
O trabalho das organizações
não-governamentais no com-
bate à aids terá mais um estí-
mulo. Sexta-feira, será realiza-
da no Teatro Municipal, em
São Paulo, a cerimônia de
entrega e encerramento do
Prêmio Aids & Responsabili-
dade Social Saúde Brasil, pro-
movido pela produtora audio-
visual Aguilla Saúde Brasil e
pelo laboratório farmacêutico
Bristol-Myers Squibb. Serão
anunciadas as ONGs e asso-
ciações de pacientes que se
destacaram em melhorar a
qualidade de vida dos doen-
tes e de seus familiares.

TERCEIROSETOR

Escola estimula a
doação de sangue

A escola de idiomas CEL-LEP
promove, até dia 5, uma cam-
panha de doação de sangue.
Para incentivar os alunos, a
escola criou uma gincana en-
tre 17 de suas 23 unidades.
Ganha quem levar mais doado-
res ao Hospital das Clínicas,
em São Paulo. “Nosso objetivo
é sensibilizar a população para
a doação voluntária de san-
gue, que pode salvar vidas”
justifica Nadia Heloisa Yazbek,
coordenadora da campanha.

CAMPANHA

Investimento privado no
social é tema de livros

Cientista social é novo
diretor do Gife
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Já chegaram às livrarias os
três primeiros volumes da
coleção IDIS de Investimen-
to Social Privado. Composta
por cinco livros, ela traz um
conjunto de textos que pre-
tende ajudar e dar ferramen-
tas às empresas, governo e
organizações sociais para o
desenvolvimento de projetos
comunitários que estimulem
a participação da comunida-
de. O IDIS presta apoio técni-
co a empresas e instituições.

Fernando Rossetti, cientista
social especializado em Direi-
tos Humanos, é o novo diretor-
executivo do Grupo de Institu-
tos, Fundações e Empresas
(Gife), que reúne 71 institui-
ções de referência na prática
do investimento social privado.
Rossetti atuou como jornalista
nos anos 90, quando recebeu
o Grande Prêmio Ayrton Sen-
na de Jornalismo e o título de
Jornalista Amigo da Criança.
Foi um dos fundadores da
ONG Cidade Escola Aprendiz
e consultor do Unicef.

Teoriaepráticadobalançosocial
Pesquisa do Ibase mostra que empresas nem sempre adotam internamente os programas que divulgam
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Prêmioparaaçõesde
ONGs contra a aids

44%
das pessoas ouvidas pela
Gallup International em sua
pesquisa Vox Populi
disseram que o combate à
fome e à pobreza é a mais
importante entre as Metas
do Milênio fixadas pela
ONU. No Brasil, o número
é de 43%

50
mil pessoas foram ouvidas
em 60 países
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Inovaçõesrendem
prêmiosàNatura
Empresa reuniunumasópublicaçãoosbalanços financeiroe
social, ficandoem16.º lugar emumrankingmundial do setor

Primeiros relatórios
surgiram em 1997
Betinho criou diretrizes para analisar
ações de responsabilidade corporativa

4%
É o porcentual de pessoas
negras em cargos de chefia,
segundo pesquisa do Ibase

16,4%
É o porcentual de mulheres
na mesma posição

13%
É a taxa de participação dos
empregados na definição dos
projetos sociais adotados pe-
las empresas. Das decisões,
76,6% são tomadas por
gerentes e diretores

30
Trabalhadores em cada mil
sofreram acidentes de
trabalho em 2002. Em 2000,
o índice foi de 21 por mil

RESPONSABILIDADESOCIAL

514
Reais por ano era o investimento
médio anual em educação por
empregado no ano 2000,
segundo dados de pesquisa feita
pelo Ibase com 231 empresas

402
Reais por ano era a média desse
investimento em 2002, o que
mostra a queda que já vinha se
configurando em 2001, quando o
investimento médio foi de R$ 421

Andrea Vialli

Eles são um instrumento de infor-
mação cada vez mais utilizado pe-
las empresas. De design gráfico ir-
retocável, costumam vir impres-
sos em papéis especiais e são re-
cheados de belas fotos, de flores
oucrianças sorridentes.Nãohádú-
vidas de que os balanços sociais,
uma tendência recentemente in-
corporada pelo meio empresarial,
estão em alta. Mas, como em tudo
que se torna recorrente, impõe-se
a questão: eles estão cumprindo o
que se propõem?

Nem sempre a prática corres-
ponde ao que está descrito no ba-
lanço social.Recente pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas
(Ibase) apontou diferenças em
relação ao que é publicado e o
que acontece na vida real de um
universo de 231 empresas, com
base em quase 600 balanços pu-
blicados entre 2000 e 2002, que
seguem a metodologia do Insti-
tuto.

As principais dissonâncias di-
zem respeito ao volume de aci-
dentes no trabalho, presença de
mulheres e negros em cargos de
chefia e participação dos empre-
gados na definição de projetos
nas áreas social e ambiental,
que nem sempre são discutidos
com os trabalhadores.

Os números apontam ainda
que os investimentos em educa-
ção voltados aos funcionários
são pequenos e vêm caindo ao
longo dos anos. O investimento
médio em educação por empre-
gado era, em 2000, de R$
514,05 por ano. Passou a R$

421,23 no ano seguinte e caiu a
R$ 402,27 em 2002. Os dados
mostram ainda que o porcen-
tual de investimentos em educa-
ção em relação ao total dos in-
vestimentos sociais internos
passou de 6.º lugar em 2000
(5,4% dos investimentos) para
8.º lugar em 2002, ou seja,
3,4% do total dos investimen-
tos internos.

Por outro lado, há uma ten-
dência muito forte das empre-
sas de investirem em projetos
educacionais fora de casa. O úl-
timo censo do Grupo de Institu-
tos, Fundações e Empresas (Gi-
fe) realizado entre seus asso-
ciandos aponta que 87% dos in-
vestimentos sociais privados fi-
nanciam ações com perfil edu-
cacional. “O discurso da respon-
sabilidade social avançou, mas
é preciso que as empresas me-
lhorem suas práticas internas”,
diz Ciro Torres, cientista políti-
co e pesquisador do Ibase. “A
prática está se restringindo à
ação social privada. A maioria
dos investimentos ainda estão
em ações pontuais que se encer-
ram em si”, completa.

Para Carmen Weingrill, ge-
rente de Informação e Pesquisa
do UniEthos, braço para capaci-
tação e educação do Instituto
Ethos, os balanços pressupõem
um exercício da transparência.
“É um instrumento de diálogo.
O fato de tornar públicas as in-
formações expõe a empresa a
análise, por isso ela não pode
mentir”, explica Carmen. Nes-
sa perspectiva, o balanço social
não é um fim em si mesmo,
mas faz parte do processo de in-

corporação do conceito de
sustentabilidade.

Há nos balanços brasilei-
ros ainda uma forte marca da
filantropia, que se traduz na
descrição detalhada de ações
sociais, que nem sempre
vem acompanhada de núme-
ros referentes a esse tipo de
ação. Essa tradição é herda-
da do marketing institucio-
nal e mais se aproxima de
uma peça publicitária. Mas a
prática do relatório está tra-
zendo avanços. “Não é o me-
lhor dos mundos, mas é um
mundo em movimento”, afir-
ma Carmen.

Para Torres, do Ibase, o ba-
lanço social dever ser sobre-
tudo uma ferramenta de ges-
tão, para que a empresa ava-
lie seu desempenho ao longo
do ano e trabalhe os pontos
que precisam ser melhora-
dos. Sua opinião é comparti-
lhada por Roberto Gonzalez,
assessor da Associação dos
Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec). “Não bas-
ta seguir a cartilha. Tem de
ter indicadores fortes e tam-
bém ser claro em relação ao
que precisa mudar”, diz .

Bem feitos, os balanços so-
ciais são um grande instru-
mento para obtenção de cré-
dito, na avaliação de Gonzá-
lez. “Os fundos de investi-
mentos responsáveis estão
crescendo no Brasil. A práti-
ca socioambiental assegura
menor risco, o que pode se
traduzir em maior capital, a
juros menores”, explica. ●

SUSTENTABILIDADE – Reserva extrativista da Natura no Pará

DISPARIDADES

Uma das poucas empresas bra-
sileiras que adotaram integral-
mente o modelo do Global Re-
porting Initiative (GRI) na for-
mulação de seu relatório de
sustentabilidade, a Natura deu
um passo além e incorporou
seu resultado financeiro à pu-
blicação. A iniciativa de lan-
çar um só balanço rendeu à em-
presa o 16.º lugar no ranking
da SustainAbility, organização
inglesa que presta consultoria
a empresas do mundo todo que
querem adotar posturas social-
mente responsáveis.

A avaliação, denominada de
Risk & Opportunity – Best
Practice in Non-financial Re-
porting – é realizada a cada
dois anos desde 1994, e tem o
objetivo de analisar a qualida-
de dos relatórios, sociais e fi-
nanceiros, que estão sendo fei-
tos por empresas de todo o
mundo. Neste ano, foram ob-
servadas 500 publicações. Des-
tas, são eleitos 50 balanços,
que entram no ranking final. A
análise e classificação é feita
em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma) e a
agência de classificação de ris-
co Standard & Poor’s.

“A Natura é a única empresa
brasileira a figurar entre as 50
empresas do ranking, e é tam-
bém a única do setor de cosmé-
ticos no mundo todo a figurar
nessa lista, que abrange empre-
sas de segmentos e portes va-
riados”, diz Rodolfo Guttilla,
diretor de assuntos corporati-
vos da Natura. O ranking con-
templou multinacionais como
a Novo Nordisk (2.º lugar), a
HP (10.º lugar), General Mo-
tors (29.º lugar) e Philips (39.º
lugar). Das 50 empresas que
constam na lista, 47 utilizam o

modelo proposto pelo GRI.
No ano que vem, a Natura

passa a incorporar em seu rela-
tório uma ferramenta, a matriz
matemática, para medir o quan-
to de investimentos está sendo
destinado, além das obrigações
legais, para cada um de seus pú-
blicos de interesse – comunida-
des, fornecedores, consultoras
de vendas, entre outros. “A fer-
ramenta vai aumentar a transpa-
rência com esses públicos”,
afirma Guttilla.

Seguir à risca os ditames do
GRI rendeu para a CPFL Ener-
gia a premiação de melhor ba-
lanço social referente ao ano de
2003 publicado no País. A em-

presa foi a vencedora do Prê-
mio Balanço Social deste
ano e credita o título ao fato
de não esconder do mercado
os riscos e impactos sociais e
ambientais de sua operação.

Em fins de setembro, a
empresa ingressou no Novo
Mercado da Bovespa e no
ADR Nível 3 da Bolsa de
Nova York, os mais rigoro-
sos em relação à governança
corporativa. “Nossa postura
de transparência rendeu R$
800 milhões no dia do lança-
mento das ações”, diz Au-
gusto Rodriguez, diretor de
relações institucionais da
CPFL Energia.● A.V.

EDUCAÇÃO

DIÁLOGO – Para Carmen Weingrill, balanço não é um fim em si mesmo

Os balanços sociais – ou relató-
rios de sustentabilidade, denomi-
nação mais comum fora do Brasil
– são umfenômeno recente.Apri-
meira iniciativa no sentido de for-
mular diretrizes para as empresas
brasileiras descreveremequantifi-
carem suas ações de responsabili-
dade corporativa veio em 1997,
proposta pelo Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômi-
cas (Ibase), organização à época
presidida pelo sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho.

Aomesmo temponascia a Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), re-
de internacional encabeçada pe-
las Nações Unidas e por um gru-
po de ONGs com o objetivo de
propor um padrão mundial para
publicação desses balanços. Ten-
docomo fonte de inspiração as di-
retrizes do GRI, o Instituto Ethos
lançou suas diretrizes, que pro-
põem uma abordagem mais des-
critiva dos indicadores, além da
planilha numérica sugerida pelo
Ibase.

A publicação de balanços so-
ciais tem crescido entre as empre-
sas brasileiras. Uma boa medida
desse movimento é o Prêmio Ba-
lanço Social, que na última edi-
ção registrou a participação de
167 empresas. No ano passado,
foram 152 e, em 2002, quando o
evento foi lançado, 170 inscritos,
incluindo ONGs. Outro indicador
é o Selo Ibase, concedido às em-
presas que seguiram criteriosa-
mente o modelo do instituto. Este
ano já são 46 empresas contem-
pladas. Foram 42 em 2003 e 24
noano anterior, sem contar as em-
presas que utilizam o modelo Iba-
se mas não têm o selo, em torno
de 250.

Já o Instituto Ethos não faz le-
vantamentos sobre quantas em-
presas utilizam suas diretrizes. O
modelo GRI é adotado na íntegra
por cinco empresas – CPFL Ener-
gia, Natura, Petrobrás, Souza
Cruz e Unilever –, mas há outras
que usam o modelo parcialmente.

Háainda as empresasque com-
binam mais de um modelo pa-
ra fazer seus balanços. E há
também as que não utilizam
modelo algum – situação em
que o “relatório” se aproxima
mais de um produto de marke-
ting corporativo.

O caminho está na padroni-
zação da informação. O pró-
prio GRI está fazendo uma re-
visão dos indicadores, que de-
verá ser apresentada em 2006.
No Brasil, o Instituto Ethos in-
tegra um estudo que tem como
objetivo fazer um cruzamento
entre seus indicadores e os do
GRI, de modo que sejam com-
plementares.● A.V.
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