
O que é relatório de sustentabilidade, ou balanço social 

O relatório de sustentabilidade, ou balanço social, é um instrumento que visa dar maior 
transparência às atividades empresariais e ampliar o diálogo da organização com a sociedade, 
tendo em vista a necessidade que as empresas e organizações têm de comunicar o sucesso e 
os desafios de suas estratégias socioambientais e a coerência ética das suas operações. 

Ele pode ser definido como um documento anual produzido voluntariamente pela empresa 
após um esforço de “auditoria interna” para mapear seu grau de responsabilidade social. Essa 
“auditoria” busca entender a gestão do empreendimento e avaliá-la, segundo critérios 
ambientais, sociais e econômicos, nos diversos níveis: políticas de boa governança corporativa, 
valores, visão de futuro, avaliação de desempenho e desafios propostos. 

O relatório de sustentabilidade, ou balanço social, traz dados quantitativos e qualitativos que, 
além de demonstrar o andamento das atividades da empresa no ano anterior, podem orientar 
o planejamento para o ano seguinte. É um documento em que a empresa mostra, para o 
conjunto da sociedade, como ela se relaciona com seus profissionais (colaboradores) e com a 
comunidade em que atua, o que faz em relação aos impactos causados por suas atividades 
nessa mesma comunidade e no meio ambiente, quais são suas diretrizes para relacionamento 
com seus fornecedores etc. 

Principais Modelos 

Há três modelos-padrão de balanço social, ou relatório de sustentabilidade, disponíveis no 
Brasil, dois nacionais – um deles proposto pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (Ibase) e o outro pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social – e 
um internacional, sugerido pela Global Reporting Initiative (GRI). Todos visam definir as 
informações mínimas a serem publicadas para dar transparência às atividades da empresa. 
Algumas organizações produzem relatórios com formato próprio, geralmente definido por sua 
área de comunicação, os quais não contêm as informações exigidas por nenhum dos modelos-
padrão. 

1. Modelo Ibase 

Lançado em 1997, o Balanço Social Modelo Ibase inspira-se no formato dos balanços 
financeiros. Expõe, de maneira detalhada, os números associados à responsabilidade social da 
organização. Em forma de planilha, reúne informações sobre a folha de pagamentos, os gastos 
com encargos sociais de funcionários e a participação nos lucros. Além disso, detalha as 
despesas com controle ambiental e os investimentos sociais externos nas diversas áreas — 
educação, cultura, saúde etc.  

2. Guia de Elaboração de Balanço Social do Instituto Ethos 

Baseado num relato detalhado dos princípios e das ações da organização, este guia incorpora 
os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e a planilha proposta pelo Ibase, 
sugerindo um detalhamento maior do contexto das tomadas de decisão em relação aos 
problemas encontrados e aos resultados obtidos. 

 

 

 

 



3. Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade, da Global Reporting Initiative (GRI)  

Este modelo, considerado o mais completo e abrangente, conta com princípios para definição 
adequada do conteúdo do relatório e para garantir a qualidade da informação relatada, 
indicadores de desempenho e protocolos técnicos com metodologias de compilação, fontes de 
referências etc. Considerado o padrão internacional de relatórios de sustentabilidade, o modelo 
GRI está em sua terceira versão, a chamada G3, e já se encontra disponível em português. 

Fonte: Revista Envolverde. Disponível em: < http://www.envolverde.com.br>. 
Acesso em: 2 mar. 2010. 

 

 


