 

forma clara das políticas adotada, assim será desenvolvido uma sociedade mais ética, 

justa e comprometida, fomentando novas iniciativas no mercado.  
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