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para fiscalizar e melhorar tais informações? Que infor-
mações são publicadas por multinacionais em seus paí-
ses de origem e no Brasil? Por que empresas de grande
porte, nacionais e estrangeiras, se escondem sob o ampa-
ro legal da constituição jurídica, na forma de sociedades
limitadas e nada publicam?

Será que empresas corno Volkswagen, GM, Ford,
Unilever, Carrefour, Shell, Texaco, Esso, Nestlé, Daim-
lerChrysler, Siemens e outras estão dando à sociedade
brasileira as mesmas demonstrações de respeito e infor-
mações que dão em seus países de origem?

O termo Responsabilidade Social ganhou espa-
ço na mídia mundial e já faz parte do nosso cotidiano.
Cada vez mais, as empresas promovem eventos sociais,
patrocinam atletas e paraatletas, incentivam a reciclagem,
criam cursos de alfabetização, fazem
manutenção de jardins públicos,
dentre outros infindos exemplos, para
tentar obter o status de empresa social-
mente responsável. Mas o que é uma
empresa socialmente responsável?
Pode uma empresa ser considerada as-
sim quando omite de seus clientes e
funcionários informações elementares,
tais como faturamento, rentabilidade,
grau de endividamento, entre outras?
Acreditamos que não.

Quais os verdadeiros motivos para
empresas com faturamento superior
a US$ l bilhão anuais se esconderem
sob o manto das sociedades limitadas e não divulgarem
informações básicas sobre suas atividades no país que as
recebe? Isso fica ainda mais latente quando tais empre-
sas, em seus países-sede, divulgam até os salários de cada
um de seus diretores.

Dentre as maiores empresas do anuário Melhores e
Maiores 2005, da Editora Abril, encontramos algumas
que fornecem apenas o valor das vendas e o número de
funcionários; algumas delas nem isso. Completam a lista
das estrangeiras que faturaram acima de US$ l bilhão
em 2004 as seguintes empresas: Nokia, IBM, Sonae, Bosch,
Honda, Toyota, Volvo do Brasil, CNH, HP Brasil e
Rhodia. E preciso destacar que desse grupo de grandes
empresas que não demonstram respeito para com a so-
ciedade brasileira, não divulgando nenhuma informa-

ção, também fazem parte duas de controle acionário bra-
sileiro: Friboi e Atacadão.

Esse desrespeito fica ainda mais evidente quando pes-
quisamos o que cada uma das empresas estrangeiras está
divulgando em seus países-sede. Não são raros os casos
em que informações detalhadas, e com destaque ao mer-
cado e economia brasileiros, são oferecidas na internet.
A discrepância chega a ser humilhante. Será que a socie-
dade brasileira não merece ter alguma informação sobre
a origem e a aplicação dos recursos aqui operados? Seriam
as leis em suas matrizes mais rígidas do que aquelas que
lhes são impostas em suas filiais, ou a questão restringe-
se ao respeito (ou a falta de) dedicado à sociedade?

Vejamos o que as empresas citadas têm divulgado em
seus respectivos países. A General Motors publicou que,

em 2004, faturou no mercado brasi-
leiro o equivalente a US$ 2,987
bilhões, valor maior do que os obti-
dos na Espanha e França. E no Brasil,
o que publicou? Da revista Melhores
e Maiores consta que o faturamento
da GM em 2004, no Brasil, alcançou
a cifra de US$ 6,261 bilhões, mais
do que o dobro do que está divulga-
do no site da empresa.

A Shell publicou que princípios
de responsabilidade social foram in-
corporados à filosofia da companhia
há mais de 25 anos. A minúcia da
publicação da Shell chega a ponto

de especificar nomes, cargos e remuneração de direto-
res, bem como suas fotografias e assiduidade em reu-
niões. Mais uma vez algumas questões: e no Brasil o
que essa empresa tem publicado? E quando fará esse
tipo de publicação?

A Texaco se coloca como socialmente responsável com
questões ambientais e segurança no trabalho. Informa
que problemas de meio ambiente são vistos como custos
normais da empresa e diz estar tentando se adequar a
todas as normas e leis de meio ambiente, bem como se
atualizar quanto àquelas que sofreram modificações. Tam-
bém informa que está respondendo a 107 ações judiciais
sobre esse assunto. Como saberemos quantas dessas ações
estão sendo julgadas no Brasil?

Na publicação da Nestlé existem informações a res-
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peito do processo aberto no conselho administrativo de
Defesa Econômica (Cade), pelo qual a compra da
Chocolates Garoto foi proibida por ameaçar a justa
concorrência no Brasil e formação de trust. Será que os
suíços têm mais direito a essa informação do que nós?

A DaimlerChrysler divulga à sociedade alemã que
possui códigos de integridade e ética que ditam os pa-
drões de comportamento da empresa. Informa que
o código de integridade visa eliminar conflitos em
transações internacionais e coibir a corrupção. Para
o código de ética a empresa relata que seu objetivo é
promover comportamento adequado com suas
atividades e também publicar de maneira tempesti-
va, apropriada e
transparente as
informações do
grupo. Por que
esses códigos de
ética e integrida-
de não são apli-
cados no Brasil?

Por que ingle-
ses e holandeses merecem informações elementares so-
bre a atuação da Unilever no mercado brasileiro como,
por exemplo, os grandes prejuízos da linha de produtos
Slim-fast? Por que a sociedade brasileira nem sequer tem
a informação correta do faturamento e nível de endivi-
damento da companhia?

A Siemens divulga informações em inglês, espanhol,
alemão e francês e também oferece seus principais índi-
ces econômico-financeiros dos últimos cinco anos. Por
que no Brasil eles se limitam a informar apenas o fatura-
mento e a quantidade de funcionários? Não seria mais
interessante disponibilizar para a sociedade brasileira o
valor da riqueza criada e sua forma de distribuição, por
meio de sua Demonstração do Valor Adicionado (DVA),
por exemplo?

Será que a Nokia também confessaria ao público bra-
sileiro que o uso excessivo do celular pode causar proble-
mas de saúde e isso poderá significar futuras perdas de
dinheiro e consumidores? Pois é, essas informações estão
disponíveis no site da empresa. A Nokia é uma empresa
cuja matriz está localizada na Finlândia, país este que
acaba de ser eleito como o segundo dentre os mais ho-
nestos do mundo.

Qual será a relevância da informação, mesmo para

os americanos, quando a IBM publica que o fatura-
mento no mercado brasileiro aumentou 15% em 2004,
principalmente se não há nenhum tipo de informação
anterior? E no Brasil, alguém saberá o que significa
esse aumento?

A Sonae informa à sociedade portuguesa a importân-
cia do mercado brasileiro, mas esquece de demonstrar
essa importância para a nossa sociedade. Não disponibi-
lizar nenhum tipo de informação para nós, mas infor-
mar aos portugueses, por exemplo, a evolução da distri-
buição de dividendos nos últimos dez anos e os valores
pagos à auditoria externa pode nos levar a pensar que
ainda vivemos em tempos de Brasil-Colônia.

Por que a
Bosch divulga,
no exterior, ter
faturado no Bra-
sil o equivalente
a 800 milhões de
euros e se esque-
ce de prestar con-
tas aos seus clien-

tes brasileiros? A Bosch tem um slogan que diz: "Não
importa onde ela faz negócios, o que importa é que seja
com responsabilidade ambiental e social". Responsabili-
dade social em países como o Brasil não conta?

A Honda publicou que o mercado brasileiro de motos
continua em plena expansão, mas para a sociedade brasileira
parece não interessar quais são as vendas e lucros dessa em-
presa. Será que os japoneses aceitariam essa omissão de pres-
tação de contas da mesma maneira passiva que o fazemos?

A Esso e a Ford publicam seus principais índices eco-
nômico-financeiros dos últimos cinco anos. A Ford in-
forma que o Brasil é o principal mercado na América do
Sul, mas aqui a empresa nada informa à sociedade nem
aos empregados que a auxiliam a ser o que é. O resumo
financeiro apresentado pela Esso para os últimos cinco
anos tem o ano de 2004 com detalhamento semestral.
Para nós nem as demonstrações básicas.

A Toyota publicou que a União Européia está exigin-
do das montadoras de automóveis ações concretas para a
redução de poluentes e uso de materiais recicláveis em
até 85% das peças dos carros. Podemos esperar, um dia
quem sabe, ver divulgadas as demonstrações contábeis
dessa empresa no Brasil?

A Volvo afirma que o ano de 2004 foi um dos melho-

44 RAZÃO CONTÁBIL JANEIRO 2006

transparência



res da companhia. Também informa que as vendas na
América do Sul cresceram 47%, em relação a 2003, e
que o mercado brasileiro é o terceiro do mundo em ven-
da de caminhões. A empresa apresenta uma tabela sobre
faltas dos empregados, por motivos de saúde, e outra com
a previsão das futuras publicações que fará. Sugestão: que
tal incluir o Brasil nessas futuras publicações?

Melhores e Maiores informa que o capital da CNH é
italiano, mas de seu site consta que o capital é holandês.
A companhia diz respeitar as leis ambientais no padrão
dos EUA, mesmo em países onde não há nenhuma re-
gulamentação; e informa que no Brasil sua contabilida-
de é elaborada pela Fiat. Que tal seguir o exemplo dessa
empresa, responsável pela sua contabilidade, e também
passar a publicar suas demonstrações contábeis por aqui?

A HP publicou o relatório 10-K, obrigatório para
empresas que têm ações na bolsa de valores norte-ame-
ricana, do qual consta que emprega mais de 151 mil
funcionários no mundo e a filial de Campinas está en-
tre as principais. Difícil entender por que essa empresa,
que já publicou demonstrações contábeis no Brasil,
deixou de fazê-lo.

A Rhodia, que amargou prejuízos nos últimos anos,
informa não esperar resultados positivos em 2005. Com
seis afiliadas no Brasil, duas das quais são abertas, tam-

ARIOVALDO DOS SANTOS : "Quando teremos
as mesmas informações?"

bem informa que seu passivo ambiental em Cubatlo,
em 2003 estimado em 70 milhões de euros, foi
reestimado para 140 milhões de euros em 2004. Tais
informações poderiam ser socializadas por meio das pu-
blicações nacionais.

O relatório do Carrefour relata que, em virtude das
crises e instabilidade econômicas, houve a necessidade
de se criar três tipos de diferentes supermercados na Amé-
rica Latina: tipo A, para classe rica; tipo B, para classe
média; e tipo C, para classe pobre. A companhia, que se
diz socialmente responsável, tem para si os seguintes va-
lores: "Respeito, liberdade, responsabilidade, integrida-
de, solidariedade e progresso." Pode-se dizer que não fal-
ta mais nada, a não ser dar esse mesmo tratamento à
sociedade brasileira.

A Volkswagen apresenta seu relatório de boa prática
e controle corporativo onde afirma que a transparência é
a chave para a confiança. Sobre o Brasil encontramos
informações a respeito da fábrica de Resende que teve
que aumentar a produção de caminhões e chassis de ôni-
bus em 17,5%. Para os carros de passeio, o mercado bra-
sileiro teve aumento de 7,7%, o que significou 1,3 mi-
lhão de unidades vendidas. Na página 72 do relatório da
companhia existe a informação de que foram recebidas,
em 2004, 76.492 sugestões para redução de custos, e
dessas 38.180 foram atendidas, resultando numa econo-
mia de 132,6 milhões de euros. Aqui nos permitimos
também apresentar uma sugestão: que tal divulgar as de-
monstrações contábeis da filial brasileira?

Finalmente, nos parece patente que a aceitação pacífi-
ca desse estado de coisas não deverá aumentar, em relação
à sociedade brasileira, a responsabilidade social dessas
empresas. Elas têm demonstrado que não há nenhum in-
teresse em se mostrar transparente em nossas terras. As-
sim, está parecendo que a única alternativa que nos resta é
a imposição legal, e isso não requer grandes esforços, basta
vontade política ao Congresso no sentido de aprovar le-
gislação que obrigue as empresas de grande porte, inde-
pendentemente da natureza jurídica, a publicar suas de-
monstrações contábeis; e isso acabaria incluindo grandes
empresas nacionais que também nada divulgam.
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