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Promover a integração com outras mídias será o grande desafio. 
 
A crença é que o esforço para a publicação de um balanço social possa estimular o 
planejamento, a avaliação e o aperfeiçoamento das atividades de qualquer organização. Uma 
vez editado, esse balanço se torna instrumento da transparência das ações e um canal de 
diálogo entre empresa e sociedade. 
 
A prática da divulgação de um balanço social anualmente representa um importante ato de 
gestão estratégica das empresas. Mas é fundamental tal organização ter uma atitude clara 
diante de questões imprescindíveis, especialmente políticas. 
 
É necessário que a alta direção esteja disposta a praticar o que fala. Afinal, nada mais patético 
do que um presidente de empresa a pregar verdades aos quatro ventos, que os jornais, 
incautos, publicam, e na prática, no dia-a-dia, fazer tudo diferente. Nada pior do que a 
empresa se valer do discurso sempre muito bonito da responsabilidade social para vender, por 
meio da comunicação, uma imagem cidadã ao consumidor. 
 
Nada mais descabido do que investir um monte de dinheiro para ajudar as criancinhas do 
orfanato e nada fazer para seus próprios empregados. Ou adotar o discurso fácil do 
socialmente responsável e não cumprir obrigações comerciais com consumidores e 
fornecedores, fiscais com o Estado, e trabalhistas com os empregados. 
 
É preciso prestar muita atenção na tênue linha que distingue o público do privado, para que 
não haja invasões de ambas as partes. É uma relação muito delicada e complexa, sobretudo 
num país jovem como o Brasil, com suas incontáveis carências e hábitos pouco salutares na 
gestão da coisa pública e na postura arrogante de uma elite imperial. 
 
Muitas vezes, por conta das incompetências do Estado brasileiro, surge um vazio no âmbito 
público que pode ser, eventualmente, ocupado por uma empresa, que se apressará em fincar 
ali seu logotipo. Mas não se pode, sob nenhum pretexto, desqualificar o papel do Estado nem 
permitir que ele intervenha nas atividades de natureza privada, além dos limites mínimos 
aceitáveis e legais. 
 
Em 2006, vamos para a 5ª Edição do Prêmio Balanço Social, uma idéia de cinco entidades - a 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje); a Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec); a Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides); o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (Ibase); e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social  -, que, além 
de realizar o certame, procuram promover a discussão do balanço social sob os aspectos 
particulares e gerais das áreas de comunicação, mercado financeiro, empresas e sociedade 
civil. 
 
Nessa perspectiva, a publicação do balanço social, concebido dentro de parâmetros 
preestabelecidos, é um avanço da organização rumo a um relacionamento mais transparente 
com seus públicos de interesse em particular, e com o Brasil em geral. 
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