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Está crescendo o número de pequenas e médias empresas que trabalham para melhorar sua 
imagem junto ao consumidor, com a adoção de políticas de governança corporativa, ações sociais 
e ambientais.  
 
A afirmação é do presidente da Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social 
(Fides) e coordenador do Prêmio Balanço Social, Alberto Perazzo, para quem dificilmente 
empresas que não criarem uma cultura de responsabilidade social sobreviverão no mercado no 
futuro. 
 
Segundo informações da Fides que, juntamente com a Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 
Capitais (Apimec), Instituto Ethos e Institut o Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 
organizam a entrega do prêmio, este ano serão 167 companhias a participar do evento, 
representando um aumento de 10% em relação à sua última edição. O número de médias e 
pequenas cresce de apenas duas para nove este ano, segundo ele. 
 
Na opinião de Perazzo, há uma maturidade cada vez maior das empresas em relação à construção 
de seus balanços. “Os relatórios não mostram mais simplesmente os investimentos realizados, 
mas também os objetivos e compromissos da empresa com a questão social”, afirma o 
coordenador. 
 
Além disso, diz ele, deve-se tomar como ponto de partida que as empresas não exercem um 
papel puramente econômico, mas também de responsabilidade junto à comunidade que as 
cercam — fornecedores, clientes e sociedade em geral.  
 
E é com o balanço social, afirma Perazzo, que os empresários podem externar a atitude de seu 
negócio em relação ao meio-ambiente e à sociedade, listando as atividades que desenvolvem para 
melhorar sua relação com esses agentes.  
Diferente de filantropia 
 
Segundo o coordenador do Prêmio Balanço Social, desde a década de 1980 as empresas 
brasileiras demonstram preocupações com as questões sociais e ambientais.  
 
“Em um primeiro momento, esse papel ficou restrito às grandes empresas estatais. Só a partir da 
segunda metade da década seguinte é que também os micro, pequenos e médios negócios 
começaram a adotar princípios de responsabilidade social”, afirmou Perazzo. 
 
Até meados da década de 1990, diz ele, as empresas confundiam políticas de responsabilidade 
social com filantropia. “A responsabilidade social, ao contrário da filantropia, exige das empresas a 
definição de prioridades e a adoção de uma visão transformadora. Isto é, transcende a 
filantropia”, conclui.  
 
Próximas da comunidade 
 
Segundo a coordenação do prêmio, outro dado animador é que está aumentando também o 
número de micros, pequenas e médias empresas participantes do evento. Em 2003, somente 
duas empresas participaram na categoria de negócios com faturamento anual de até R$ 7 
milhões; este ano, já são nove companhias.  
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