
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

RIATLA OLIVEIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS DAS 10 

MAIORES EMPRESAS DO PAÍS EM 2013  

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2014 



RIATLA OLIVEIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS DAS 10 

MAIORES EMPRESAS DO PAÍS EM 2013 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Contábeis, do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de Bacharel em Ciências Contábeis. 
 

Orientadora: Professora Isabel Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2014 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Altair da Silva e 
Livia Francisca de Oliveira, por todo 

esforço que realizaram para me fornecer 
as melhores condições e ao apoio para 

conseguir chegar nesta estapa.  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente а Deus qυе permitiu qυе tudo isso acontecesse, ао longo dе 

minha vida, е nãо somente nestes anos como universitário, mаs que еm todos оs 

momentos é o maior mestre qυе alguém pode conhecer. 

Aos meus pais, Altair da Silva e Lívia Francisca de Oliveira que com todo 

amor, carinho, dedicação, paciência e compreensão não mediram esforços para que 

eu chegasse até esta etapa de minha vida. 

A minha família, tios e tias, primos e primas que contribuíram para o meu 

engrandecimento profissional e pessoal. 

A minha querida Mestra Professora Isabel Cabral, a qual sem a sua ajuda 

jamais teria conseguido realizar este trabalho, com seu apoio, dedicação, incentivo e 

paciência me acolhendo e ajudando em cada momento, serei eternamente grato. 

A todos os professores do curso, que foram tão importantes nesta etapa 

acadêmica e no desenvolvimento deste trabalho. 

Aos amigos e colegas, pelo incentivo e pelo apoio constantes durante esse 

tempo de curso.  

A Universidade Federal Fluminense pela oportunidade de realização do curso, 

aos seus funcionários pelo trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Somos totalmente responsáveis pela 
qualidade da nossa vida e pelo efeito exercido 
sobre os outros, construtivo ou destrutivo, quer 

pelo exemplo quer pela influência direta.”  
Alfred Montapert. 

 



 

 

 

RESUMO  
  

A Contabilidade é uma Ciência Social aplicada que busca, através da sua função 
social, prestar informações sobre as relações das empresas com a sociedade na 
qual ela está inserida, em um mesmo contexto social. Sendo assim, o objetivo do 
presente trabalho foi o de identificar o grau em investimentos sociais das 10 maiores 
empresas do país em 2013, segundo a classificação da Revista Forbes. Para 
identificar o referido grau, foram utilizados os valores divulgados, pelas empresas da 
amostra, em investimento social sobre o Lucro Antes do Imposto de Renda e 
Contribuição Social. A pesquisa mostrou que não há padronização das informações. 
Foram encontradas informações sobre investimentos sociais sem a respectiva 
mensuração, prejudicando a apuração do grau em investimentos sociais. Algumas 
empresas fazem investimentos socioambientais, não identificando os valores sociais 
e os ambientais. Foram encontradas empresas que consideraram os tributos como 
informações sobre investimentos sociais, contrariando o conceito de que os 
investimentos sociais devem ser voluntários. 
 
Palavras-chave: Contabilidade; Investimos Sociais; Responsabilidade Social. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Contabilidade é uma Ciência Social aplicada, tendo como uma de suas 

premissas refletir as relações entre os diversos indivíduos ou entidades de uma 

sociedade (SANTOS, 2003). Sendo assim, a Contabilidade busca, através da sua 

função social, prestar informações sobre as relações das empresas com a 

sociedade na qual ela está inserida em um mesmo contexto social (SANTOS, 2003). 

 

Neste sentido, Cunha (2002) afirma que a Contabilidade procura mostrar 

essas relações, entre empresa e sociedade, para evidenciar tanto o investimento 

social feito por elas como o benefício da melhoraria da qualidade de vida dos 

beneficiados.  

 

Sendo assim, a Contabilidade deve estar atenta aos interesses dos seus 

usuários e procurar, através da sua função social, “estudar as influências das 

variações patrimoniais não apenas nas entidades, mas também na sociedade e no 

meio-ambiente” (KROETZ, 1999, p. 9). 

 

Para Tachizawa (2002, p. 21) “as demandas sociais que a própria 

comunidade repassa às organizações tendem a induzir um novo posicionamento por 

parte dos empresários e executivos em face de tais questões.” 

 

Guerreiro (1989) apud Cunha (2002) acredita que tanto os objetivos sociais 

quanto os objetivos econômicos das empresas podem ser conciliados. Desta forma, 

cada empresa desempenharia tanto sua função econômica, buscando a 

maximização da taxa de retorno dos recursos financeiros investidos, como sua 

função social, promovendo o bem estar dos grupos sociais que com ela interagem.  

 

Diante do exposto, surgiu a necessidade de se investigar a relação das 

empresas com a sociedade visando a redução das demandas sociais. Desta forma, 

o presente trabalho tem como questionamento: quais empresas fazem investimentos 

sociais visando atender a demanda da sociedade?  
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O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo, 

encontra-se a contextualização, a definição do problema da pesquisa. No segundo 

capítulo estão os objetivos geral e específicos. No terceiro capítulo está a revisão da 

literatura. No quarto capítulo está a metodologia da pesquisa. No quinto capítulo 

estão os resultados da pesquisa. No sexto estão as considerações finais e sugestão 

de trabalho futuro. 
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2 OBJETIVOS  

   

2.1 Objetivo Geral  

  

Identificar o grau em investimentos sociais das 10 maiores empresas do país 

em 2013, segundo a classificação da Revista Forbes.  

   

2.2 Objetivos Específicos  

  

Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: descrever sobre a Responsabilidade Social Corporativa; apresentar o 

Balanço Social; estudar o investimento social; apresentar relatórios de divulgação de 

investimentos sociais.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Responsabilidade Social Empresarial 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, ETHOS é uma 

Oscip, cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de 

uma sociedade justa e sustentável. Nesse sentido, o referido instituto esclarece que 

a responsabilidade social empresarial é: 

a forma de gestão que se define pelo compromisso público de 
implementação de processos produtivos, comerciais e gerenciais 
baseados em relações éticas, transparentes e solidárias da empresa 
com todos os públicos afetados pelas suas atividades e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com a 
sustentabilidade da sociedade, preservando recursos ambientais e 
culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a igualdade (ETHOS, 2005, p 4).  

 
Para o Banco Mundial (2002 apud Kreitlon 2004) a responsabilidade social 

empresarial é:  

o compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico 
sustentável trabalhando em conjunto com os empregados, suas 
famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar 
sua qualidade de vida de forma que seja bom tanto para as 

empresas como para o desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 
2002). 
 

As empresas buscam atender a sua missão, valores e objetivos, 

concomitantemente com seu lucro. Logicamente, com um mundo globalizado, atos 

inconsequentes de organizações afetam não somente a si própria e seus 

funcionários, mas como um todo, ambiente e sociedade. Visando um novo modo de 

empreender e administrar, organizações buscam utilizar uma nova forma de gestão, 

buscando uma responsabilidade por seu ato no ambiente e sociedade, pois fazem 

parte dos mesmos. 

 

Como algo que vem sendo debatido e com a devida importância que o tema 

sobre sustentabilidade tem alcançado, a BM&FBOVESPA, em 2005 implantou o 

Indice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, que “busca criar um ambiente de 
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investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da 

sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações”. 

 

O ISE é, também,  

“uma ferramenta para análise comparativa da performance das 
empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da 
sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, 
equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. 
Também amplia o entendimento sobre empresas e grupos 
comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos 
de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza 
do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões 
econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas” 

(BM&FBOVESPA, s.d.).  
 

O Conselho Deliberativo do ISE - CISE, o órgão máximo de governança do 

ISE, tem como missão garantir um processo transparente de construção do índice e 

de seleção das empresas. Atualmente, o CISE é composto por onze instituições: 

BM&FBOVESPA; IFC; ABRAAP; ANBIMA; APIMEC; ETHOS; IBCG; IBRACON; 

GIFE; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; PNUMA. 

 

Visando uma boa relação da empresa com a sociedade, torna-se necessário 

que sejam, amplamente, divulgadas as informações de responsabilidade social 

empresarial.  

 

3.2 Balanço Social 

 

Trata-se de “um instrumento de gestão e de informação que visa evidenciar, 

da forma mais transparente possível, informações econômicas e sociais, do 

desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, entre estes os 

funcionários" (TINOCO, 2006, p. 14).  

 

 O Balanço Social é, também, um relatório para a sociedade, por meio do qual 

a empresa justifica sua existência. Ou seja, ela deve provar que sua existência é 

positiva para a sociedade, “porque agrega valor à economia e à sociedade, porque 

respeita os direitos humanos de seus colaboradores e, ainda, porque desenvolve 
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todo o seu processo operacional sem agredir o meio ambiente” (Ribeiro e Lisboa, 

1999, pag 1). 

 

O IBASE destaca que o balanço social evidencia um conjunto de informações 

sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, 

investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. Além de servir para 

avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa, já que a 

empresa mostra o que faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores e 

comunidade, dando transparência às atividades que buscam melhorar a qualidade 

de vida para todos. Ou seja, sua função principal é tornar pública a responsabilidade 

social empresarial, construindo maiores vínculos entre a empresa, a sociedade e o 

meio ambiente.  

 

O BNDES (2000) define o Balanço Social como:  

a publicação de um conjunto de informações e de indicadores dos 
investimentos e das ações realizadas pelas empresas no 
cumprimento de sua função social junto aos seus funcionários, ao 
governo e às comunidades com que interagem, direta e 
indiretamente. Desta forma, o Balanço Social é um instrumento de 
demonstração das atividades das empresas, que tem por finalidade 
conferir maior transparência e visibilidade às informações que 
interessam não apenas aos sócios e acionistas das companhias 
(shareholders), mas também a um número maior de atores: 
empregados, fornecedores, investidores, parceiros, consumidores e 
comunidade (stakeholders) (BNDES, 2000, p. 6). 

 

O Ethos acredita que para os Balanços Sociais obterem a mesma 

credibilidade e consistência dos balanços financeiros, alguns princípios devem ser 

seguidos, tais como: relevância, veracidade, clareza, comparabilidade, regularidade 

e verificabilidade (ETHOS, 2007). 

 
O referido instituto define, também, o que cada princípio fornece: 
 

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 
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apresentados de modo consistente, levando-se em conta a 
importância de incluir a discussão e o posicionamento da empresa 
sobre o assunto. 
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 (ETHOS, 2007, p.9). 
 

O Ethos destaca que a publicação anual do Balanço Social traz benefícios 

para a vida corporativa, uma vez que: 

 
Amplia o diálogo da organização com a sociedade – A empresa tem 
a oportunidade de mostrar qual o seu papel social e como encara 
seus compromissos diante doa 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 incorporar posturas éticas e transparentes – Os 
funcionários são estimulados a pensar no seu papel na implantação 
dos compromissos sociais da empresa. Eles participam da escolha 
dos projetos que serão promovidos e aumentam sua comunicação e 
integração com o resto da equipe. 
Serve como subsídio às negocioções com os trabalhadores – Por 
resumir os benefícios oferecidos aos funcionários, serve de 
documento capaz de nortear os acordos, inclusive porque declara os 
objetivos futuros da empresa. 
Ajuda a estebelecer relação com o parceiro – O processo de 
elaboração do Balanço Social envolve a realização de pesquisas de 
opinião e a formação de grupos de discussão, que permitem avaliar 
como clientes, funcionários, fornecedores, acionistas e a comunidade 
em geral veem a empresa, sua postura e seus produtos. 
Diferencia a imagem da empresa no mercado, perante clientes, 
financiadores e governo – As empresas que publicam balanços 
sociais ainda são poucas e tem nessa prática, um diferencial. 
Ajuda a diagnosticar os desafios colocados para a empresa – O 
processo de elaboração do balanço social envolve o mapeamento da 
saúde, do empreendimento, identificação de possíves situações de 
risco e a verificação da capacidade de reação da empresa. 
 Permite à empresa comparar seu desempenho e suas reações com 
os de outras organizações – A adoção de modelos consagrados de 
balanço social possibilita uma rápida identificação dos constrates 
entre várias organizações. 
Amplia a eficiência dos investimentos sociais – O Balanço social 
intensifica o planejamento e o monitoramento dos projetos. 
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Integra os objetivos socioambientais ao planejamento da empresa – 
A responsabilidade social passa a fazer parte do gerenciamento 
cotidiano, demonstrando a necessidade de definição de metas e 
instrumentos de acompanhamento (ETHOS, 2007, p.10). 

 

Entretanto, para Ventura (2005, p. 4) “a proposta de tornar a empresa mais 

transparente através da publicação do balanço social, todavia, é questionável, uma 

vez que os dados podem ser manipulados a fim de legitimar a responsabilidade 

social da empresa perante a sociedade”. 

 

3.3 Investimento Social  

 

O Instituto para o Desensolvimento do Investimento Social – IDIS, uma 

OSCIP, define como investimento social corporativo  “a alocação voluntária e 

estratégica de recursos da empresa, sejam eles financeiros, em espécie, humanos, 

técnicos ou gerenciais, para o benefício público”.  

 

Para o Grupo de Instituições Fundações e Empresas - GIFE, o investimento 

social é “o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, 

monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse 

público”.  

Apresentando tais conceitos o Ethos, acredita que  

é importante lembrar que o direcionamento da iniciativa privada para 
um caminho de contribuição com o todo é particular de cada 
empresa. O gestor tem a capacidade de alinhar a direção, mas não 
de determinar os passos a serem dados pela companhia ou por cada 
uma de suas áreas. Ele depende da adequação do seu modo de 

gestão ao modelo de negócios (ETHOS, s.d.). 
 

Uma organização que transmita aos seus funcionários uma confiança, 

responsabilidade adequada e valores éticos tende a ter uma ótima percepção pelos 

seus empregados, porém será que o público externo identifica tais fatos? As 

empresas conseguem passar estas informações para o público externo? Portanto, a 

divulgação das ações de responsabilidade social, bem como os investimentos 

sociais através de relatórios anuais são as fontes necessárias para a comunicação 

entre a empresa e a sociedade.  
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3.4. Relatórios de Divulgação de Investimentos Sociais 

 

As empresas utilizam diferentes relatórios para a divulgação de informações 

sobre seus investimentos sociais, são eles: as Demonstrações Contábeis; o GRI - 

Global Reporting Initiative, o Relatório de Sustentabilidade, o modelo IBASE de 

Balanço Social. 

O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou, em junho de 1997, uma 

campanha pela divulgação voluntária do balanço social.  As principais características 

do modelo IBASE são a simplicidade e o fácil entendimento. No entanto, em 2005, 

apenas 98 de quase 9 milhões de empresas, no Brasil,  publicaram o Balanço Social 

do modelo IBASE, constante do Anexo I, deste trabalho.  

 

Já o modelo do Balanço Social do Instituto Ethos possui a seguinte estrutura: 

na parte 1 está a apresentação da empresa, com a missão e visão; a  mensagem do 

presidente;  o perfil do empreendimento;  o  setor da economia. Na parte 2 está o 

histórico da empresa; seus princípios e valores; a estrutura e funcionamento; a 

governança corporativa. Na terceira parte está a atividade empresarial; as 

informações referentes ao diálogo com partes interessadas; os indicadores de 

desempenho econômico e social. Na quarta parte encontram-se os anexos, como o 

demonstrativo do balanço social (modelo IBASE); as iniciativas de interesse da 

sociedade (projetos sociais) e as notas gerais. 

 

Em 1997, numa iniciativa da Coalition of Environmentally Responsible 

Economies- CERES (Coligação para Economias com Responsabilidade Ambiental) 

e do Programa de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, foi criado um 

método de medição, através de 103 indicadores, denominado Global Reporting 

Initiative (GRI). Com o objetivo de elevar o nível dos relatórios sociais e de 

sustentabilidade ao equivalente aos relatórios financeiros, cujas diretrizes, 

publicadas em 2000, abrangem questões econômicas, tais como salários, 

benefícios, produtividade, geração de empregos, treinamento e desenvolvimento de 

pessoal; critérios ambientais como impacto de processos, produtos e serviços no ar, 

água, terra e na saúde humana e fatores sociais, como rotatividade de pessoal, 

direitos e condições de trabalho e salários dos fornecedores. Cabe esclarecer que 

este modelo não informa valores. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As pesquisas em contabilidade, segundo Raupp e Beuren (2006), se 

classificam quanto aos objetivos contemplando a pesquisa exploratória, descritiva e 

explicativa; quanto aos procedimentos, englobando o estudo de caso, o 

levantamento, a pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e, 

finalmente, quanto à abordagem do problema, compreendendo a pesquisa 

qualitativa e quantitativa. 

 

Portanto, a presente pesquisa, quanto aos objetivos, é classificada como 

exploratória, pois tem como finalidade “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (Gil, 2010, p.27), já que analisa o 

investimento social das dez maiores empresas do país, tema pouco explorado. 

 

Quanto aos procedimentos, foram utlizados a pesquisa bibliográfica e a 

documental, pois a revisão da literatura teve como base livros, dissertações, 

periódicos, bem como foram analisados as demonstrações contábeis, relatórios da 

administração, relatórios de sustentabilidade, bem como os balanços sociais das 

empresas objetos da pesquisa. 

 

Quanto à abordagem do problema, é quantitativa, pois conforme Richardson 

(1999, p.70) “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades 

de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas”, uma vez que foram elaborados os percentuais de investimento social 

das empresas analisadas, no presente trabalho. 

 

A coleta de dados foi feita através dos sites das referidas empresas. 

Localizou-se os relatórios, mencionados anteriormente, para a identificação dos 

investimentos sociais, visando atingir o objetivo da pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo trata da análise dos resultados que servirá de base para que o 

objetivo geral seja alcançado, que é identificar o grau em investimentos sociais das 

10 maiores empresas do país em 2013, segundo a classificação da Revista Forbes.  

 

Primeiramente, foram analisadas a tabela com a classificação das empresas, 

conforme a publicação mencionada anteriormente. Em seguida, foram identificadas 

as empresas da pesquisa, com uma breve descrição de suas atividades e setor 

econômico. Depois, foram identificados os investimentos sociais de cada empresa. 

Para finalizar, este capítulo, foram analisados os investimentos sociais em relação 

ao Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, bem como o 

grau em investimento obtido dessa relação. 

 

5.1 A Classificação das Empresas 

 

A Forbes é considerada uma das mais conceituadas revistas de negócios e 

economia do mundo. Sua lista anual Global 2000, é o ranking das maiores empresas 

do mundo, com cálculo que cruza quatro dados: vendas, lucro, ações e valor de 

mercado. Ou seja, para eleger as maiores empresas do mundo anualmente, a 

Forbes leva em consideração vendas, lucros, os ativos e valor de mercado de cada 

companhia, assim como suas variações de um ano para outro.  

 

Em abril deste ano, a Forbes publicou a lista das 2.000 maiores companhias 

do mundo, com base nas informações referentes ao ano de 2013.   No ranking geral, 

o Brasil deixou de ter 31 empresas da lista, como no ano passado, e passou a ser 

representado por 25.  

 

Além de terem o número reduzido, as empresas brasileiras, também, tiveram 

queda na classificação. A publicação comprova que a Petrobras teve queda de 10 

posições, em relação ao ano anterior. O Itaú Unibanco teve queda de 4 posições, 

enquanto o Bradesco e Banco do Brasil, caíram, respectivamente, 8 e 37 posições. 

No entanto, a maior queda entre as nacionais que se mantiveram na lista é a da 
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metalúrgica CSN, que de 671º pulou para o 1.363º lugar. Usiminas, Klabin, Natura e 

Lojas Americanas estão entre as empresas que ficaram fora da lista deste ano. 

Cabe ressaltar que para este trabalho, foram analisadas as 10 maiores do 

Brasil, segundo a classificação da Forbes, conforme Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela das Empresas Analisadas 

Empresas 
Colocação 

Mundial 
Vendas Lucros Ativos 

Valor de 
Mercado 

Petrobras 30º 
US$ 141,2 

Bilhões 
US$ 10,9 
bilhões 

US$ 319,2 
bilhões 

US$ 86,8 
bilhões 

Itau 
Unibanco 

46º 
US$ 67,2 
bilhões 

US$ 7,6 
bilhões 

US$ 435,4 
bilhões 

US$ 74,9 
bilhões 

Bradesco 63º 
US$ 74,1 
bilhões 

US$ 5,6 
bilhões 

US$ 384,9 
bilhões 

US$ 58,5 
bilhões 

Banco do 
Brasil 

104º 
US$ 68,6 
bilhões 

US$ 7,3 
bilhões 

US$ 552,7 
bilhões 

US$ 28,3 
bilhões 

Vale 442º 
US$ 47,6 
bilhões 

US$ 123 
milhões 

US$ 123,7 
bilhões 

US$ 71,4 
bilhões 

JBS 637º 
US$  43 
bilhões 

US$ 423 
milhões 

US$ 29,1 
bilhões 

US$ 9,6 
bilhões 

Pão de 
Açúcar 

710º 
US$ 26,7 
bilhões 

US$ 487 
milhões 

US$ 16,1 
bilhões 

US$ 11,7 
bilhões 

BRF Foods 751º 
US$ 14,1 
bilhões 

US$ 492 
milhões 

US$ 13,7 
bilhões 

US$ 17,5 
bilhões 

ItaúSA 755º 
US$  2,6 
bilhões 

US$ 2,6 
bilhões 

US$ 17,8 
bilhões 

US$  22,8 
bilhões 

Oi 872º 
US$ 13,2 
bilhões 

US$  691,4 
milhões 

US$ 29,7 
bilhões 

US$ 2,3 
bilhões 

Tabela 2 – Empresas analisadas 
Fonte Revista Forbes (adaptada) 

 
Não foi possível identificar os critérios de cálculos para a classificação, pois 

como informado pela revista, trata-se de um cruzamento de dados. No entanto, no 

critério valor de mercado, nota-se que as empresas estão em ordem decrescente, 

com exceção da Vale.  

 

Em relação ao setor econômico das empresas, observa-se que o primeiro 

lugar é do segmento de Energia. Já o segundo, terceiro e quarto lugares pertencem 

ao setor bancário. O quinto lugar pertence ao setor de mineração. Ou seja, em uma 

classificação das 5 maiores empresas do país, segundo a revista, 3 são bancos, 

com lucros acima de US$ 5 bilhões.  
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5.2 Breve Descrição das Empresas da Pesquisa 

 

A Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, dedica-se diretamente ou por meio de 

suas subsidiárias, à pesquisa, refino, lavra, processamento, comércio e transporte 

de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, 

de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos, além das atividades vinculadas à 

energia, podendo promover pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, 

distribuição e comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer 

outras atividades correlatas ou afins. 

 

Itaú Unibanco Holding S.A. fornece produtos e serviços financeiros a clientes 

pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior. Suas operações são divididas em 

quatro segmentos operacionais e reportáveis: Banco Comercial – Varejo; Crédito ao 

Consumidor – Varejo; Banco de Atacado; e Atividade com Mercado e Corporação. 

 

O Banco Bradesco S.A. operando principalmente em dois segmentos: 

financeiro e seguros. O segmento financeiro inclui diversas areas do setor bancario, 

atendendo a clientes pessoas fisicas e juridicas, atuando como banco de 

investimentos em operacões bancárias nacionais e internacionais, administração de 

fundos de investimento e administração de consórcio. O segmento de seguros 

contempla os seguros de automóveis, saúde, vida, acidentes, propriedades, planos 

de previdência complementar e títulos de capitalização. 

 

O Banco do Brasil S.A. tem por objetivo a prática de todas as operações 

bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, de 

intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas, inclusive nas 

operações de câmbio e nas atividades complementares, destacando-se seguros, 

previdência privada, capitalização, corretagem de títulos e valores mobiliários, 

administração de cartões de crédito/débito, consórcios, fundos de investimentos e 

carteiras administradas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

 

A Vale S.A e suas controladas diretas e indiretas (“Vale”, “Grupo” ou 

“Companhia”) têm como atividade preponderante a pesquisa, produção e 
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comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, fertilizantes, cobre, carvão, 

manganês, ferroligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. A 

Companhia atua com energia e siderurgia. 

 

A JBS S.A. A Companhia explora o segmento de abate, frigorificação de 

carne bovina, industrialização de carnes, sub-produtos de carnes e conservas, 

atuação na atividade de curtimento de couro, destinando a maior parte de sua 

produção à exportação nos segmentos de couro moveleiro, automotivo, calçadista e 

artefatos, nos estágios de "Wet Blue", Semi Acabado e Acabado. Adicionalmente, a 

Companhia explora os ramos de produção de latas de alumínio; gerenciamento de 

resíduos industriais e produção de resinas plásticas; produção de sabão em barra e 

sabonetes para marcas próprias de grandes empresas de higiene e limpeza; 

produção de biodiesel, glicerina, colágeno, oleína e ácido graxo; compra e venda de 

grãos de soja, sebo, óleo de palma, soda cáustica, estearina; industrialização e 

comercialização de tripas; operações próprias de transporte para vendas no varejo, 

de bovinos para abate e de produtos destinados à exportação; prestação de serviço 

de industrialização de biscoito para cães; possui lojas com o nome "Mercado da 

Carne" para venda de carnes e itens correlatos para churrasco diretamente ao 

consumidor. Por fim, a empresa opera também na produção e comercialização de 

energia elétrica e cogeração de energia. 

 

A Companhia Brasileira de Distribuição pertence ao Grupo Pão de Açúcar, 

atua no segmento varejista de alimentos, vestuário, eletrodomésticos, 

eletroeletrônico, e outros produtos por meio de sua cadeia de hipermercados, 

supermercados, lojas especializadas e lojas de departamento, principalmente sob as 

bandeiras “Pão de Açúcar”, “Extra Hiper”, “Extra Super”, “Minimercado" "Extra”, 

“Assai”, “Ponto Frio” e “Casas Bahia”, além das plataformas de e-commerce “Casas 

Bahia.com”, “Extra.com”, “Ponto Frio.com”, “Barateiro.com”, “Partiuviagens.com” e 

da bandeira de shoppings de vizinhança “Conviva”. 

 

A BRF S.A. em conjunto com suas subsidiárias, é uma empresa brasileira do 

ramo alimentício. Com foco na criação, produção e abate de aves, suínos e bovinos, 

industrialização e/ou comercialização de carnes innatura, produtos processados, 

leite e lácteos, massas, molhos, maioneses, vegetais congelados e derivados de 
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soja, entre os quais, as atividades da Companhia estão organizadas em 4 

segmentos de atuação, sendo: mercado interno, mercado externo, food service e 

lácteos. 

A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. ITAÚSA participa dos mercados de 

serviços financeiros, através da Itaú Unibanco Holding;   dos mercados de painéis de 

madeira, louças e metais sanitários com a empresa Duratex; da tecnologia da 

informação, através da empresa Itautec; e do mercado de produtos químicos com a 

empresa Elekeiroz. A Itausa tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital 

participa, através de estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os 

projetos de expansão das aludidas empresas, mobilizando recursos para o 

atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco mediante 

subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o 

fortalecimento da posição no mercado de capitais e atividades correlatas ou 

subsidiárias de interesse das mencionadas sociedades, excetuadas as privativas de 

instituições financeiras. 

 

A Oi S.A. atua na Região II do PGO - Plano Geral de Outorgas, que abrange 

os estados brasileiros do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito 

Federal, na prestação do STFC nas modalidades local e de longa distância intra-

regional. A Companhia passou também a explorar os serviços de longa distância 

nacional e longa distância internacional em todas as Regiões e na modalidade local 

o serviço fora da Região II passou a ser ofertado.  

A prestação dos serviços da OI é efetuada com base nas concessões 

outorgadas pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador 

do setor brasileiro de telecomunicações. A Companhia ainda possui: (i) através da 

controlada integral Telemar Norte Leste S.A. (TMAR) a concessão para prestação 

de serviços de telefonia fixa na Região I e serviço de LDI - Longa Distância 

Internacional em todo o território brasileiro; (ii) através da controlada indireta TNL 

PCS S.A. a autorização para prestação de serviço de telefonia móvel nas Regiões I 

e III; e (iii) através da controlada indireta Oi Móvel S.A. a autorização para prestação 

de serviços de telefonia móvel. 

 



25 
 

 

5.3 Identificação dos Investimentos Sociais 

Dentre as 10 empresas pesquisadas, três não apresentaram mensuração dos 

investimentos sociais, são elas: JBS, Pão de Açúcar e Itausa.  

 

A JBS informou em seu relatório que: “investimentos dessa natureza são 

realizados de maneira interdependente pelas unidades da JBS no Brasil e não de 

forma corporativa. A JBS estuda a possibilidade de implementar monitoramento 

específico para relato”.  

 

Também não foram identificados na pesquisa, os investimentos sociais do 

grupo Pão de Açúcar, nos relatórios referentes ao ano de 2013, até a data da 

pesquisa. Cabe esclarecer que não se pode afirmar que, o grupo não fez 

investimentos sociais, mas que não foram encontrados na coleta e na análise dos 

dados da presente pesquisa. 

 

O grupo ItauSA divulgou em seu relatório anual de sustentabilidade que 

realizou investimentos porém, mensurou apenas das empresas que compõem o 

grupo, os investimentos sociais da holding Itau Unibanco e os investimentos 

ambientais da empresa Duratex, sendo que estes não foram levados em 

consideração, pois a pesquisa aborda somente os investimentos sociais.  

 

Diante do exposto, os valores dos investimentos sociais, das 10 maiores 

empresas do país, podem ser observados na Tabela 2, a seguir:  

Empresas Valor dos Investimentos Sociais 

Petrobras  R$                       113.637.000,00  

Itau Unibanco  R$                       422.700.000,00 

Bradesco  R$                       722.715.000,00  

Banco do Brasil  R$                       252.800.000,00  

Vale  R$                       578.176.500,00  

JBS  Não mensurado  

Pão de Açúcar  Não Mensurado  

BRF Foods  R$                       17.151.935,00  

ItaúSA  Não Mensurado 

Oi  R$                       8.030.184,00  

Tabela 3 – Investimentos Sociais 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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A empresa Petrobras, informa em suas demonstrações financeiras, 

precisamente em seu balanço social, que seus investimentos sociais realizados, em 

2013, foram de R$ 113.637.000,00. Deve-se ressaltar que deste valor, 

R$101.507.000,00 são referentes a tributos. Portanto, o total em investimentos 

sociais é de R$ 12.130.000,00. 

 

O Itau Unibanco divulgou em seu relatório de Sustentabilidade, que em 2013 

alcançou o montante de R$422.700.000,00 em investimentos sociais. Cabe ressaltar 

que desse montante de R$ 174.500.000,00 foram por meio de incentivos fiscais 

como a Lei Rouanet entre outras. 

 

A organização Bradesco, informa que seus investimentos sociais totalizaram 

o montante de R$ 722.715.000,00, conforme pode ser constatado em seu relatório 

anual de sustentabilidade. Deste valor R$ 140.991.000,00 são vindos de Leis de 

Incentivos. O Bradesco informa no seu relatório cada valor demandado para cada 

projeto/ação. Destacando todos os projetos, o que mais arrecadou entre esses foi da 

própria Fundação Bradesco com mais de R$ 451 milhões. 

 

O Banco do Brasil informou, precisamente em seu relatório da Administração, 

os valores dos investimentos sociais realizados em 2013. O Banco não utilizou 

nenhum modelo de demonstração de investimentos sociais, apenas relatou tais 

informações, não mensurando quais valores foram de incentivos fiscais e quais 

foram de iniciativa própria. 

 

A Vale informou seus investimentos sociais em seu Relatório de 

Sustentabilidade, no valor de US$ 265,1 milhões, que foram convertidos para o Real 

pela cotação do dia 31/12/2013. Desta forma, obteve-se o total de R$                                         

578.176.500,00. A empresa, também, informa o valor demandado para cada 

projeto/ação.  

 

A BRF Foods divulgou em seu relatório de sustentabilidade seus 

investimentos sociais, no valor de R$ 17.151.935,00. Deste valor, R$ 15,6 milhões 

foram para construção de moradias para os seus funcionários. A empresa também 

divulga os valores dos seus outros investimentos sociais. 
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A Oi, informou em seu relatório anual de sustentabilidade, que seus 

investimentos sociais totalizaram R$ 8.030.184,00. Desse montante, R$ 7.253.349,00 

foram para o seu PBLE (Programa Banda Larga nas Escolas). Ela também informou 

os valores dos seus outros investimentos.  

 

Percebe-se que algumas empresas, através de seus relatórios e 

demonstrações, possuem uma melhor divulgação das informações sobre seus 

investimentos. 

 

5.4 Análise dos Investimentos Sociais e Apuração do Grau 

 

A falta de mensuração dos investimentos sociais, por parte de algumas das 

empresas analisadas, comprometeu, parcialmente, a análise. Uma vez que a 

identificação do grau em investimento é feita a partir dos valores investidos em 

relação ao Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social, informados nas 

demonstrações contábeis das empresas da pesquisa, conforme podem ser 

observados na Tabela 3, a seguir: 

Tabela do Grau em Investimento Social 

Empresas 
Lucro antes do 

Imposto de Renda e 
Contribuição Social 

Investimentos 
Sociais 

Investimento sobre Lucro 
Antes do Imposto de Renda e 

Contribuição Social 

Bradesco R$ 14.319.169.000,00 R$ 722.715.000,00 5,05% 

Vale R$ 14.995.000.000,00 R$ 578.176.500,00 3,86% 

Itau 
Unibanco 

R$ 20.865.000.000,00 R$ 422.700.000,00 2,03% 

Banco do 
Brasil 

R$ 12.858.994.000,00 R$ 252.800.000,00 1,97% 

BRF Foods R$ 1.212.112.000,00 R$ 17.151.935,00 1,42% 

Oi R$ 2.012.169.000,00 R$ 8.030.184,00 0,55% 

Petrobras R$ 29.257.000.000,00 R$ 113.637.000,00 0,39% 

JBS R$ 1.774.995.000,00 Não Mensurado 0,00% 

ItauSA R$ 6.251.000.000,00 Não Mensurado 0,00% 

Pão de 
Açúcar 

R$ 1.754.790.000,00 Não Mensurado 0,00% 

Tabela 4 - Grau em Investimento Social 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cabe esclarecer que as informações nas Demonstrações Contábeis não são 

padronizadas. Sendo assim, para se ter um denominador comum, foi utilizado o 
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Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social. Já que esta informação 

estava presente em todas as Demonstrações Contábeis das empresas da pesquisa. 

 

Sendo assim, a Petrobras obteve o percentual de investimento social de 

0,39% sobre o Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social, 

considerando os valores informados. Ou seja, ao se excluir os tributos, o percentual 

é reduzido para 0,0415%. Percebe-se, porque são incluídos os valores relativos aos 

tributos pagos pela empresa. Mesmo considerando os tributos, a classificação da 

empresa, em relação às demais, quanto ao grau em investimentos sociais foi a de 

sétimo lugar. 

 

O Itaú Unibanco, a qual obteve um Lucro antes do Imposto de Renda e 

Contribuição Social mais próximo da Petrobrás, entre as 10 empresas da lista, 

contribuiu com mais de 420 milhões de reais em investimentos sociais, conforme 

seus relatórios e obteve um grau em investimento de 2,03%, ficando em terceiro 

lugar, na classificação de investimentos sociais. 

 

O Bradesco, com um percentual de 5,05%, foi a empresa que obteve o maior 

grau em investimentos sociais, na presente pesquisa, ficando em primeiro lugar. 

 

O Banco do Brasil ficou em quarto lugar na classificação de investimentos 

sociais, com 1,97%. Apesar de ser um banco público, não foi superior aos bancos 

privados. 

 

A Vale ficou em segundo lugar com 3,86% em investimentos sociais do seu 

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social. 

 

A BRF Foods obteve o quinto lugar, em relação aos seus investimentos 

sociais, com 1,42%. 

 

A OI ficou em sexto lugar com 0,55% em investimentos sociais em relação ao 

seu Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social. 
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A análise dos resultados, também, engloba a dificuldade de localização das 

informações, sendo estas nos sites e nos relatórios, além da forma de apresentação 

e esclarecimentos dos valores investimentos sociais, feitos pelas empresas 

pesquisadas.  

A Petrobras divulga suas demonstrações financeiras e relatórios de 

sustentabilidade em seu site, sendo este de fácil acesso e percepção das 

informações. Utiliza-se o modelo Ibase de Balanço Social dentro das suas 

demonstrações contábeis, sendo este bem transparente e de fácil localização de 

informações, levando em consideração que o modelo também utiliza informações do 

quesito ambiental. Porém no modelo informa em quais projetos foram realizados tais 

investimentos, apenas nas áreas socioeconômicas.  

 

O Itau Unibanco divulga seu relatório anual em seu site, podendo-se ter certa 

dificuldade para se achar as informações devido à forma de divulgação das 

informações. Suas informações de relatório apresentavam os valores investidos em 

projetos de forma voluntária e de incentivos fiscais, porém não determinava os 

valores para cada projeto e ação.  

 

O Bradesco divulga seus relatórios anuais e de sustentabilidade em seu site, 

sua forma de apresentação é de fácil acesso. Suas informações de relatório 

apresentavam os valores investidos em projetos de forma voluntária e de incentivos 

fiscais, o mesmo determinava quanto foi investido para os projetos sociais de cada 

área sendo divulgados todos os valores.  

 

O Banco do Brasil informa em seu site que está se adaptando para a 

divulgação dos relatórios tanto no modelo Ibase quanto ao modelo GRI, porém até a 

presente data da pesquisa, não foi realizada nenhum relatório ou divulgação das 

informações. Em sua demonstração financeira foi informado no Relatório da 

Administração, apenas os valores investidos em projetos sociais, não sendo 

divulgado se por meio de Leis de incentivos ou de forma voluntária e de forma pouco 

clara.  

A Vale divulga em seu site as informações referentes aos seus resultados 

trimestrais e anuais em seu site, sendo de fácil acesso e percepção.  Cabe ressaltar 

que os valores demonstrados em seu relatório de investimentos sociais estavam em 
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dóllar americano. Os valores investidos em seus projetos foram apresentados, 

porém a empresa não informa quais foram de Leis de incentivos ou se foram de 

forma voluntária.  

 

A JBS divulga em seu site os seus relatórios e informações financeiras de 

forma clara e de fácil acesso. Porém cabe ressaltar que a empresa não mensurou 

informações de investimentos sociais no seu relatório, apenas a seguinte nota: 

“Investimentos dessa natureza são realizados de maneira interdependente pelas 

unidades da JBS no Brasil e não de forma corporativa. A JBS estuda a possibilidade 

de implementar monitoramento específico para relato”.  

 

O Pão de Açúcar divulga em seu site os seus relatórios e informações 

financeiras de forma clara e de fácil acesso. Porém até a presente data da pesquisa 

não emitiu relatório ou nota sobre investimentos sociais e suas demonstrações 

financeiras não informava qualquer menção sobre tais investimentos.  

 

A BRF foods divulga em seu site os seus relatórios e informações de 

financeiras de forma clara e de fácil acesso. Porém não informa quais foram feitos 

de forma voluntária ou por Leis de incentivos.  

 

A ItauSA divulga em seu site os seus relatórios e informações financeiras de 

forma clara e de fácil acesso. Os valores de seus investimentos sociais são 

encontrados nas suas demonstrações financeiras de uma forma desmembrada, pois 

a organização é um conglomerado de empresas, e nem todas as empresas 

mensuraram o valor de seus investimentos.  

 

A Oi divulga em seu site seus relatórios e informações financeiras de forma 

clara e de fácil acesso. Os valores de seus investimentos estão desmembrados em 

seus projetos informando cada um deles, porém não são divulgados quais foram 

através de Leis de Incentivos e quais de forma voluntária. 

 

5.5 Limitações e Trabalhos Futuros 

O presente trabalho buscou a análise dos investimentos sociais das 10 

maiores empresas do país em 2013, segundo a Revista Forbes. O estudo não 
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abordou os temas de investimento ambiental e os benefícios gerados para as 

empresas que divulgam essas informações por considerar que estes temas para 

trabalhos futuros. O estudo contempla apenas os investimentos sociais das 

empresas, que visam atender a demanda social e também melhorar a qualidade de 

vida da sociedade.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Contabilidade é uma Ciência Social aplicada, cujos relatórios são, também, 

instrumentos de diálogo da empresa com a sociedade, na qual está inserida. Por 

este motivo, a Contabilidade deve estar atenta aos interesses dessa sociedade na 

busca de informações. 

 

Visando contribuir neste processo, a presente pesquisa teve como objetivo 

identificar o grau em investimentos sociais das 10 maiores empresas do país. Cabe 

esclarecer que este objetivo foi atingido, parcialmente, pois não foi possível 

identificar, nos relatórios das empresas, os valores referentes a tais investimentos. 

Ou por falta de mensuração ou por falta de informação. Fato preocupante, pois pode 

demonstrar que o diálogo da empresa, tão necessário, para com a sociedade não 

está ocorrendo. 

 

Outro fato preocupante verificado, na presente pesquisa, foi a separação 

entre os investimentos sociais voluntários, dos de Leis de incentivos e dos 

obrigatórios. Ou seja, empresas que utilizam os tributos pagos ou por Leis de 

Inscentivos, como informação de investimentos sociais, com caráter voluntário. 

 

A dificuldade para se encontrar os dados foi relevante, pois por não haver 

legislação específica para obrigatoriedade de um modelo único, as empresas 

divulgam essas informações e uma forma não padronizada, criando-se um 

empecilho para a localização dessas informações de forma mais ágil e clara. 

 

Através do presente estudo e análise do grau de investimentos das empresas, 

percebe-se que os investimentos sociais realizados das empresas não estão 

equivalentes se comparados com seus lucros de atividades operacionais. Deve-se 

ressaltar que se buscou foram os investimentos sociais de forma voluntaria e como 

foi apurado na análise, algumas empresas não mensuram seus investimentos de 

forma voluntária, outras não demonstram esses investimentos e algumas não 

identificam qual foi o valor dos investimentos sociais, de forma voluntaria, dos 
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investimentos através de Leis de incentivos. Nota-se que os investimentos sociais 

das empresas são valores muito menores. 

 

O presente estudo não abordou o investimento ambiental e os benefícios 

gerados para as empresas que divulgam essas informações, por considerar que 

estes temas para trabalhos futuros. 
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ANEXO 1 – Balanço Social Modelo Ibase 

 

 

 

Anexo 2 – Informações das Empresas 
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Petrobras 
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Itau Unibanco 
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Bradesco 
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Banco do Brasil 
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Vale 
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JBS 
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BRF Foods 
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ItauSA
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