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Os investimentos sociais externos das empresas representam, em média, 0,5% da sua 
receita líquida.Já as aplicações na área de meio ambiente caíram ao longo dos últimos anos. 
Ao mesmo tempo, cresceu o número de companhias dispostas a divulgar suas informações 
em relatórios socioambientais. Esses e outros dados constam do livro "Balanço social, o 
desafio da transparência", que o Ibase lançou no mês passado. A publicação é fruto de uma 
pesquisa que consolidou e analisou números apresentados pelas empresas em seus 
balanços, de 1997 a 2005, feitos com o modelo criado pela instituição. O resultado, segundo 
o Ibase, pode ser considerado um retrato da responsabilidade social empresarial no Brasil. 
 
Para o trabalho, foram analisados os dados apresentados em seus relatórios por 345 
empresas (grandes em sua maioria, mas há também as médias). Esse grupo é o que faz o 
balanço social do modelo criado pelo Ibase e inclui, entre outras, CSN, Embratel, O 
Boticário, Nestlé Brasil e Unibanco. São empresas que, no total, têm uma receita líquida 
anual de R$ 663 bilhões e empregam 1,7 milhão de pessoas. Foi analisado o período até 
2005 — o relatório foi criado em 1997 — porque o documento considera sempre dois anos 
para trás, então, em 2008, ainda há empresas consolidando os dados não só de 2007, como 
de 2006. 
 
Segundo Ciro Torres, coordenador de Responsabilidade Social e Ética nas Organizações, a 
pesquisa permitiu identificar avanços, retrocessos e temas em que não houve nem uma 
coisa nem outra. Ainda de acordo com ele, o estudo espelha bem a situação da 
responsabilidade social porque o balanço do Ibase é o mais usado no Brasil. 
 
Ciro destaca como um avanço a transparência: o fato de as empresas passarem a divulgar 
suas informações voluntariamente (não há lei que as obrigue a fazer isso). A pesquisa 
mostra que, em 1997, apenas nove publicaram balanços sociais. 
 
O crescimento do número de balanços sociais comprova que as empresas hoje utilizam uma 
ferramenta de prestação de contas. As empresas não faziam isso, não davam satisfação das 
suas informações sociais e ambientais. Agora, cada vez há mais balanços sociais — disse 
Ciro. E, dentro dos aspectos positivos, há também a questão da ampliação das informações 
disponíveis. As empresas começaram a publicar os balanços, mas tinham medo de divulgar 
determinadas informações. Ou seja, agora as empresas estão sendo mais transparentes. 
Mesmo quando essas informações não são tão positivas assim. Esse fato em si é incrível, as 
empresas estão quebrando alguns tabus. 
 
A pesquisa constatou, por exemplo, que o percentual de empresas que divulgaram nos 
balanços o número de cargos de chefia ocupados por mulheres subiu de 63,3% para 91,2%, 
entre 2000 e 2005. Já o percentual daquelas que informaram o número de negros entre 
seus empregados saltou de 20% para 75,3%, no mesmo período. O levantamento é feito a 
partir de 2000 porque esses e outros itens foram incluídos nesse ano no balanço, em sua 
primeira revisão (a segunda foi em 2002).  
 
No começo, muitas empresas faziam o balanço social deixando várias linhas em branco 
acrescenta Cláudia Mansur, coordenadora do Balanço Social do Ibase.  A questão de 
mulheres e negros era muito complicada. O percentual de empresas que dão informações 
sobre mulheres e negros passou de 20% para 75%, mas ainda tem que aumentar. A gente 
ainda espera, numa atualização futura, que todas as empresas informem. A transparência 
dá início a um movimento que gera participação, crítica, melhorias.  
 
A questão da diversidade no quadro de pessoal é citada por Cláudia também ao falar sobre 
itens que não tiveram evolução no período analisado: 
 



Existe hoje um discurso muito difundido em prol da diversidade, mas, quando se olha os 
números, a realidade é outra. Observando os gráficos (no livro), vê-se que o percentual de 
mulheres e negros no corpo funcional está praticamente sem alteração. 
 
O estudo constatou que o percentual de negros entre os empregados está estacionado em 
cerca de 15% e o de mulheres, em aproximadamente 30%. 
 
Outro dado praticamente inalterado ao longo dos anos foi o percentual de investimentos 
sociais externos, que, em média, tem sido de 0,5% das receitas líquidas das empresas 
analisadas. 
 
É como se houvesse uma aliquotazinha dentro da empresa para esses investimentos — 
afirma Ciro.  A questão é: será que esse valor é relevante em relação aos resultados dessas 
grandes empresas, para realmente chegar a haver uma mudança social? Para grandes 
empresas, isso é troquinho. Só que a visibilidade que esse troquinho dá é enorme. 
 
Falando de retrocessos, os especialistas do Ibase citam outra contradição entre o discurso e 
a prática, ao analisarem as informações referentes a investimentos ambientais. O estudo 
mostrou que os valores médios aplicados, tanto interna quanto externamente, caíram: 
foram de R$ 23 milhões em 2000, passaram para R$ 28 milhões em 2003 e despencaram 
para R$ 20 milhões em 2005, o mais baixo valor do período analisado. 
 
Houve um retrocesso nos investimentos ambientais — diz Ciro. — As empresas estão 
investindo menos em ações e projetos ambientais, em processos internos para reduzir 
poluição, resíduos. Isso é de espantar porque é o tema do momento. E as empresas estão 
fazendo campanhas, assinando pactos, realizando grandes eventos mundiais.  
 
O livro cita ainda as empresas que receberam o Selo Balanço Ibase/Betinho. O selo, 
suspenso por tempo indeterminado no ano passado, nasceu em 1998, como forma de 
incentivar os empresários a adotarem o balanço social.  
 
À medida que o tempo passou, os critérios de concessão se tornaram mais rigorosos. 
Passou a ser exigido, por exemplo, que o documento fosse preenchido na íntegra. No ano 
passado, a exigência foi o cumprimento das cotas legais para deficientes. O número de 
selos concedidos caiu de 52 em 2006 para 17 em 2007. Segundo o Ibase, isso ocorreu 
porque a lei não é cumprida: o levantamento mostrou que o índice médio de deficientes 
empregados é de 2%, quando o percentual mínimo exigido é de 5% para empresas com 
mais de mil funcionários que compõem o universo pesquisado. 
 
Cláudia diz que isso ajudou na decisão de suspender o selo, mas não foi o único motivo: 
 
O selo era um docinho, uma isca, fazia parte da campanha para as empresas adotarem o 
balanço social. Hoje, o tema já está dado, não é preciso mais haver isca, docinho. Chegou a 
hora de a gente mudar a postura. A empresa tem que fazer o balanço porque quer, não 
porque vai ganhar um brinde depois. Ela tem que olhar para o balanço como uma 
ferramenta de gestão. 
 
O livro "Balanço social, o desafio da transparência" teve tiragem de mil exemplares, para 
distribuição a empresas, ONGs e outras instituições. Seu texto está no site do Ibase. 
 
 



 
 
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2008. Caderno Especial Razão Social p. 16-17. 


