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RESUMO 

 

 

No decurso deste trabalho, procurou-se explorar o que é a Responsabilidade Social e quais os 

parâmetros que diversas empresas vêm utilizando como estratégia de caracterização. Para 

isso, assumiu-se que o conceito, tal como sugerido inicialmente sofreu um soerguimento his-

tórico e hoje pode ser visto como uma filosofia empresarial que instrui as atividades dos ne-

gócios que visam um comportamento ético, de forma a refutar as tensões geradas a partir da 

relação de reciprocidade existente entre a empresa e a sociedade, podendo também ser uma 

técnica aplicada pelas empresas, que são em última análise, o lucro e a própria sobrevivência 

da empresa. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social, filosofia empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
viii 

 

SUMÁRIO 

Introdução ................................................................................................................ 09 

1. CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEUS DIFERENCIAIS

 .................................................................................................................................................. 10 

1.1. Responsabilidade social ................................................................................ 10 

1.1.1. O Retorno sobre investimento dos projetos sociais.................................... 12 

1.1.2. Responsabilidade social e lucratividade ..................................................... 12 

1.2. Ética em responsabilidade social ................................................................... 13 

1.3. Cidadania corporativa .................................................................................... 14 

1.4. Marketing social ............................................................................................ 14 

1.5. Marketing cultural ......................................................................................... 15 

2. TERCEIRO SETOR ............................................................................................ 16 

2.1. Conceito......................................................................................................... 16 

2.2. O potencial da empregabilidade no Terceiro Setor ....................................... 17 

3. PARTES INTERESSADAS NA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(STAKEHOLDERS) .................................................................................................................. 19 

3.1. Acionistas ...................................................................................................... 19 

3.2. Empregados ................................................................................................... 19 

3.3. Fornecedores ................................................................................................. 20 

3.4. Clientes .......................................................................................................... 20 

3.5. Comunidade................................................................................................... 21 

3.6. Governo e Sociedade ..................................................................................... 21 

3.7. Concorrentes .................................................................................................. 22 

4. GANHOS E PERDAS EMPRESARIAIS A PARTIR DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL ........................................................................................... 23 

4.1. Ganhos empresariais a partir da responsabilidade social .............................. 23 



 

 
ix 

4.1.1. Imagens e vendas........................................................................................ 23 

4.1.2. Acionistas e Investidores ............................................................................ 24 

4.1.3. Retorno Publicitário em Mídia Espontânea................................................ 24 

4.1.4. Tributação ................................................................................................... 25 

4.1.5. Produtividade e Pessoas ............................................................................. 25 

4.1.6. Retorno Social ............................................................................................ 25 

4.2. Perdas empresariais devido à falha de responsabilidade social .................... 26 

4.2.1. Punição em empresas não éticas  ............................................................... 26 

5. CAPTAÇÃO DE RECURSOS ............................................................................ 28 

5.1. Aspectos financeiros...................................................................................... 28 

5.2. Características dos doadores ......................................................................... 28 

6. MENSURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E A IMPORTÂNCIA 

DO BALANÇO SOCIAL ......................................................................................................... 29 

6.1. Conceito de balanço social ............................................................................ 29 

6.2. Modelos de balanço social ............................................................................ 30 

6.3. Elaboração do balanço social ........................................................................ 31 

7. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ............................................ 34 

7.1. Conceito da DVA .......................................................................................... 34 

7.2. Elaboração da DVA....................................................................................... 35 

CONCLUSÃO........................................................................................................38 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 39 

 



 

 
10 

INTRODUÇÃO 

A Responsabilidade social é cada vez mais importante no comportamento das organi-

zações exercendo impactos nos objetivos, nas estratégias e no próprio significado de empresa. 

É um assunto importante devido sua contribuição para a imagem da empresa, a qual 

passa a adotar posturas éticas e compromissos sociais com a comunidade, podendo ser um dife-

rencial competitivo e um indicador de rentabilidade e sustentabilidade em longo prazo.  

Ao final do trabalho, buscou-se  responder ao seguinte questionamento “Qual a im-

portância da valorização e consciência de uma gestão socialmente responsável e o que ela pode 

trazer de benefícios para as empresas?”.  

De acordo com as afirmações de Vergara (2016), a metodologia empregada para a re-

alização deste trabalho de cunho teórico consiste de pesquisa bibliográfica e de fim descritivo, 

sendo a coleta de informações realizada, principalmente, através de dados secundários, a saber: 

livros, teses, revistas, jornais, pesquisas de instituições e sites na internet. 

Apesar de ser um tema atual, uma das dificuldades foi tentar mostrar a diferença da 

responsabilidade social, marketing social, marketing cultural e filantropia. 

Face ao exposto e, com a comprovação de resultados de pesquisas no decorrer deste 

trabalho, acredito estar auxiliando na divulgação e promoção de conceitos importantes relacio-

nado a Responsabilidade Social. 

 



 

 
11 

1. CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEUS DIFERENCIAIS 

1.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Com o passar dos anos vê-se que a sociedade passou a cobrar uma nova postura ética 

das empresas, as quais passaram a prestar contas de suas ações justificando seu objetivo social, 

procurando resgatar sua imagem junto aos consumidores e acionistas. 

Assim, a sociedade começou a se organizar em Associações, Clubes de Investidores 

e, conseqüentemente, as empresas responderam publicando relatórios com informações de cará-

ter social (Balanço Social). 

No Brasil todo este movimento começou a ser discutido com a criação, nos anos 60 

da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), baseado no princípio de que as 

organizações além de produzir produtos e serviços, possuem a função social em prol do bem-

estar da comunidade. 

Contudo, a discussão do papel social das organizações no Brasil somente ganhou des-

taque na mídia e visibilidade nacional quando o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou 

em 1997 a campanha de divulgação do Balanço Social. A campanha ganhou força e adesão com 

o apoio de lideranças empresariais, da CVM, da Gazeta Mercantil e de muitas empresas (Xerox, 

Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Glaxo Smithkline, Usiminas, etc), e de suas instituições 

representativas (Firjan, Abrasca, Abamec, Febraban, Associação Comercial do Rio de Janeiro). 

Hoje se observa que as empresas estão cada vez mais voltadas para o desenvolvimen-

to de algumas atividades de cunho social. Neste novo momento do mercado, as pessoas se ques-

tionam, por que de repente as empresas ficaram tão cheias de boas intenções, já que é sabido 

que o objetivo é e sempre será gerar lucros.  

Ocorre que o interesse das empresas pelas causas sociais tornou-se um diferencial aos 

olhos do consumidor.  

Uma empresa socialmente responsável é aquela que além de ser ética nos seus negó-

cios, preocupa-se com: a não utilização de mão-de-obra infantil, saúde de seus funcionários, não 

utilização de trabalhos forçados, segurança no trabalho, liberdade na associação a sindicatos, 

negociação coletiva, não discrimina seus funcionários, nem a sociedade em geral, respeita o 

horário de trabalho, preocupa-se com questões ambientais e possuem um sistema de gestão coe-

rente. 
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Tais preocupações levaram a um número crescente de normas, diretrizes, padrões e 

estruturas especializadas: como as Normas AA1000, AS 8000 e Global Reporting Initiative-

GRI, que têm contribuído para criar uma melhor visão sobre as práticas de responsabilidade 

social empresarial e sua gestão de desempenho. No Brasil, existe a iniciativa de padronização 

através do Instituto Ethos, que em algumas partes dos seus indicadores Ethos de responsabilida-

de social e guia de elaboração de relatório e balanço anual de responsabilidade social empresari-

al segue algumas diretrizes propostas pelas normas internacionais, além de apresentar o modelo 

de balanço social proposto pelo IBASE.  

As empresas buscam vincular sua imagem à noção de responsabilidade social porque 

esse elemento será um fator determinante de sucesso mercadológico. 

Na visão de José Tolovi Jr., Presidente do Conselho da Great Place to Work Institute 

no Brasil e membro dos conselhos México, Canadá, Espanha e França: 

Responsabilidade social é uma preocupação crescente nas empresas. Cada vez mais, elas se mobilizam 

para cumprir sua missão junto à sociedade. É uma questão estratégica que não se resume apenas a dar 

dinheiro a quem precisa. Responsabilidade social é a soma das ações internas e externas de uma com-

panhia, o produto daquilo que se faz dentro e fora de seus portões. (Exame, Melhores Empresas para 

você trabalhar, Edição 695, 1999, p.38). 

Para Oded Grajew, Presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil: 

Responsabilidade social é uma forma de gestão empresarial que envolve a ética em todas as atitudes. 

Significa fazer todas as atividades da empresa e promover todas as relações - com seus funcionários, 

fornecedores, clientes, com o mercado, o governo, com o meio ambiente, e com a comunidade - de 

uma forma socialmente responsável. Ética não é discurso, é o que se traduz em ação concreta. Na hora 

de escolher um produto, um processo de fabricação, uma política de RH, o que fazer com o lucro da 

empresa, qualquer decisão deve ser pautada por esses valores. (Você S.A. - Ano 2 - nº 15 - setem-

bro/1999). 

Oded Grajew confirma a ética como sinônimo da responsabilidade social. 

Podemos observar que as visões de 20 anos atrás ainda se aplicam perfeitamente no 

canário atual.  
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1.1.1. O Retorno sobre investimento dos projetos sociais 

Existem naturalmente nos meios empresariais perguntas como: Qual o retorno que 

uma empresa pode ter ao investir em projetos sociais? Como seriam feitas as medições dos pro-

jetos de responsabilidade social? Na verdade, isto parece ser uma resposta difícil de obter e exis-

te um consenso de que fica muito difícil medir o retorno financeiro que uma empresa irá ter 

quando resolve investir no social, o quanto isto refletirá em aumento no volume de vendas, no 

valor de suas ações na bolsa ou aumento possível em seus preços. 

Algumas iniciativas de responsabilidade social, particularmente ambiental, também, 

podem reduzir custos drasticamente, cortando gastos e ineficiências, ou aumentando a produti-

vidade. Por exemplo, muitas iniciativas para reduzir a emissão de gases que contribuem para a 

mudança do clima do globo terrestre, também, reduziram o consumo de energia. Muitos pro-

gramas de reciclagem de materiais reduziram o desperdício e geraram receita através da venda 

de material reciclado.  

Um ponto destacado por vários estudos sugere que existe um mercado crescente para 

as empresas que produzem serviços e produtos e são percebidas como engajadas com a respon-

sabilidade social. Não só os critérios de preço, qualidade, aparência e conveniência são atraen-

tes, mas também, existe um desejo crescente de obterem-se produtos que atendam a critérios de 

produção de forma socialmente responsável. 

1.1.2. Responsabilidade social e lucratividade 

Algumas autoridades argumentam que as empresas devem desempenhar atividades 

ligadas à responsabilidade social porque lucratividade e crescimento decorrem do tratamento 

responsável de grupos como empregados, clientes e a comunidade. Em resumo, esse argumento 

significa que ser responsável é um meio de conseguir maior credibilidade organizacional e (tal-

vez) lucro. 

Embora não se possa ter uma resposta definida quanto à influência da responsabilida-

de social sobre a lucratividade, pode-se dizer que para uma empresa sobreviver, ela tem que agir 

de forma a ajudar a sociedade, mas sem reduzir seu valor econômico e sua integridade financei-

ra. 
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1.2. ÉTICA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A palavra ética vem do grego ethos, que significa analogamente "modo de ser" ou 

"caráter".  

A ética é o princípio ou ciência da conduta moral dos homens em coletividade, ou se-

ja, é a ciência de uma forma própria do comportamento e seu instrumento de estudo é composto 

por vários tipos de atos humanos: os atos conscientes e instintivos dos indivíduos que afetam 

outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. 

Partindo do pressuposto de que a ética se ocupa do pensamento, de fatos ou atos hu-

manos, que sugere liberdade de escolher entre fazer o bem e o mal, remete a seguir normas e ter 

responsabilidades. Pode-se dizer que as empresas que praticam responsabilidade social assu-

mem uma postura ética na medida em que fazem uma escolha consciente de colaborar para o 

desenvolvimento da comunidade e solução dos problemas sociais. 

Sendo assim, pode-se afirmar que responsabilidade social e a ética empresarial são 

equivalentes.  

Entende-se que se uma empresa for ética, seus funcionários ficarão contentes em dar 

mais resultado em termos de trabalho e companheirismo por ela, os fornecedores se transforma-

rão em parceiros estratégicos, os consumidores darão preferência a seus produtos e serviços e a 

comunidade que abriga será mais compreensiva diante de eventuais deslizes. 

 

1.3. CIDADANIA CORPORATIVA 

Segundo o Novo Dicionário Aurélio, cidadão quer dizer "indivíduo no gozo dos direi-

tos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este". Assim, a 

empresa cidadã seria aquela que desempenha seus deveres, que, de acordo com o "Corporate 

Citizenship", são extremamente similares às suas responsabilidades sociais e ao compromisso 

com a ética em seus processos de negócio.  

A cidadania Corporativa é esperada e exigida pela sociedade. A qual é hoje bem mais 

informada e possui amplo poder de escolha. Atualmente, não basta ter um bom produto é preci-

so também vender uma boa imagem. Esta expectativa deveria ser razão suficiente para que uma 

empresa se convencesse a agir com responsabilidade global, mas há ainda outras razões. 
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Uma empresa socialmente responsável incorre com resultados duradouros para a so-

ciedade, e auto sustentabilidade em longo prazo, além de custos menores do que uma empresa 

que menospreza tal atenção.  

Ao percorrer por melhorias contínuas utilizando-se de condutas éticas, a empresa co-

loca-se em posição de exigir o mesmo de seus empregados e administradores. Desse modo, po-

dem cobrar-lhes maior lealdade e dedicação. O ato de emprestar o seu trabalho a uma organiza-

ção que age com ética e compromisso com a comunidade constitui-se para o empregado em 

uma compensação abstrata e de valor incalculável. 

 

1.4. MARKETING SOCIAL 

A expressão Marketing Social surgiu nos Estados Unidos em 1971, e foi usada pela 

primeira vez por Philip Kotler e Gerald Zaltman, que na época, estudavam aplicações do marke-

ting que contribuíssem para a busca e o encaminhamento de soluções para diversas questões 

sociais.  

Em 1978, é publicado no Brasil o livro "Marketing para Organizações que não visam 

o Lucro", em que Kotler aborda de forma profunda a importância da aplicabilidade do Marke-

ting nas diversas áreas sociais: saúde, educação, serviço público e política: "as organizações que 

não visam lucro estão envolvidas no marketing quer estejam ou não conscientizadas desse fato" 

(Kotler, 2016, p. 24). 

O conceito de Marketing Social definido no "Journal of Marketing" é citado também 

no livro "Marketing Social: Estratégias para Alterar o Comportamento Público": "Marketing 

Social é uma estratégia de mudança de comportamento. Ele combina os melhores elementos 

das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de planejamento e 

ação, além de aproveitar os avanços na tecnologia das comunicações e na capacidade do mar-

keting". (Kotler e Roberto, 1992, p. 2.). 

Uma interpretação mais recente identifica o Marketing Social como sendo uma meto-

dologia inovadora, no qual, um programa deve atingir uma grande audiência em um curto perí-

odo, assegurando, tanto as mudanças comportamentais planejadas quanto a sua efetividade. 
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Neste contexto, Schiavo e Fontes conceituaram no passado e o mesmo se aplica no presente: 

"Marketing Social é a gestão estratégica do processo de mudança social a partir da 

adoção de novos comportamentos, atitudes e práticas, nos âmbitos individual e coletivo, orien-

tadas por princípios éticos fundamentados nos direitos humanos e na eqüidade social". (Schia-

vo e Fontes, apud Schiavo, 1999, p. 7) 

Esclarecem ainda que o Marketing Social apropria-se das técnicas do marketing de 

negócios, adaptando e colocando-as a serviço da promoção e difusão das inovações sociais, do 

desenvolvimento e bem-estar social. As diretrizes e objetivos são claramente definidos, suas 

metas são mensuráveis, efetuam pesquisas e avaliações de natureza quantitativa e qualitativa, 

além de visar ao desenvolvimento de produtos sociais destinados a segmentos populacionais 

específicos. 

No Marketing Social objetiva-se incutir no pensamento do público-alvo as inovações 

que se pretende introduzir, a fim de satisfazer necessidades e expectativas que não estão sendo 

atendidas pelo setor responsável. 

É importante ressaltar que Marketing Social não é trabalho voluntário, não está ligado 

a entidades beneficentes e não se destina a apoiar instituições de caridade. As idéias principais 

são as ações em que todos lucrem. A comunidade, por receber apoio para resolver parte de seus 

problemas; o profissional de marketing, que para promover o bem recebe um salário; e a empre-

sa, que por ter sua imagem associada ao bem estar comum, consegue grande admiração pública, 

atrai consumidores e destaca-se da concorrência. 

O Marketing Social coloca a marca nas empresas e as define como organizações sé-

rias, com conteúdo e integridade. A responsabilidade social torna-se, portanto, uma questão es-

tratégica e de sobrevivência em longo prazo no mundo dos negócios; atingir ou não a qualidade 

nas relações com a sociedade está sendo um fator determinante para o sucesso. 

 

1.5. MARKETING CULTURAL 

Marketing cultural é uma ação que busca abrir um canal de comunicação entre a em-

presa e o público usando a cultura. Quem elabora uma proposta de patrocínio, não deve somente 

destacar as qualidades culturais do projeto, mas expressar, clara e diretamente a marca da em-

presa patrocinadora. 
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Para que o marketing cultural possa oferecer retorno, é preciso usar a criatividade pa-

ra atingir o público alvo de forma a atender os objetivos da comunicação da empresa com os 

recursos disponíveis. 

O marketing cultural vem ganhando força nas empresas devido à necessidade de dife-

renciação da marca e de se posicionarem como socialmente responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TERCEIRO SETOR 

2.1. CONCEITO 

O primeiro setor é o setor estatal; o segundo setor, o setor privado; e o terceiro setor é 

composto pelas organizações privadas que são públicas por suas finalidades e que não se encai-

xam nas definições do setor estatal e setor privado. 

Todas as organizações do Terceiro Setor, também conhecidas como ONGs (Organi-

zações Não-Governamentais) têm como objetivo o desenvolvimento político, econômico, social 

e cultural no meio em que atuam. 

Originado do inglês third sector o termo “terceiro setor” foi utilizado pela primeira 

vez, nos EUA, na década de 1970 e a partir da década de 1980 passou a ser usado também pelos 

pesquisadores europeus. Foi nos Estados Unidos que o campo de estudos do terceiro setor se 

estabeleceu com maior vigor. Este fato é conseqüência da história e do processo de desenvolvi-

mento das instituições políticas daquele país, que levou ao surgimento de um grande número de 

organizações sem fins lucrativos e as colocou em uma posição de destaque em sua sociedade. 

No Brasil, o termo “Organização Não-Governamental” (ONGs) é muito utilizado pa-

ra designar o conjunto de entidades sem fins lucrativos. 
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Podemos dizer então que, o terceiro setor, pode ser definido como um setor privado 

não voltado para o lucro, que atua na esfera pública, não vinculada ao Estado. Esta definição 

engloba um conjunto muito diversificado de instituições tais como institutos, fundações, entida-

des de classe, associações profissionais, movimentos sociais, atuando nas mais diversas áreas 

sociais. 

Nos últimos anos ocorreu uma grande expansão do Terceiro Setor no Brasil e no 

mundo.  

Em 1996 no Brasil, há mais de 105 mil entidades que empregam mais ou menos 1 

milhão de pessoas, sendo em 2002 o número de entidades passou para 276 mil que empregam 

cerca de 1,5 milhão de pessoas, em 2017 são mais de 400 mil organizações no Brasil empregan-

do mais de 2,2 milhões de pessoas, segundo dados coletados da pesquisa comparativa - Johns 

Hopkins/ISER e Organizações da Sociedade Civil (OSCs). 

Sendo a maior parte localizada na região Sudeste (58%), onde SP e RJ reúnem 42%. 

De acordo com a mesma pesquisa, um pouco mais da metade das pessoas formalmen-

te assalarias (52%), se encontram em organizações atuantes nas áreas de educação (29%) e saú-

de (23%), sendo essas entidades representarem apenas 8% do total das entidades analisadas. 

Dentro deste contexto, pode-se observar o grande crescimento dessas organizações, 

devido, principalmente, ao fato de que o Estado não tem tido a capacidade de atender as deman-

das de serviços sociais, além da sua incapacidade na resolução de questões ligadas à geração de 

empregos. 

 

2.2. O POTENCIAL DA EMPREGABILIDADE NO TERCEIRO SETOR 

O crescimento das organizações sem fins lucrativos, tanto em tamanho quanto em 

número, gera a possibilidade de emprego e oportunidade de carreira para diversas categorias 

profissionais. 

A consolidação das organizações sem fins lucrativos no Brasil exige novas especiali-

zações e a tendência é de se trocar o trabalho voluntário por profissional, requisitando-se admi-

nistradores e captadores de recursos. 

Nos EUA é comum encontrar nas universidades cursos de graduação e pós-graduação 

na formação de profissionais para o Terceiro Setor, bem como investimentos em pesquisas de 
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alta qualidade para informar sobre o setor não lucrativo. No Brasil a Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas foi à pioneira em iniciativas, no que diz respeito ao ensi-

no e pesquisa sobre o Terceiro Setor.  

A participação dos funcionários em atividades sociais como voluntários está sendo 

vista positivamente pelas empresas. As corporações estão descobrindo que o trabalho voluntário 

e o engajamento em questões sociais motivam os funcionários e produz realizações das necessi-

dades afetivas, o que não se consegue apenas com os conhecidos bônus ou participação nos lu-

cros. 

As empresas reconhecem que os programas de voluntariado resultam em funcionários 

mais comprometidos, altamente produtivos, desenvolvem as habilidades como a do trabalho em 

equipe, exercita a liderança e a responsabilidade. 
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3. PARTES INTERESSADAS NA RESPONSABILIDADE SOCIAL (STAKEHOLDERS) 

A importância da incorporação da dimensão social na forma de gerir as empresas está 

sendo bastante difundida no contexto moderno, e a gestão empresarial que tenha como referên-

cia apenas os interesses dos seus sócios e acionistas (stakeholders) revela-se insuficiente no 

novo contexto. 

Segundo Daft (2008), a responsabilidade social de uma empresa deve também consi-

derar todas as relações e práticas existentes entre as chamadas partes interessadas ligadas à or-

ganização e o ambiente as quais pertence. 

A responsabilidade social da empresa está estritamente ligada ao tipo de relaciona-

mento desta com os seus interlocutores. A natureza desta relação vai depender muito das políti-

cas, valores, cultura e sobre tudo da visão estratégica que prevalecem no centro da organização 

e no atendimento a essas expectativas.  

Assim sendo, um sistema de avaliação do estágio em que se encontram as práticas de 

responsabilidade social nas empresas e o grau de comprometimento destas com as ações sociais 

devem levar em conta os efeitos de suas ações sobre todas as partes interessadas. 

3.1. ACIONISTAS 

A gestão tem a responsabilidade de utilizar os recursos do negócio comprometendo-

se com atividades desenvolvidas para aumentar os seus lucros, dentro das restrições legais im-

postas pela sociedade, além de revelar a utilização dos recursos da empresa e os resultados dessa 

utilização. A lei garante aos acionistas o direito à informação de natureza financeira e estabelece 

mínimos para a sua divulgação pública. O direito fundamental de um acionista não é apenas ter 

garantido um lucro, mas também a informação que possa suportar uma decisão de investimento 

prudente.  

3.2. EMPREGADOS 

A gestão pode limitar-se a assumir o mínimo de responsabilidades para com os em-

pregados, respeitando apenas as obrigações legais relativas à relação empregado empregador. 

Para além destas responsabilidades, a prática empresarial moderna de benefícios 

complementares, fundos de reforma, seguros de saúde, de hospitalização e contra acidentes, 
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aumentou o ramo das atividades socialmente obrigatórias. 

Entretanto, uma empresa socialmente responsável deve ir além do simples cumpri-

mento das leis trabalhistas. Desta forma, deve-se investir no desenvolvimento pessoal e indivi-

dual de seus empregados, na melhoria das condições de trabalho, no relacionamento interno e 

no incentivo a participação dos empregados nas atividades da empresa, respeitando a cultura, as 

crenças, a religião e os valores de cada um. 

O incentivo do envolvimento dos empregados na solução de problemas da empresa 

aumenta o interesse dos funcionários pelos processos empresariais, facilita a integração dos ob-

jetivos dos empregados com os da empresa e favorece o desenvolvimento profissional e indivi-

dual. 

3.3. FORNECEDORES 

A seleção dos fornecedores já não deve se processar exclusivamente através da apre-

sentação de propostas competitivas. Além de se respeitar os contratos, as relações com parceiros 

de alianças ou de empresas comuns e flanqueados são igualmente importantes. Em longo prazo, 

a consolidação dessas relações poderá resultar em expectativas, preços e termos eqüitativos, a 

par de uma entrega confiável e de qualidade. 

As empresas socialmente responsáveis devem utilizar critérios de comprometimento 

social e ambiental na hora selecionar seus parceiros e fornecedores, considerando, por exemplo, 

o código de conduta destes em questões como relações com os trabalhadores ou com o meio 

ambiente. 

3.4. CLIENTES 

Gibson, Ivancevich e Konopaske (2011) afirmam que muitas empresas já optam por 

assumir as suas responsabilidades para com os clientes, respondendo prontamente às reclama-

ções, fornecendo informação completa e exata sobre o produto, implementando campanhas de 

publicidade absolutamente verdadeiras quanto ao desempenho do produto e assumindo um pa-

pel ativo no desenvolvimento de produtos que respondam às preocupações sociais dos clientes. 

Desta forma, na perspectiva dos clientes, as empresas socialmente responsáveis de-

vem investir permanentemente no desenvolvimento mecanismos de melhoria de confiabilidade, 

eficiência, segurança, e disponibilidade dos seus produtos e serviços, minimizando os possíveis 
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riscos e danos à saúde que estes produtos ou serviços possam causar aos seus consumidores e à 

sociedade em geral. Informações detalhadas devem estar incluídas nas embalagens e deve ser 

assegurado suporte para o cliente antes, durante e após o consumo. A qualidade do serviço de 

atendimento a clientes (SAC ou outra forma de atendimento) é uma referência importante neste 

aspecto. 

3.5. COMUNIDADE 

Assim como a comunidade na qual as empresas estão inseridas oferecem recursos pa-

ra as empresas, como os empregados, parceiros e fornecedores, que tornam possível a execução 

das suas atividades corporativas, o investimento na comunidade, através da participação em 

projetos sociais promovidos por organizações comunitárias e ONGs, além de uma retribuição, é 

uma própria maneira de melhorar o desenvolvimento interno e externo. 

A empresa pode fazer o aporte de recursos direcionado para a resolução de problemas 

sociais específicos para os quais se voltam entidades comunitárias e ONGs ou pode também 

desenvolver projetos próprios, mobilizando suas competências para o fortalecimento da ação 

social e envolvendo seus funcionários e parceiros na execução e apoio a projetos sociais da co-

munidade. 

3.6. GOVERNO E SOCIEDADE 

A empresa deve relacionar-se de forma ética e responsável com os poderes públicos, 

cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com seus representantes, visando a constan-

te melhoria das condições sociais e políticas do país. O comportamento ético pressupõe que as 

relações entre a empresa e governos sejam transparentes para a sociedade, acionistas, emprega-

dos, clientes, fornecedores e distribuidores.  

A empresa ambientalmente responsável investe em tecnologias antipoluentes, recicla 

produtos e lixo gerado, implanta "auditoria verdes", cria áreas verdes, mantém um relaciona-

mento ético com os órgãos de fiscalização, executa um programa interno de educação ambien-

tal, diminui ao máximo o impacto dos resíduos da produção no ambiente, é responsável pelo 

ciclo de vida de seus produtos e serviços e dissemina para a cadeia produtiva estas práticas rela-

tivas ao meio ambiente. 
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3.7. CONCORRENTES 

Para ser considerada socialmente responsável no aspecto da concorrência a empresa 

deve evitar práticas monopolistas e oligopolistas, dumpings e formação de trustes e cartéis, bus-

cando sempre fortalecer a livre concorrência de mercado. 

A qualidade dos produtos e serviços devem ser os vetores soberanos para influenciar 

o mercado, sendo caracterizados como crime e concorrência desleal às práticas de difamação, 

disseminação de inverdades e maledicências, sabotagens, espionagem industrial, contratação de 

funcionários de concorrentes para obtenção de informações privilegiadas etc. 
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4. GANHOS E PERDAS EMPRESARIAIS A PARTIR DA RESPONSABILIDADE SO-

CIAL 

4.1. GANHOS EMPRESARIAIS A PARTIR DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Cada vez mais, valoriza-se a consciência de que uma gestão socialmente responsável 

pode trazer inúmeros benefícios às empresas.  

Esses ganhos com a responsabilidade social resultariam no chamado retorno social 

institucional. 

O retorno social institucional acontece quando a maior parte dos consumidores favo-

rece a ação da empresa de investir em ações sociais, e a performance da empresa conquista o 

reconhecimento público. Como corolário, a empresa vira notícia, desenvolve sua marca, fortale-

ce sua imagem, garante a dedicação de seus empregados, torna leais seus clientes, fortifica laços 

com parceiros, obtém novos clientes, amplia sua presença no mercado, conquista novos merca-

dos e incrementa suas vendas. 

4.1.1. Imagens e vendas 

Atualmente, reforço de imagem e marca tem sido cada vez mais valorizada pelas em-

presas devido à concorrência acirrada. 

Pesquisas demonstram que os consumidores atualmente estão mais propensos a con-

sumir de empresas socialmente responsáveis. 

A pesquisa Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do consumidor brasi-

leiro mostrou o quanto o consumidor brasileiro é influenciado pelas práticas das empresas. Para 

cada entrevistado foi perguntado: “Qual das seguintes atitudes de uma empresa estimularia você 

a comprar mais os seus produtos e recomendar aos seus amigos?” “O resultado foi: (Pesquisa 

Ethos, Valor Econômico e Indicador Opinião Pública, 2000)”: 

Colaboram com escolas, postos de saúde e entidades sociais - 46%;  

Contrata deficientes físicos - 43%;  

Mantêm programas de alfabetização para funcionários e familiares - 32%;  

Adota práticas efetivas de combate a poluição - 27%;  

Mantêm um excelente serviço de SAC - 24%;  

Cuida para que suas campanhas publicitárias não coloquem em situações constrange-
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doras, preconceituosas ou abusivas. - 23%;  

Apóia campanhas para erradicação do trabalho infantil - 22%;  

Mantêm programas de aprendizagem para jovens de 14 a 16 anos - 20%;  

Realiza campanhas educacionais na comunidade. 16%;  

Contrata ex-detentos - 15%;  

Participa de projetos de conservação ambiental de áreas públicas - 9%;  

Libera seus funcionários no expediente para ajudar em ações sociais - 8%;  

Promove eventos culturais - 6%. 

 

Isto comprova que o consumidor está passando a valorizar mais a empresa pelos seus 

investimentos sociais e em cima deste fato, está passando a privilegiar nas suas compras as em-

presas que tenham uma postura de responsabilidade social e volumes de investimentos sociais 

significativos. 

4.1.2. Acionistas e Investidores 

Reconhecendo que uma empresa com imagem e marca reforçada, através de atuação 

socialmente responsável venderá mais, e que ao vender mais, conseqüentemente, suas ações, 

serão mais valorizadas em bolsa. 

O investidor estrangeiro também já reconhece que empresas socialmente responsável 

têm sucesso e até preferem investir nestas empresas. 

4.1.3. Retorno Publicitário em Mídia Espontânea 

O retorno publicitário tem sido medido pelas assessorias de imprensa das empresas, 

através da exposição da empresa na mídia de forma espontânea, isto é, não paga nos meios de 

comunicação. 

Os investimentos sociais expostos na mídia espontânea acabam funcionando como 

propaganda para as próprias empresas, e esta passa a se destacar ainda mais para os consumido-

res. 
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4.1.4. Tributação 

A legislação brasileira incentiva o desenvolvimento através dos benefícios fiscais 

concedidos às organizações e empresas que promovem através de patrocínios ou doações ações 

socialmente responsáveis. 

Quando as pessoas ou organizações contribuem para algum tipo de projeto de nature-

za social como projetos culturais, benefícios aos empregados, doações a entidades civis, meio 

ambiente, tecnológicos, etc, elas têm a possibilidade de terem o valor das obrigações tributárias 

reduzidas, pois é uma forma de incentivo que não se configura em captação direta, mas em be-

nefícios fiscais para quem concede, reduzindo seu ônus perante a Receita Federal, Municípios e 

Estado. 

O empreendedor que realizar o projeto divulgará o nome de sua empresa em todo o 

material promocional referente ao trabalho. 

Os recursos para incentivo à cultura são limitados, de acordo com as Leis em vigor, 

apenas uma parte da arrecadação pode ser destinada a cultura.  

4.1.5. Produtividade e Pessoas 

A empresa socialmente responsável fortalece também o trabalho do endomarketing 

por ganhar a admiração de seu público interno - funcionários e colaboradores. 

Em suma, nota-se que o voluntariado empresarial, como instrumento de responsabili-

dade social, apresenta fortes benefícios tanto para a empresa como para o desempenho profissi-

onal e motivação dos funcionários. 

4.1.6. Retorno Social 

Corresponde ao lucro social ou aos ganhos sociais gerados pela ação empresarial so-

cialmente responsável para a sociedade, propriamente dita. 

No Brasil, como em toda a parte, cresce o entendimento de que uma política de de-

senvolvimento social está a exigir a participação de novos atores. O Estado, sem dúvida, deve 

ser o principal protagonista. Contudo, face às limitações da ação estatal e à natureza do fenôme-

no da exclusão social, torna-se necessário buscar parceiros fora do Estado, isto é, na sociedade 

ou, mais especificamente, nas empresas privadas. 
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Nos últimos anos, tem sido observado que as empresas privadas vêm mobilizando um 

volume cada vez maior de recursos destinados a iniciativas sociais. 

4.2. PERDAS EMPRESARIAIS DEVIDO À FALHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Aqui são apontadas as perdas empresariais originadas por comportamentos não éticos 

e sem responsabilidade social. 

A questão é que hoje os stakeholders estão sendo vistos como uma espécie de sócios 

do negócio, prontos para compartilhar resultados. A empresa e o empresário que trata os seus 

stakeholders com negligência, ocasionando problemas econômicos, sociais e ambientais, podem 

pagar muito caro por isso. Uma empresa que age sem ética e responsabilidade social pode sofrer 

variadas perdas empresariais, tais como: 

- má imagem e diminuição nas vendas, pelo enfraquecimento e boicote à marca e ao 

produto;  

- quedas das ações e afastamento dos investidores, pela desvalorização da empresa na 

sociedade e no mercado;  

- publicidade negativa, advindo de geração na mídia de denúncias e propagandas con-

trárias às ações da empresa;  

- reclamações de clientes e perda de futuros consumidores, devido a propaganda en-

ganosa e a falta de qualidade e segurança dos produtos;  

- pagamentos de multas e indenizações, ocasionadas por desastres ao meio-ambiente;  

- danos físicos ou morais aos funcionários e consumidores; desobediência às leis e 

escândalos econômicos e políticos;  

- baixa produtividade, pela maior exploração, insatisfação ou desmotivação dos em-

pregados. 

4.2.1. Punição em empresas não éticas 

A pesquisa Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do consumidor brasi-

leiro mostrou o quanto o consumidor brasileiro é influenciado pelas práticas das empresas. Para 

cada entrevistado foi perguntado: Qual destas atitudes da empresa faria com que você não vol-

tasse jamais a comprar seus produtos ou usar seus serviços? (Pesquisa Ethos, Valor Econômico 

e Indicador Opinião Pública 2000). 

- propaganda enganosa - 49%;  
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- causou danos físicos ou morais aos trabalhadores - 43%;  

- colaborou com políticos corruptos - 42%;  

- vendeu produtos nocivos a saúde - 32%;  

- coloca mulheres, crianças e idosos em situações constrangedoras em suas propagan-

das - 32%;  

- usa mão-de-obra infantil - 28%;  

- polui o ambiente - 27%;  

- sonega imposto - 22%;  

- provoca fechamento de pequenos empresários regionais locais - 13%;  

- subornou agentes públicos - 11%. 

 

Os dados desta pesquisa revelam uma percepção, por parte do consumidor, do que 

significa a responsabilidade social da empresa e quais as atitudes que ele desvaloriza nas empre-

sas.  

Porém apesar do resultado apresentado anteriormente o brasileiro não começou a 

pensar ou em praticar a punição para as empresas irresponsáveis socialmente. Conforme pesqui-

sa Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do consumidor brasileiro realizada em 

2014-2015 pelo instituto Ethos e Akatu, 70% dos brasileiros entrevistados não pensaram em 

com podem punir essas empresas.  

De acordo com a mesma pesquisa apenas 12% dos brasileiros aplicaram punições em 

empresas não éticas tendo o pior índice. Em primeiro lugar encontra-se a América do Norte com 

55% seguida pela Europa com 40%. 
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5. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

5.1. ASPECTOS FINANCEIROS 

Para fazer uma boa captação de recursos, às empresas ou organizações precisam estar 

bem preparadas em relação aos aspectos financeiros, políticos e legais, sejam eles do setor pú-

blico, privado e também das pessoas físicas. 

É preciso que se preparem boas propostas de acordo com a personalidade, interesse e 

exigências do público potencial, indicando benefícios do projeto que se quer realizar como a 

dedução dos impostos, publicidade, incentivos governamentais. 

A demonstração de um número significativo de pessoas que serão beneficiadas pelo 

projeto é uma larga base de apoio, como uma parte da comunidade onde se atua também é um 

bom motivo para a captação de recursos. 

O programa de marketing e o programa orçamentário do projeto proposto deverão ser 

bem elaborados, desenvolvendo e descrevendo cuidadosamente as finalidades e os objetivos, 

detalhando precisamente as despesas e receitas deste projeto. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DOS DOADORES 

- pró-ONGs: contribuem com várias instituições e fazem isto de forma espontânea, 

mesmo sem serem solicitados; 

- colaboradores: pessoas que não só contribuem, mas participam ativamente;  

- livres de consciência: contribuem habitualmente com uma única organização, e se 

sentem liberados de contribuir com outras;  

- eventuais: só reagem perante grandes calamidades que os meios de comunicação di-

vulgam e doam a qualquer organização; 

- telemaratonianos: são parecidos com os eventuais, mas só reagem a eventos na TV e 

rádio. Colaboram movidos pela emoção e logo após esquecem.  

 



 

 
30 

6. MENSURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E A IMPORTÂNCIA DO BA-

LANÇO SOCIAL 

Para que se prove que uma empresa hoje é uma empresa cidadã e socialmente respon-

sável, precisa-se de uma forma onde possam destacar os múltiplos e complexos fatores que con-

tribuíram para o amadurecimento desta idéia. 

Precisa-se ter a contabilidade dos recursos humanos e a mensuração das satisfações 

dos trabalhadores. As duas levam em conta uma modificação de estratégia, onde a empresa visa 

o lucro máximo ao longo prazo, onde o interesse da contabilidade dos recursos humanos está na 

mensuração do custo benefício do fator de produção, que é pessoal.  

Quanto à mensuração da satisfação, é fato que uma empresa com funcionários satis-

feitos tem uma melhor produtividade, pois são empresas que se preocupa com melhores condi-

ções de moradia, higiene, segurança no trabalho, proteção ambiental, melhores salários, ajuda 

ao próximo. 

Para que se possa mensurar a responsabilidade social, ou seja, medir e julgar fatos so-

ciais vinculados à empresa internamente (empresa x funcionários) e externamente (empresa x 

comunidade) foi criado um instrumento de gestão empresarial chamado balanço social. 

 

 

6.1. CONCEITO DE BALANÇO SOCIAL 

A partir do século XX, os trabalhadores, especialmente na Europa e nos Estados Uni-

dos, passaram a exigir maiores informações a respeito do desempenho econômico e social que 

as empresas forneciam, gerando assim uma discussão sobre responsabilidade social. Com isso, 

surge na França, a partir de 1977 a implantação do balanço social. 

O balanço social é um demonstrativo publicado anualmente espelhando a situação 

social da empresa. Este instrumento traz um diferencial para a imagem da empresa que, vem 

sendo valorizado por investidores e consumidores no Brasil e no mundo globalizado, pois de-

monstram o que a empresa faz por seus profissionais, dependentes, colaboradores e comunida-
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de, dando transparência de forma ética ás atividades que buscam melhorar a qualidade de vida 

para todos, ou seja, através da mensuração da responsabilidade social construindo maiores vín-

culos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. 

Este instrumento de avaliação possibilita os analistas de mercado, investidores e ór-

gãos de financiamento, como o BNDES, BID e IFC, incluir o balanço social na lista dos docu-

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

O balanço social tem por objetivo ser eqüitativo e comunicar informação que satisfa-

ça a necessidade de seus usuários, que entre eles destaca-se: os trabalhadores, os clientes, os 

acionistas, o sindicato dos trabalhadores, instituições financeiras, fornecedores, credores, autori-

dades fiscais, monetárias e trabalhistas, o Estado, a comunidade local, enfim pesquisadores, 

professores e todos os formadores de opinião.  

6.2. MODELOS DE BALANÇO SOCIAL 

A Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) chegou a ela-

borar um modelo de balanço social na década de 80. 

Somente a partir do início dos anos 90, que algumas empresas passaram a ter consci-

ência da importância de divulgar os balanços e relatórios sobre as ações realizadas em benefício 

da comunidade, do meio ambiente e de seu próprio corpo de funcionários. 

O sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, e o Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), em meados de 1997 relataram a importância e a ne-

cessidade de realização do balanço social das empresas em um modelo único e simples. O IBA-

SE então criou, em parceria com o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), o mode-

lo de balanço social adotado por 38 empresas desde aquele ano. 

 A divulgação dos balanços sociais das empresas vem sendo estimulada, prática que 

já era obrigatória na França desde 1997 para empresas com mais de 750 empregados. 

Além do IBASE existem também outros modelos como o do Global Reporting Initia-

tive, o GRI onde algumas empresas brasileiras publicam relatórios e balanços sociais. 

Na verdade o Global Reporting Initiative - GRI, não oferece nenhum modelo propos-

to como o IBASE ou a Lei 11.440, as empresas seguem os indicadores propostos pela entidade, 

conforme a sua necessidade e elaboram seu balanço social. 

Os indicadores para a elaboração dos relatórios abordam os três elementos inter-

relacionados da sustentabilidade tal como se aplicam a uma organização: econômico, ambiental 
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e social. 

 

6.3. ELABORAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL 

Para se elaborar um balanço social é necessário que os setores dentro da empresa se 

comuniquem com um espírito de equipe, pois serão necessárias informações do departamento 

pessoal, que envolve todos os recursos humanos; do departamento contábil, onde são feitas as 

análises econômicas, financeiras e sociais da empresa; e as pessoas envolvidas nas próprias 

ações sociais. 

No documento do Balanço Social deve ser explicito os impactos da atividade da em-

presa na sociedade, demonstrar sua abertura para dialogar com os diferentes públicos com os 

quais a empresa se relaciona. 

Qualquer que seja o modelo a ser adotado para a elaboração do Balanço Social, ele 

deverá procurar responder a quatro níveis de questões, que vão gradativamente aprofundando a 

exposição dos resultados e do desempenho da empresa no cumprimento das suas responsabili-

dades sociais. No nível 1, procura-se responder à pergunta "O que está sendo feito?"  

A resposta a esta questão é a identificação e descrição das atividades e atos praticados 

ou promovidos pela empresa que sejam relevantes sob o ponto de vista da responsabilidade so-

cial. No nível 2, a questão é "Quanto está sendo gasto?" A resposta pode ser entendida como 

uma medida do esforço da empresa na execução das atividades relatadas na questão anterior.  

São informados em unidades monetárias os dispêndios em salários, treinamentos, tri-

butos, investimentos em equipamentos antipoluentes, etc. Quanto às relações com a sociedade 

devem ser apresentados os custos com a implementação e com a operação de projetos de cunho 

social. Deverão ainda ser informados, os montantes dos tributos recolhidos aos cofres públicos.  

No que diz respeito ao meio ambiente, devem ser registrados os benefícios e os cus-

tos dos programas ambientais implantados para mitigar ou compensar os impactos causados 

pelos empreendimentos da empresa. Relacionar os convênios de cooperação técnica com insti-

tuições de pesquisa e proteção do meio ambiente.  

Deverá apresentar, também, um quadro, na forma de sumário, contendo uma relação 

de Indicadores de Desempenho Sócio-Ambiental que deverá ser elaborado anualmente, de modo 

a possibilitar o acompanhamento e a avaliação dos resultados da empresa naquelas atividades. 
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Este demonstrativo deveria seguir a estrutura abaixo, conforme Quadro I. 

 

 

 

 

                                        QUADRO I 

 

RELATO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

             

 1. DIMENSÃO EMPRESARIAL 

            a. Principais realizações da empresa no ano em termos de expansão dos serviços presta-

dos e da população beneficiada; 

            b. Informar sobre a relação de seu produto no mercado e a contribuição dos investimen-

tos no social para o melhor desempenho deste; 

            c. Relacionar novas localidades que estejam sendo atendidas pela empresa e a população 

beneficiada. 

            2. RELACIONAMENTO COM OS EMPREGADOS 

            2.1. Alimentação 

            a. Informar o valor médio mensal recebido por cada empregado em tickets-refeição. 

            2.2. Encargos Sociais Compulsórios  

            a. Informar quanto representam, em média, do salário de cada empregado. 

            2.3. Previdência Privada  

            a. Informar sobre os planos, e sobre o número de participantes entre ativos e aposenta-

dos;  

            b. Informar outros eventuais benefícios que tenham sido prestados pela entidade, como, 

empréstimos pessoais, programas habitacionais, convênios com instituições médicas e hospita-

lares para os outros.  

            2.4. Saúde  

            a. Sumariar os principais benefícios possibilitados; 

            b. Informar sobre os Exames Médicos Periódicos (exames preventivos ) promovidos 

pela empresa anualmente. 

            2.4. Educação  
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            a. Informar sobre o Plano de Educação, abordando os principais campos / áreas de enfo-

que; 

            b. Informar o dispêndio médio realizado por empregado e o tempo médio dedicado a 

educação e treinamento; 

            c. Informar sobre as atividades no Desenvolvimento e Educação Empresarial; 

            d. Informar sobre convênios e contratos com instituições e consultorias na área de edu-

cação e treinamento. 

            2.5. Participação nos Lucros e Resultados  

 a. Informar quando for o caso 

            2.6. Outros Benefícios  

            a. Informar sobre outros benefícios oferecidos aos empregados e seus dependentes, co-

mo o Seguro de Vida em Grupo; 

            b. Apresentar indicadores relativos ao número de acidentes do trabalho, freqüência e 

taxa de gravidade de acidente; 

           c. Apresentar a evolução da taxa de absenteísmo; 

            d. Divulgar as pesquisas sobre o Clima Organizacional informando os principais aspec-

tos que afetam a motivação profissional dos empregados. 

            3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE  

            3.1. Tributos  

            a. Discriminar os tributos pagos, os órgãos arrecadadores e os respectivos valores arre-

cadados, entre os Estados e a União. 

            3.2. Contribuição para a Sociedade / Investimentos na Cidadania  

            a. Números de empregos diretos e indiretos gerados pelos empreendimentos da empresa;  

            b. Relacionar os convênios e outros atos praticados em benefício de instituições estadu-

ais, municipais e órgãos não governamentais sem fins lucrativos, que contribuíram com benefí-

cios para as populações da região. 

            3.3. Investimentos em Meio Ambiente  

          a. Informar sobre as atividades de pesquisas e de proteção do patrimônio  

      histórico e cultural; 

          b. Informar sobre a situação do licenciamento ambiental dos empreendimentos. 
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7. IMPORTÂNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  

A legislação anterior não obrigava as empresas a apresentarem a Demonstração do Valor 

Adicionado, somente a CVM incentivava a divulgação voluntária dessa demonstração e sugeria 

que ela fosse elaborada conforme o modelo apresentado no Manual de Contabilidade das Socie-

dades por Ações, do FIPECAFI. Foi através do Ofício Circular CVM/SNC de 2000 que a CVM 

instituiu esse modelo, que atualmente é apresentado através do Pronuncimaneto Contábil 09 – 

Demonstração do Valor adicionado (CPC 09). O texto à seguir, baseado em um artigo 10 de 

autoria de Souza Ribeiro e Plácido Lisboa, publicado na Revista Brasileira de Contabilidade, 

edição n.° 115, jan-fev/1999, p.74-81, apresenta de forma sumária o cálculo do Valor Adiciona-

do. 

7.1. CONCEITO DA DVA 

A Demonstração do Valor Adicionado objetiva, quantificar e divulgar o valor dos recursos 

adicionais gerados para a economia pela atividade da empresa e, como, e para quem, eles são 

distribuídos. 

O Valor Adicionado constitui-se da receita de venda deduzida dos custos dos recursos ad-

quiridos de terceiros, como matéria-prima, mercadorias para revenda, serviços, combustíveis, 

enfim, todos os insumos adquiridos de terceiros e consumidos durante o processo operacional. 

O resultado representa o que a empresa adiciona aos insumos/serviços adquiridos de terceiros 

para chegar ao seu produto/serviço final, corresponde, portanto, à riqueza gerada.  

É o que se tem convencionado denominar Valor Adicionado Bruto. Como a empresa uti-

liza-se também de instalações, máquinas, equipamentos e outros ativos com vida útil finita para 

a geração de riquezas, a depreciação, amortização ou exaustão desses ativos deve ser deduzida 

do valor adicionado bruto, conduzindo ao Valor Adicionado Líquido. Há ainda que se conside-

rar os resultados das aplicações financeiras no mercado, bem como os resultados de participa-

ções societárias em outras empresas.  

Assim, o Valor Adicionado Líquido, somado às receitas recebidas em transferência, de-

monstrará o total dos recursos distribuídos. A Distribuição do Valor Adicionado reflete quem 

são os beneficiados com o desempenho da empresa, como: empregados, governo, terceiros, aci-

onistas e retenções na empresa. Os benefícios estão representados na forma de remuneração do 
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pessoal e encargos sociais; impostos, taxas e contribuições; juros sobre capitais de terceiros; 

dividendos; aluguéis; e retenções à título de depreciação, amortização e expansão.  

A análise da distribuição do Valor Adicionado ajuda a compreender a contribuição da 

empresa para a sociedade e a identificar os seus principais beneficiários diretos. Deve ser salien-

tado que as informações fornecidas pela DVA são facilmente coletadas na Contabilidade, o que 

facilita a sua elaboração. Por meio da análise do valor adicionado, podem-se ser feitas avalia-

ções acerca da performance da empresa, tanto no seu contexto local, quanto a nível de desen-

volvimento regional.  

Em posse deste tipo de informação, o Governo pode fazer uma boa gestão de seus recur-

sos, avaliando melhor quais empresas "merecem" seus investimentos, já que este poderá saber 

quais as que estão gerando mais benefícios para a comunidade local. Pode-se afirmar que a 

DVA não é um Balanço Social, nem o substitui. A DVA é uma demonstração que divulga quan-

to a atividade da empresa está gerando de riqueza para a economia local, as formas em que ela 

está fazendo isso e a distribuição destes recursos.  

Apesar de gerar diversos indicadores para a evidenciação da responsabilidade social, sua 

utilização deve ser conjunta a do Balanço Social. O Comitê de Pronunciamentos contábeis 

(CPC) que tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 

sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para per-

mitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e unifor-

mização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilida-

de Brasileira aos padrões internacionais, desenvolveu um modelo, visando que as empresas pa-

dronizem sua utilização, tornando assim possível o estabelecimento de comparações entre as 

demonstrações das diversas empresas.  

7.2. ELABORAÇÃO DA DVA 

Basicamente ele segue o que é proposto conceitualmente para essa demonstração, ou se-

ja, ele é composto de entradas, que englobam as vendas de produtos e serviços, as receitas fi-

nanceiras; de saídas, considerando as matérias-primas e bens de consumo e os serviços de ter-

ceiros e as destinações, com salários e encargos, impostos, juros, retenções, participações e lu-

cros retidos. Este modelo está sendo apresentado no Quadro II a seguir: 
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QUADRO II 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – CPC 09 – MODELO EMPRESAS EM 

GERAL 

 

1 – RECEITAS 

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 

1.2) Outras receitas 

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios 

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição) 

 

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos – ICMS, 

IPI, PIS e COFINS) 

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 

2.4) Outras (especificar) 

 

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 

6.1) Resultado de equivalência patrimonial 

6.2) Receitas financeiras 

6.3) Outras 

 

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*) 

8.1) Pessoal 

8.1.1 – Remuneração direta 

8.1.2 – Benefícios 

8.1.3 – F.G.T.S 

8.2) Impostos, taxas e contribuições 

8.2.1 – Federais 

8.2.2 – Estaduais 

8.2.3 – Municipais 

8.3) Remuneração de capitais de terceiros 

8.3.1 – Juros 

8.3.2 – Aluguéis 

8.3.3 – Outras 

8.4) Remuneração de Capitais Próprios 

8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio 

8.4.2 – Dividendos 

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício 

8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação) 

 

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. 
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A partir da Lei 11.638/07, a nova Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 176 

inciso V, a DVA passa ser obrigatória para as Sociedades de Capital Aberto e deverá ser elabo-

rada, divulgada e submetida à aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, assim como as de-

mais demonstrações contábeis e deverá ser auditada por Auditor Independente registrado na 

CVM. A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relati-

vas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram 

distribuídas.
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CONCLUSÃO 

 

A tendência a médio e em longo prazo é de que cada vez mais as empresas se preocu-

pem de modo responsável com seu papel na sociedade de diversas maneiras, tendo assim retor-

nos em inúmeras frentes como na imagem e marca da empresa, empregados engajados e moti-

vados, fidelização e conquista de clientes, retorno publicitário em mídias espontâneas entre ou-

tros. 

Ao longo deste trabalho, procurou-se discutir o que é a Responsabilidade Social e 

quais as medidas que inúmeras empresas vêm utilizando como estratégia de diferenciação. Para 

isso, assumiu-se que o conceito, tal como proposto inicialmente sofreu uma evolução histórica e 

hoje pode ser visto como uma filosofia empresarial que orienta as atividades de negócios e que 

visa a um comportamento ético, de forma a responder às tensões geradas a partir da relação de 

reciprocidade existente entre a empresa e a sociedade, podendo também ser uma técnica aplica-

da pelas empresas, que são em última análise, o lucro e a própria sobrevivência da empresa. 

Desenvolvendo este trabalho pude perceber o quanto é gratificante e importante para 

um ser humano à realização de uma ação social, seja cultural, ambiental, na área de saúde, en-

fim, desenvolver algo que possa trazer benefícios sociais e morais. A responsabilidade social no 

mundo corporativo, quando realizada de forma integra e aplicada, pode configurar a empresa 

como provedora de transformações sociais. Não são doações de financeiras, doações de bens ou 

filantropia que caracterizam uma empresa como socialmente responsável, mas sim as iniciativas 

que têm como objetivo a comutação do ambiente e a aptidão da sociedade. Percebe-se, também, 

com a análise dos materiais consultados, a relevância dos planos de divulgação da responsabili-

dade social das empresas. Neste sentido, leva-se a respeito à importância para a sociedade e para 

a empresa das práticas desenvolvidas serem inteligentemente divulgadas. A comunicação é pri-

mordial para passar a informação ao público de interesse e utilizar a responsabilidade social 

como um diferencial para a visibilidade organizacional. Então é possível sim termos consciência 

e responsabilidades sociais bem traçadas no mundo corporativo, ajudando a sociedade como um 

todo e ainda transformarmos todo este engajamento em retorno financeiro, sendo assim, um 

ganho para todas as partes. 

Fica como principal sugestão para trabalhos futuros, o estudo de modo mais especifi-

co onde possa ser quantificado o retorno em cima de determinada ação voltada à responsabili-

dade social e assim evidenciada em números, estimulando e disseminando o nosso papel em 

diversos meios com a sociedade. 
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