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RESUMO 

 

VIEIRA, Marli Terezinha. Evidenciação de informações de responsabilidade social na 
maior  empresa em cada segmento da economia.brasileira 2006. 135 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2006  
 

Com a adequada evidenciação das informações, os agentes interessados terão instrumentos 

para avaliar o desempenho social da organização. A Contabilidade, no cumprimento de seu 

papel de fornecedora de informações para os diversos tipos de usuários, deve gerar, além de 

informações econômico-financeiras, informações sobre responsabilidade social. O objetivo da 

pesquisa é de verificar se a maior empresa em cada segmento da economia brasileira 

evidencia, de maneira adequada informações de responsabilidade social. Os procedimentos 

metodológicos consistem de pesquisa documental, a partir de um checklist fundamentado na 

NBC – T 15, visando verificar o nível de evidenciação de informações de responsabilidade 

social. A amostra selecionada compreende as 23 maiores empresas por faturamento, sendo 

uma de cada segmento da economia brasileira, com base nas 500 maiores e Melhores da 

Revista Exame de 2003 a 2005. No entanto, a amostra final foi de 11 empresas, restringindo-

se às que publicaram suas demonstrações contábeis. Os resultados da pesquisa mostram que 

três empresas apresentam conceito péssimo no que concerne à evidenciação de informações 

de responsabilidade social, quatro conceito ótimo e outras com conceito bom ou regular. 

Concluiu-se que, apesar da escassez de normas sobre evidenciação da  responsabilidade 

social, mesmo não apresentando as informações relacionadas com clareza, as empresas 

pesquisadas demonstram preocupação com a questão social. O trabalho insere-se na linha de 

pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau. 

Palavras-Chave: Evidenciação. Informações. Responsabilidade Social. 
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ABSTRACT  

 

VIEIRA, Marli Terezinha. Disclosure of its information of social responsibility    the 
biggest companies for  revenues in each segment of the  brazilian economy . 2006. 135 p. 
Dissertação de Mestrado em Ciências Contábeis – Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2006 
 

With adjusted disclosure of the information, the interested agents will have instruments for 

evaluation of the social performance of the organization. The Accounting, in the fulfilment of 

its paper of supplier of information for the diverse types of users, must generate, beyond 

informations economic and financials, information on social responsibility.  The objective of 

the research was to verify if the biggest companies for revenues in each segment of the 

Economy, evidence, in adjusted way, information of social responsibility. As methodology, 

bibliographical research and developed documentary research from one had been carried 

through checklist based in NBC - T 15, aiming at to verify the level of disclosure of 

information of social responsibility. 23 bigger companies for revenues in each segment of the 

Economy had been selected; being that, the final sample was of 11 companies who had 

published its accounting statements. Three companies had shown to one bad concept; four had 

presented excellent performance in the disclosure of its information of social responsibility, 

and others had been presented of good or regular form. It was verified that, despite the 

scarcity of norms on social responsibility, exactly that not evidencing with clarity, companies 

are worried about the social matter. 

 

Key-words: Disclosure; Informations; Social Responsability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O mercado altamente competitivo, bem como a rapidez da disseminação da 

informação e do conhecimento, têm levado empresas a buscarem novas alternativas de gestão, 

assim como questionar sobre a responsabilidade de justificar, diante do público, informações 

sobre a contribuição para a defesa dos recursos naturais e a conservação das condições de uma 

vida digna. Inspirados na própria história é que essas entidades estão focalizando o aspecto 

social como fator primordial das atividades. 

  A sociedade moderna conclama que as instituições, de qualquer nível ou natureza, 

devam assumir sua responsabilidade no campo social em que atuam. Torna-se fundamental 

que as empresas assumam o papel, não só de produtoras de bens e serviços, mas também, o de 

responsáveis pelo bem-estar de seus colaboradores. A responsabilidade social vem 

despertando em gestores a melhoria da qualidade de vida e da sociedade e,  está relacionada à 

garantia da contribuição e longevidade de sua entidade, que deve estar comprometida com a 

sociedade em geral.  

 O que impulsiona uma empresa não é só o desejo de lucro, mas também o desejo de 

mudança, para o novo papel das organizações, que é a inserção social como meio de 

sobrevivência em um mercado competitivo. Na velocidade em que são propagados novos 

conceitos, é necessário um adequado gerenciamento das empresas, que esteja direcionado 

constantemente para desempenhos. 

 Muitas empresas estão voltadas para atividades que resultem em benefícios aos 

funcionários, à comunidade, ao meio-ambiente e para si próprias. Conforme o Business and 

Social Development (2005 p.2), “o desempenho empresarial deve englobar, além dos aspectos 

financeiros, os aspectos sociais e ambientais” . Diante dessa nova realidade que as empresas 

estão vivenciando, a Contabilidade, como Ciência Social, deve atender às necessidades dos 
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usuários de informações de caráter econômico-financeiro e social, relacionadas ao ambiente 

em que esteja inserida. 

 A nova concepção da Contabilidade está voltada para o envolvimento social, 

ambiental e de segurança de trabalho, com o propósito de evidenciar as ações da entidade, 

direcionadas ao meio-ambiente, ética e responsabilidade social. Engloba um conjunto de 

informações para a tomada de decisões em recursos humanos, incentivos fiscais, 

investimentos, meio-ambiente e a sociedade em geral. Gerando valor adicionado, como forma 

de evidenciar a participação sócio-econômica da entidade, no meio social em que está 

inserida. 

 Conforme conceitua o Instituto Ethos (2005), responsabilidade social “é uma forma de 

conduzir os negócios da empresa, de tal maneira que ela se torne parceira e co-responsável 

pelo desenvolvimento social” . Esta função era exclusiva do Estado e aos poucos, as empresas 

estão fazendo parte do processo de gestão da responsabilidade social. 

 O resultado econômico obtido pela entidade deve ser confrontado com índices de 

responsabilidade social. Estes, por sua vez, englobam o aspecto da empresa ser responsável 

ou não pela preservação ambiental, melhoria das condições de trabalho e de vida de seus 

funcionários, assistência médica e social para a comunidade, incentivo às atividades culturais, 

artísticas e esportivas e a preservação, reforma e manutenção de bens públicos. 

 Esta mudança de postura notada no Brasil e nos demais países do planeta deve-se ao 

fato da conscientização da população e do movimento de desestatização da economia, 

especificamente na brasileira verificada nos últimos anos. Como o Estado tem menos funções 

na economia do País, uma vez que vários setores produtivos foram transferidos à iniciativa 

privada, cabe a mesma assumir algumas responsabilidades de cunho social. 

 Segundo Riahi-Belkaoui (1999, p. 1), para a aplicação da responsabilidade social 

torna-se necessário contemplar três categorias no campo de atuação das organizações: 
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a) Adoção de técnicas de Contabilidade Econômico-Social, fundamentais ao 
processo de mensuração e avaliação dos resultados financeiros resultantes da adoção 
de determinadas práticas, tendo em vista o desenvolvimento sustentável da 
sociedade; 
b) Manutenção da reputação corporativa, e 
c) Eliminação de práticas fraudulentas por parte de seus dirigentes e funcionários. 
 

A empresa precisa demonstrar que está conduzindo sua operação, sob vários aspectos, 

mas, também com preocupação social e ambiental. Esta comunicação entre empresa e 

sociedade fortalece a imagem institucional da organização, elevando sua participação no 

mercado, atraindo melhores empregados e fornecedores, maiores volumes de investimentos, 

além de causar estímulo para que outras organizações, pertencentes ao sistema, e que também 

venham a comportar-se dessa forma, dando origem a um ciclo positivo e crescente, que vise à 

eliminação de diferenças sociais e da degradação urbana e ambiental.  

De acordo com Tinoco (2001, p.18), “ responsabilidade corresponde à obrigação de 

executar algo que decorre de autoridade delegada, e só se quita com a prestação de contas dos 

resultados alcançados e mensurados pela contabilidade” . A responsabilidade social, 

evidenciada pelo Balanço Social, por exemplo, presta contas ao governo, aos trabalhadores, 

aos acionistas e à sociedade em geral, do desempenho social das empresas, não deixando de 

agregar custo-benefício em relação aos fatores de produção. Para uma melhor credibilidade 

das informações prestadas ao público surge a mensuração por meio do índice de 

sustentabilidade. 

Conforme a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA) (2005), “ foi 

lançado em dezembro de 2005 o primeiro Índice de Sustentabilidade da América Latina, que 

tem por finalidade servir como indicador do comportamento do mercado como um todo ou de 

um segmento econômico específico do mercado”. Nos últimos anos, a transparência e 

responsabilidade social vêm, a cada dia, fazendo mais parte do vocabulário dos gestores. 

Debates sobre sustentabilidade fizeram com que analistas ampliassem o horizonte de 

medições do Balanço Social por meio de índices que reflitam, adequadamente, a qualidade 
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das informações prestadas à sociedade. 

Nesse sentido, várias linhas de pesquisa contábil almejam o desenvolvimento e a 

adoção de uma política social, envolvendo valores monetários, informações econômico-

financeiras e que devem ter uma análise criteriosa. Tais procedimentos acarretam gastos, tais 

como, investimentos sociais relevantes de obrigações legais e contratuais. Não basta a 

empresa adotar ações de responsabilidade social, é importante divulgar para a sociedade as 

informações econômicas e financeiras. Um instrumento para essa evidenciação é o Balanço 

Social. 

Tinoco (2001, p.36) destaca que, “o Balanço Social tem o objetivo de descrever certa 

realidade econômica e social de uma entidade, mediante a qual é suscetível de avaliação” . As 

empresas agregam interesses econômicos com os sociais, objetivando repercussão das ações 

no ambiente em que estão inseridas. Diante desse contexto, surge o problema da pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Com uma correta divulgação, os agentes interessados na empresa terão instrumentos 

para análise, acompanhamento e comparação do desempenho social da organização, além de 

sua situação econômica, financeira e patrimonial. As empresas precisam de parâmetros, 

normas e procedimentos para identificarem, registrarem, mensurarem e evidenciarem eventos 

econômicos de natureza social. 

 A Contabilidade, no cumprimento de seu papel de provedora de informações 

diferenciadas para os diversos tipos de usuários, deve possuir normas e procedimentos 

aplicáveis ao tratamento de eventos sociais. Surge então, a questão de pesquisa deste trabalho: 

As demonstrações contábeis da maior empresa em cada segmento da economia brasileira 

evidenciam de forma adequada informações de responsabilidade social?  
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  Estabelecidos os pressupostos e com a intenção de responder a referida questão, 

foram determinados os objetivos da pesquisa. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

 Os pressupostos visam responder de forma afirmativa ou não o que se supõe encontrar 

durante o desenvolvimento do trabalho no que se refere, a evidenciação de informações de 

responsabilidade social. As empresas estão inseridas em um novo contexto de 

responsabilidade social, que era função exclusiva do estado. Nesse sentido, a pesquisa está 

inserida nos seguintes pressupostos: 

a) A função da contabilidade, como geradora de informações aos diferentes 

usuários, está preparada para proporcionar relatórios que evidenciam a 

responsabilidade social; 

b) Nesses relatórios gerados pela contabilidade, o contador atendendo princípios e 

normas contábeis, poderia assumir postura social, elaborando relatórios de acordo 

com a NBC T 15. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos se destinam à finalidade teórica e prática. Com esta finalidade foram 

desenvolvidos objetivos geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Verificar se a maior empresa em cada segmento da economia brasileira evidencia de 
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maneira adequada informações de responsabilidade social. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) identificar os princípios e normas contábeis nacionais e internacionais aplicáveis à 

identificação, mensuração e informação de eventos econômicos de natureza social nas 

empresas;  

b) caracterizar as empresas pesquisadas quanto a aspectos gerais das mesmas; e 

c) analisar as informações de responsabilidade social que foram evidenciadas pelas 

maiores empresas em cada segmento entre as 500 Maiores e Melhores da Revista 

Exame, que publicaram as demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2003 

a 2005.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 A globalização da economia, a rapidez das informações e a era do conhecimento, 

denotam uma tendência de prestação de contas pela empresa à sociedade, a qual está inserida 

nas ações sociais e ambientais desenvolvidas, o que é comum em países, tais como: 

Alemanha, França e Reino Unido. 

 Além do retorno econômico aos investidores, as empresas estão evidenciando 

informações sobre a geração de seus recursos à sociedade, como forma de prestar contas de 

seu desempenho a funcionários, clientes e comunidade. Nesse sentido, são buscados novos 

processos de gestão, pelo desenvolvimento de estratégias competitivas, por meio de soluções 

sociais. 

 A Contabilidade Social, nesse contexto de mudanças, passa a ter ênfase para 
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acompanhar a evolução das novas exigências da sociedade, fazendo com que as empresas 

publiquem suas demonstrações com transparência, a fim de evidenciar os aspectos do bem-

estar social e ambiental, surgindo como um instrumento de melhor divulgação para atender, 

com contribuição teórica e prática, aos usuários do Balanço Social (DE LUCA, 1998, p.19). 

 A responsabilidade social é o compromisso que as empresas devem ter para com a 

sociedade, sendo que elas assumem obrigações de caráter social e utilizam como instrumento 

o Balanço Social, que revela o desempenho da política social. Segundo Santos (2003 p.11), a 

Demonstração de Valor Adicionado, por exemplo, é uma das vertentes do Balanço Social, e 

faz parte do conjunto das informações, apresentando dados numéricos da criação e 

distribuição da riqueza à sociedade; sendo, também, relevante a evidenciação das informações 

de caráter social. 

 Nesse sentido, a Contabilidade merece atenção, tendo em vista a evidenciação de 

informações econômico-financeiras, bem como aquelas relacionadas às atividades sociais. Em 

relação aos usuários, busca-se justificar a sua implementação e evolução nas organizações. 

 Esta dissertação insere-se no grupo Pesquisas em Sistemas de Informações e 

Controladoria, da linha de pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 No Capítulo l, apresenta-se o tema da pesquisa, o problema, as principais partes,os 

objetivos geral e específicos, a justificativa para o estudo e a estrutura do trabalho. 

 No Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica do presente estudo. Inicia-se com 

aspectos conceituais sobre Responsabilidade Social, Contabilidade Social, Legislação 

Nacional e Internacional, Balanço Social, Demonstração de Valor Adicionado, que 
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fundamentam o presente estudo. 

 No Capítulo 3, descreve-se a metodologia da pesquisa. Inicia-se com o delineamento 

da pesquisa, população e amostra, estratégia de coleta e análise de dados e limitações da 

pesquisa. 

 No Capítulo 4, apresenta-se a análise dos resultados da pesquisa, com o objetivo de 

verificar como está sendo feita a evidenciação de informações de responsabilidade social 

pelas empresas selecionadas. No capítulo 6 evidenciam-se as conclusões da pesquisa e 

recomendações para futuros trabalhos sobre o tema investigado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 A Organização das Nações Unidas lançou, pela primeira vez, o Pacto Global em 1999, 

durante o Fórum Mundial na Suíça, contendo nove princípios, entre eles: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Trabalho, Direitos e Princípios 

Fundamentais do Trabalho e Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento 

(PACTO GLOBAL p. 2). Isso denota que existe interesse mundial sobre assuntos de 

responsabilidade social. 

 Segundo De Luca (1998, p.22), “as questões sociais decorrentes das atividades das 

empresas passaram a ser questionadas por volta da década de 60. Os Estados Unidos com a 

Guerra no Vietnã, e com o aumento da discriminação social, fizeram com que a população 

exigisse uma posição ética das entidades” . Já, na França, desde 1977 existe a lei de 

responsabilidade social que obriga as empresas a publicarem o Balanço Social. 

 Conforme Santos (2003, p.16), “a busca incessante de informação cada vez mais útil e 

precisa, deve ser preocupação de todos os profissionais responsáveis pela geração divulgação 

e análise de dados que possam interferir nas relações sociais entre indivíduos e empresa” . 

Assim, a evidenciação contábil aumenta a credibilidade para a mensuração da riqueza gerada 

no país, além de ser uma ferramenta essencial para prestar contas à sociedade, sobre 

desenvolvimento econômico. 

 O Balanço Social tem destaque na responsabilidade social das empresas, avalia a 

aplicação dos planos sociais e evidencia o desempenho da empresa, por meio de indicadores 

de sustentabilidade, registrando as realizações efetuadas e avaliando as relações ocorridas 

entre o resultado da empresa e a sociedade (KROETZ, 2000). 

 A responsabilidade social, por sua vez, atinge o futuro existencial da humanidade e 

suas relações no ambiente corporativo. Empresa e sociedade são compostas por comunidade 

em geral, governo, clientes, fornecedores, investidores, podendo no longo prazo, serem 
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afetados, prejudicando a continuidade da organização e da vida no planeta.  

 Diante disso, a Contabilidade, como ciência social, tem como fundamento identificar e 

aproximar indivíduos ou entidades de uma organização, estreitando relacionamentos em 

relação à geração e distribuição de riqueza. A Contabilidade Social é  um ramo da economia, 

sendo instrumento de mensuração das atividades econômicas agregadas a macroeconomia. 

Fornece instrumentos de evidenciação para o Balanço Social (SANTOS, 2003, p.14-15). 

 No entanto, a Demonstração de Valor Adicionado, sendo uma das vertentes do 

Balanço Social, auxilia na mensuração e demonstração da geração e distribuição da riqueza de 

uma organização, com dados extraídos da Contabilidade, especialmente da Demonstração do 

Resultado do Exercício, apenas com enfoques diferenciados. A DVA evidencia como a 

riqueza gerada pela empresa está sendo distribuída aos agentes econômicos e sociais 

beneficiários da renda. 

Esta percepção pode surgir na empresa por iniciativa própria ou imposição legal. Dentro de 

uma nova fase de relação entre empresa e sociedade, vertentes formam aliança para 

evidenciar a riqueza gerada e distribuída, dentro do contexto de responsabilidade social. 

 Assim este capítulo inicia-se com conceitos de responsabilidade social, contabilidade 

social, panorama nacional e internacional, legislação nacional e internacional. Na seqüência, 

aborda sobre, Balanço Social e Demonstração de Valor Adicionado. 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 A palavra responsabilidade no sentido amplo faz  pensar que o termo esteja ligado à 

obrigação legal ou moral, relacionado ao campo da ética. Ética e responsabilidade social são 

manifestações da sociedade por meio de tradições, costumes e crenças. 

 A responsabilidade da entidade está relacionada ao consumo de recursos naturais da 
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humanidade, de capitais financeiros, tecnológicos e uso da capacidade de trabalho das pessoas 

físicas, integrantes da sociedade. Apoio recebido de organizações do Estado, fruto de 

mobilização social, e que são devolvidos à sociedade em forma de apoio ao desenvolvimento 

da comunidade em que atua, à preservação do meio-ambiente, investimento no bem-estar dos 

funcionários e seus dependentes, e em um ambiente de trabalho agradável com comunicação 

transparente (KROETZ, 2000). 

 Conforme Toldo (2005, p.2), “pode-se considerar o início da responsabilidade social 

no Brasil, em 1960, a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), 

sendo reconhecido que a empresa possui uma função social” . Ainda, a “Nitrofértil é a 

primeira empresa brasileira a publicar seu Balanço Social” . 

 Na França, uma iniciativa acadêmica propôs um quadro indicador social da empresa, 

em que figuravam no Ativo, os fatores de satisfação, e no Passivo os fatores de tensão social. 

Tais fatores eram analisados por meio de indicadores, propostos a partir de uma visão global 

da empresa. Desde 1977, as empresas, conforme legislação, são  obrigadas a publicar o 

Balanço Social, após consideração pelo comitê da empresa e assembléia de acionistas 

(TINOCO, 2001). 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas - IBASE 

(2005), em pesquisa realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande Sul - 

UFRGS, empresários manifestaram temor de que uma divulgação ampla do Balanço Social 

possa provocar no Governo o desejo de tornar compulsórias, iniciativas espontâneas, tais 

como a publicação de um importante instrumento de comunicação institucional. 

 A responsabilidade social, de acordo com Kroetz (2000, p.56), “ faz com que a 

entidade comunique-se melhor com a sociedade, no momento em que está convencida de seu 

papel social, e volta-se para a melhoria, fortalecendo seu conceito” . Embora não exista lei 

específica para a prática, as empresas estão prestando contas à sociedade do papel que 
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desempenham. 

 Conforme o Business and Social Development (2005, p.2), “o conceito de 

desenvolvimento sustentável trata desta questão: não haverá crescimento econômico em longo 

prazo sem progresso social e cuidado ambiental” . A sociedade, a economia e o meio ambiente 

devem estar equilibrados, dentro do contexto da sustentabilidade, apresentando uma visão 

clara do impacto da responsabilidade social da empresa, para apoiar na tomada de decisões. 

 Com o processo da globalização e das inovações das informações, e com as crescentes 

desigualdades da nossa sociedade, vem aumentando significativamente a competitividade 

entre as empresas, sendo que as mesmas são obrigadas a buscar novos processos de gestão e 

diferenciais competitivos (ASHLEY, 2002). Segundo este autor, a empresa moderna não se 

preocupa apenas com a obtenção de lucros, mas está ligada a um desenvolvimento de 

estratégias competitivas por meio de soluções sociais. 

 Responsabilidade social é um exercício permanente de deveres com o objetivo de 

assegurar aos cidadãos os direitos mais elementares da modernidade: educação, saúde, 

habitação, cultura, lazer e segurança, em suma, um bem-estar social, construído a partir de 

ações e investimentos, obtidos por meio de parcerias entre sociedade-sociedade e sociedade-

Estado (BUSATTO, 2001). 

 Para Drucker (apud ASHLEY, 2002, p.7), a responsabilidade social é um fator 

importante para a sustentabilidade das empresas no mercado, e este autor comenta que, “é 

justamente em função de a empresa ser bem-sucedida no mercado, que cresce a necessidade 

de atuação socialmente responsável, visando diminuir os problemas sociais” . 

 A transformação da mentalidade empresarial ocorre porque os empresários estão 

percebendo a influência na qualidade de vida dos trabalhadores e as complexas mudanças 

econômicas e sociais do mundo moderno. Para isso, as empresas têm desenvolvido esforços 

nas tomadas de decisões, levando sempre em consideração o aspecto social, pois quanto maior 
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a credibilidade da empresa, maior será a reciprocidade da sociedade, (De Luca, 1998). 

 No entendimento de Ashley (2002, p.6), “há uma crescente conscientização por parte 

das organizações além das estabelecidas em lei, ou seja, de caráter moral, contribuindo para a 

qualidade de vida da sociedade e uma melhoria eficiente no âmbito interno das empresas” . O 

lucro é indispensável para a sobrevivência da empresa, mas não deve constituir sua única 

finalidade.  

 É imprescindível a valorização das pessoas, a satisfação dos colaboradores e clientes, 

pois sendo assim, surgirão melhores resultados dos funcionários quanto à produtividade. O 

futuro caminha para a prosperidade social e intelectual, integrando tecnologia, homem e 

capital, transformando um mundo melhor para todos (EHRSAM apud KROETZ, 2000).  

 Com a nova cultura de responsabilidade social, várias empresas vêm atuando na 

promoção deste bem-estar, por meio da distribuição dos lucros e projetos sociais, e por 

conseqüência têm como resultado colaboradores mais eficientes e diminuição dos índices de 

violência e exclusão dos cidadãos. 

 Desde os primórdios da Antigüidade, a Contabilidade acompanhou a evolução dos 

patrimônios, tendo intrínseco em seu significado a satisfação das necessidades humanas, na 

função econômica e social, no sentido mais amplo de instituição social de renda e emprego. 

Nesse sentido, a Contabilidade como Ciência Social Aplicada, reflete índices que afetam, de 

forma direta, a sociedade e seus componentes dentro das áreas econômica e social. A ética e a 

responsabilidade social estão no vocabulário dos empresários dessa nova era em que as 

empresas estão inseridas. 

 

2.2 CONTABILIDADE SOCIAL 

 

 A Contabilidade Social é um ramo da Economia, uma técnica de registro que mede o 
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conjunto de grandezas definidas pela Ciência Econômica, agregando produção e renda em 

níveis sociais, cifrados em unidades monetárias (SANTOS, 2003, p.18). O patrimônio é o 

objeto do estudo da Contabilidade, enquanto o objeto do estudo da Contabilidade Social 

restringe-se às informações contábeis, relativas ao meio social que provocam variação no 

patrimônio de uma entidade. 

 Desde o século XX, registraram-se manifestações a favor de um comprometimento 

socialmente responsável por parte das empresas. Contudo, foi somente a partir da década de 

1960, nos Estados Unidos da América, e no início da década de l970, na Europa, 

particularmente na França, Alemanha e Inglaterra, que a sociedade iniciou uma cobrança por 

maior responsabilidade social das empresas, e consolidou-se a própria necessidade de 

divulgação dos chamados balanços ou relatórios (TORRES, 1998). 

 De acordo com Torres (1998), em vários países surgiu, por parte das empresas, a 

necessidade de prestar informações ao público sobre suas atividades no campo social.  A 

população da Guerra do Vietnã deu início a um movimento de boicote à aquisição de produtos 

ligados a este conflito armado. Houve pressão da sociedade, e as empresas passaram a ter uma 

nova postura ética, e a prestar contas de suas ações justificando seu objetivo social, com o 

intuito de melhorar a imagem junto aos consumidores. 

 Segundo Gonçalves (1998, p.36), “a idéia de responsabilidade social das empresas 

popularizou-se nos anos de 1970, na Europa. A partir dessa idéia, em 1971, a companhia 

alemã STEAG produziu um relatório social, com balanço das  atividades sociais” . O marco na 

história dos Balanços Sociais aconteceu na França em 1972, que foi o ano que a empresa 

SINGER fez, o assim chamado, primeiro Balanço Social da história das empresas. 

 Na visão de Kroetz (2000, p.45), “além da proposta de reflexão sobre a 

responsabilidade social do contador, exercida pela Contabilidade, ainda há campo a ser 

explorado, e demonstrar a qualidade dos efeitos ocasionados no patrimônio das entidades” . A 
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Contabilidade, quando usada para controle das informações sociais, é voltada para auxiliar 

aos gestores a mensurar o desempenho das atividades sociais e ambientais da entidade. Busca 

verificar os impactos sobre a circulação da riqueza entre a entidade e a sociedade, de maneira 

que possa ter dados a informar para o Balanço Social. 

 De acordo com o IBASE (2005), “o conjunto dos compromissos sociais constitui um 

dos temas que se encontram nos documentos qualificados de Contabilidade Social” . Uma 

pesquisa realizada na Alemanha, em 1975, sobre o compromisso social dos empresários e 

indústrias alemãs, fez ressaltar que a ampla maioria deles é consciente das suas 

responsabilidades socais.  

 Talvez, esta tenha sido a base para que, nos dias atuais, os relatórios sociais, 

contenham informações sobre o custo dos salários e encargos sociais, as despesas sociais 

voluntárias, a formação profissional, os esforços de informação interna, os números de 

acidentes, as contribuições a respeito da coletividade, que compreendem os empregos de 

pesquisa e da publicidade sobre as ações de controle de poluição, sejam levados em 

consideração. 

 A Contabilidade, como ciência social, é produto do ambiente em que atua, buscando 

harmonização na linguagem dos negócios. Com o processo de globalização dos negócios, as 

entidades têm buscado meios de integrar as transações comerciais, financeiras e sociais, 

mundialmente. Nesse sentido, organismos nacionais e internacionais buscam harmonizar 

normas e procedimentos de padronização de eventos econômicos e sociais. 

 

2.3 REGULAMETAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL sobre Responsabilidade Social 

 

 Tornou-se um marco no Brasil, o Seminário no Rio de Janeiro de 1997, em que 

estavam presentes personalidades de empresas públicas e privadas, discutindo a importância 
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do Balanço Social e da Responsabilidade Social, que reacendeu e voltou a pautar a agenda das 

empresas, da imprensa, de organizações não governamentais, dos institutos de pesquisa, e até 

de instâncias do Governo (IBASE, 2005).  

 Posteriormente, nove anos depois, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

pronunciou-se sobre o assunto por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade, tendo 

recentemente sido aprovada a norma NBC T-15, que trata da responsabilidade social e 

ambiental das empresas. Muito se tem falado no mundo a respeito do assunto, mas ainda com 

escassez de padronização. 

 Em 2002, a Universidade de Barcelona fez um comparativo entre a Responsabilidade 

Social e a Contabilidade Social, ilustrando com um tripé de perspectivas o desempenho das 

organizações no ambiente social, econômico e ambiental, tratado em propostas das Nações 

Unidas, tais como: Global Reporting Initiative – GRI e SA 8000. 

 A Comissão das Comunidades Européias publicou o Livro Verde, que fomentou um 

marco europeu para a responsabilidade social das empresas. Cada vez é maior o número de 

empresas européias que responde às pressões sociais por meio de estratégias de 

responsabilidade social. O referido livro tem como objetivo iniciar um debate com a União 

Européia, em nível internacional, para aproveitar práticas existentes inovadoras de 

responsabilidade social, em âmbito mundial. Ainda é citado nesse livro que, “a 

responsabilidade social deve ser considerada como um investimento, não um gasto”  

(EUROPEAN COMMISSION, 2001). 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, é importante mencionar como os órgãos 

reguladores estão se preocupando com o assunto responsabilidade social. 
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2.3.1 Legislação Brasileira que trata da Responsabilidade Social das Empresas 

 

 Nesse sentido, a Constituição Federal, que é a norteadora dos princípios e normas 

fundamentais, trata da responsabilidade social das empresas. 

 

2.3.1.1 Constituição Federal 

 

 As funções reguladoras, fiscalizadoras e controladoras do Estado têm o poder de 

mudar as necessidades e processos produtivos das empresas. Os artigos 173 e 174 da 

Constituição Federal tratam da responsabilidade da pessoa jurídica, em relação aos atos 

praticados de ordem econômico-financeira, economia popular e desigualdade social. Em 

decorrência disso, hoje existem vantagens adicionais, tais como, a existência de fundos de 

investimentos e incentivos fiscais, na aplicação de recursos em empresas socialmente 

responsáveis. 

 

2.3.1.2 Conselho Federal de Contabilidade 

 

 O Conselho Federal de Contabilidade – CFC foi criado pelo Decreto Lei nº 9.295, em 

27 de maio de 1946, é uma Autarquia Especial de Caráter Corporativista, sem vínculo com a 

Administração Pública Federal, com função de orientação, normatização e fiscalização do 

exercício da profissão contábil. Esta autarquia manifestou interesse sobre o tema 

responsabilidade social e valor adicionado por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade 

- NBC T 3 e NBC T 15. 

a) Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 3 

 A Ciência Contábil consiste em um terreno delimitado entre princípios, padrões e 
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normas. Sendo que, os princípios estão revestidos de universalidade e generalidade, elementos 

que caracterizam o conhecimento cientifico, já as normas que deles emanam  podem ser 

mutáveis, o que não ocorre com os princípios. A NBC T 3, de 25 de janeiro de 2005, aprova 

conceito, conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis, extraídas dos 

livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil das entidades. 

 A referida norma também estabelece procedimentos para evidenciação de informações 

econômico-financeiras, relacionadas ao valor adicionado pela entidade e sua distribuição. “As 

informações devem ser extraídas da Contabilidade e os valores informados devem ter como 

base o princípio contábil da competência”  (CFC, 2005). No componente relativo ao valor 

adicionado, devem ser incluídos colaboradores, governo, agentes de lucro entre outros. 

 A Demonstração de Valor Adicionado é destinada a evidenciar de forma concisa, os 

dados e as informações do valor da riqueza gerada e distribuída pela entidade em um dado 

momento. Ainda, a norma estabelece um modelo a ser seguido pelas entidades. Na seqüência, 

será comentada a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 15, que trata da 

Responsabilidade Social. 

b) Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 15 

 Esta norma, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2006, tem o objetivo de 

demonstrar à sociedade procedimentos  de informações de natureza social, relacionadas com a 

responsabilidade social da entidade. Existe a necessidade de normatização de padrões para 

itens destacados na referida norma. 

 “A demonstração de informações de natureza social, deve evidenciar os dados e 

informações de natureza social da entidade, extraídos ou não da contabilidade, conforme 

procedimentos da norma” (CFC, 2006). As demonstrações referidas, quando divulgadas, 

devem ser complementares às demonstrações contábeis, não se confundindo com as Notas 

Explicativas. 
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 De acordo com esta norma, em relação aos recursos humanos, entre outros aspectos, a 

empresa deverá informar a remuneração concedida aos empregados, administradores, 

terceirizados e autônomos, gastos com encargos sociais, alimentação, transporte, saúde, 

previdência privada, segurança e medicina no trabalho, educação, cultura, capacitação e 

desenvolvimento profissional, creches e participação no lucro, geração e distribuição de 

riqueza, bem como Demonstração do Valor Adicionado. 

 Devem constar dados referentes à remuneração, benefícios concedidos, composição do 

corpo funcional e as contingências e os passivos trabalhistas da entidade.   

 

2.3.1.3 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE 

 

 O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas foi criado em 1981, e é uma 

instituição de utilidade federal, sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e política. Sua 

missão é a construção da democracia, combatendo desigualdades e estimulando a participação 

cidadã (IBASE, 2005). 

 Entre os temas e campos de atuação que o IBASE julga prioritários, estão o processo 

Fórum Social Mundial. Alternativas democráticas à globalização, participação da sociedade 

civil no espaço público, monitoramento de políticas, democratização das cidades, segurança 

alimentar, economia solidária, responsabilidade social e ética nas organizações (IBASE, 

2005). 

 Na linha programática da responsabilidade social e ética nas organizações, o IBASE 

trabalha o Balanço Social como um modelo para cobrar uma postura ética e transparência no 

meio empresarial e nas organizações da sociedade civil. Para isso, elabora três modelos de 

Balanço Social que são: para Instituições de ensino, fundações e organizações sociais; Micros 

e pequenas empresas; e Cooperativas. 
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 No sitio do IBASE (www.ibase.gov.br) constam consultas públicas de 01 de junho a 

30 de julho de 2006, com o objetivo de desenvolver na sociedade uma cultura de 

monitoramento sobre as práticas internas e externas das empresas, que publicam o Balanço 

Social, ampliando o debate sobre a responsabilidade social empresarial.  

 

2.3.1.4 Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

 

 A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, criada pela Lei nº 6.385/76, tem poderes 

para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. A 

CVM apóia e incentiva a divulgação voluntária das ações empresariais que reflitam as suas 

preocupações e responsabilidades no campo social. Emitiu dois Pareceres de Orientação, 

incentivando a divulgação de informações de natureza social: o parecer de Orientação CVM 

n.º 15/87, na parte que trata do Relatório da Administração, e o Parecer de Orientação CVM 

n.º 24/92 sobre a divulgação da Demonstração de Valor Adicionado (CVM, 2005). 

 O valor adicionado adotado pela Contabilidade e pela economia é enfocado de forma 

diferente (SANTOS, 2003, p.32). Há também a Deliberação CVM 371/2000, que aprova e 

torna obrigatório, para as companhias abertas, o Pronunciamento sobre Contabilização de 

Benefícios a Empregados, emitido pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - 

IBRACON, e elaborado em conjunto com a CVM. 

 

2.3.1.5 Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON 

 

 Visando aprimorar a profissão contábil no Brasil, o IBRACON trata da avaliação de 

matéria contábil. Houve pronunciamento a respeito da questão social, por meio da 

Interpretação Técnica 03/02, que trata de ganho contingente, ganhos potenciais com situações 
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de soluções definidas à data do encerramento do exercício social ou período que se referem às 

demonstrações contábeis. 

 Um ganho contingente corresponde ao direito de recuperação de um tributo ou a 

extinção de uma obrigação. A Interpretação Técnica 01/01 e a NBC T 26 (CFC, 2005), trata 

de benefícios a empregados, em especial aos planos de pensão. 

 

2.3.1.6 Anteprojeto de Lei nº 3.741/2000 

 

 A Lei das Sociedades Anônimas está em vigor há quase 30 anos. A proposta de 

mudança visa adequa-la a uma nova realidade da economia mundial, atendendo a um 

processo de harmonização das práticas contábeis internacionais. A CVM entregou em 05 de 

julho de 1999, ao Ministério da Fazenda (MF), o anteprojeto de reformulação, que trata de 

algumas modificações dos aspectos contábeis. 

 Visando reformular a Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, o referido anteprojeto 

demonstra critérios para avaliação dos grupos do Balanço Patrimonial, substituição do 

Demonstrativo de Origem e Aplicação de Recursos pelo Demonstrativo de Fluxo de Caixa e a 

inclusão do Demonstrativo de Valor Adicionado, com o propósito de que as empresas 

demonstrem suas riquezas geradas durante o exercício social. 

 O referido anteprojeto de lei prevê a inclusão da Demonstração de Valor Adicionado, 

como sendo parte integrante das demonstrações contábeis. Kroetz (2000, p.40-42) comenta 

que, “devido às qualidades da DVA, e a importância para a gestão e usuários da 

Contabilidade, auxilia na análise para abertura de créditos, principalmente pelo governo....” . 

Por isso é que se estuda a obrigatoriedade da divulgação da DVA, como forma de distribuição 

da riqueza, parte destinada ao governo, na forma de tributos. 
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2.3.1.7 Manual de Sustentabilidade Econômica – Bovespa 

 

 De acordo com o Manual de Sustentabilidade Econômica - Bovespa (2005, p.12), a 

experiência brasileira com Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI) teve início em 

janeiro de 2001, quando o Unibanco, lançou o primeiro serviço de pesquisa para fundos 

verdes. Os relatórios do referido banco, contendo informações sociais e ambientais de 

empresas listadas na Bovespa, eram destinados, exclusivamente, aos fundos socialmente 

responsáveis no exterior.  

 No final de 2001, o Banco Real ABN Amro lançou os Fundos Ethical FIA, os dois 

primeiros fundos SRI em mercados emergentes. Desde então, os dois fundos da família 

Ethical I têm apresentado desempenho superior ao do Ibovespa para o mesmo período. Em 

2004, o Banco Itaú lançou o fundo Itaú Excelência Social, com foco no desempenho na área 

de responsabilidade social corporativa. 

 Ainda, de acordo com o Manual de Sustentabilidade Bovespa (2005, p.12), a partir da 

constatação de que o aprimoramento do mercado de capitais é decisivo para que este possa 

cumprir seu papel de financiador do crescimento econômico, a Bovespa criou o Novo 

Mercado. O Novo Mercado busca criar um ambiente mais adequado para que as empresas 

possam, a partir de melhores práticas de Governança Corporativa e maior transparência das 

informações, proporcionar maior segurança aos investidores, e, conseqüentemente, reduzir 

seus custos de captação de recursos.  

 Merece destaque, também o Índice de Ações com Governança Corporativa 

Diferenciada (IGC), cujo objetivo é medir o desempenho de uma carteira teórica composta 

por ações de empresas que apresentem bons níveis de Governança Corporativa. São incluídas 

na carteira do índice todas as empresas admitidas à negociação no Novo Mercado e nos 

Níveis 1 e 2 da Bovespa. 



 35 

 A exemplo de outros índices do mundo, a Bovespa uniu esforços com o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV/EAESP. O grupo de trabalho originário deu 

lugar ao Conselho do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE (CISE), composto pela 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAAP), 

Associação Nacional de Bancos de Investimentos (ANBID), Associação de Analistas e 

Profissionais de Investimentos de Mercado (APIMEC), Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social (ETHOS), International Finance Corporation (IFC), 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), e a Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (SDS/MMA) (MANUAL DE 

SUSTENTABILIDADE DA BOVESPA, 2005, p.16). 

 

2.3.2 Regulamentações internacionais que tratam da responsabilidade social 

 

 Embora existindo pronunciamentos de poucos órgãos internacionais sobre o assunto, 

recomendando tratamento contábil para itens econômico-sociais, serão mencionados neste 

trabalho os pronunciamentos da Organização das Nações Unidas (ONU), do Financial 

Accounting Standards Board (FASB), do Social Accountability (AS) e LIBRO VERDE da 

European Comission. De acordo com o foco da pesquisa, é importante mencionar a tratativa 

de cada um dos órgãos reguladores a respeito do assunto. 

 

2.3.2.1 Organização das Nações Unidas – ONU 

 

 Organismo internacional, sediado em Nova Iorque, com o objetivo de manter a paz e a 

prestação de assistência humanitária e para resolução dos problemas enfrentados pela 
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humanidade. A idéia de um pacto entre a ONU e empresas foi lançado durante o Fórum 

Econômico Mundial, na Suíça, em 1999, englobando nove princípios derivados da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, Declaração da Organização Internacional do Trabalho e 

Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. São abordados direitos 

humanos, condições de trabalho e meio-ambiente, entre outros assuntos. 

 Quanto à contabilização, a ONU recomenda que cada organização, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos podem reconhecer as exigibilidade, de forma espontânea ou por 

imposição da lei. Em situações em que danos causados pela organização não sejam de 

reparação obrigatória em lei, é aconselhável que sejam divulgados em Notas Explicativas. 

 

2.3.2.2. - International Accounting Standard Comittee - IASC 

 

 O objetivo do IASC é conseguir, no mundo inteiro, uniformidade nos princípios e 

informações que as organizações utilizem nos seus relatórios contábeis. As práticas contábeis 

internacionais (IAS) emitidas pelo Comitê Internacional de Contabilidade (IASC) são fontes 

de referência para as práticas mundiais, por representarem um conjunto de normas  

constantemente atualizadas com as exigibilidades do mercado mundial, e têm sido 

gradativamente harmonizadas com as práticas internacionais. No Brasil, já se observa uma 

tendência de harmonização com as práticas internacionais. 

 A IAS 37 é a única norma de responsabilidade internacional que tem diretamente a ver 

com termos relacionados ao ambiente, contingências e custos de longo prazo. Destaca que as 

provisões devem ser reconhecidas quando uma entidade tem uma obrigação presente 

constituída, como resultado de um evento passado. Uma provável saída de recursos 

envolvendo benefícios econômicos será requerida para liquidar a obrigação. 

 Ainda, segundo esta norma, os passivos contingentes devem ser divulgados nas 
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demonstrações financeiras, a menos que uma saída de recursos seja considerada remota. As 

divulgações incluem a natureza da contingência,  e quando viável, o efeito financeiro 

estimado é uma indicação das incertezas e a possibilidade de qualquer desembolso. Já os 

ativos contingentes não devem ser reconhecidos, uma vez que pode resultar no 

reconhecimento de receita que nunca pode ser realizada. 

 A IAS 19, por sua vez, refere-se aos benefícios de aposentadoria, destacando que o 

custo do serviço é o aumento no valor presente da obrigação em relação ao tempo de serviço 

anterior à implantação de plano, devido a alterações nos direitos adquiridos dos benefícios. Se 

estes direitos já não forem condicionados a serviço futuro, serão contabilizados no seu todo 

imediatamente. Caso contrário serão distribuídos pelo tempo remanescente que os 

empregados irão adquirir os direitos. 

 Quando da realização da receita líquida e certa, o ativo relacionado não é um ativo 

contingente e seu reconhecimento é apropriado. Quando uma entrada de benefícios 

econômicos é provável a entidade deverá divulgar uma breve descrição da natureza do ativo 

contingente na data do balanço e, se possível, uma estimativa dos efeitos financeiros 

mensurados de acordo com a IAS 37. 

 O Comitê Internacional de Contabilidade (IASC), por meio das normas contábeis 

internacionais (IAS), não se pronuncia sobre contabilização e evidenciação da 

responsabilidade social nos relatórios das organizações. 

 

2.3.2.3 Financial Accounting Standards Board – FASB 

 

 O FASB tem por objetivo criar e desenvolver normas contábeis, relacionadas com a 

Contabilidade Financeira. A Statement Financial Accounting Standards - SFAS 5, é 

relacionada à interpretação de Contabilidade Financeira, boletins, opinião do comitê.  
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 Trata, além de outros assuntos, dos benefícios de aposentadoria. Comenta a 

possibilidade desses benefícios serem mensurados pelo “método de avaliação atuarial e 

método de crédito unitário projetado, e a data da avaliação poderá ter defasagem de até três 

meses do encerramento de cada ano fiscal”  (SFAS 87 e SFAS 88, p. 16, 2005). Assim, os 

benefícios iniciam quando o plano concede crédito, e termina quando o funcionário ultrapassa 

o período de carência. Quanto à responsabilidade social, o FASB não se pronuncia sobre a 

contabilização e evidenciação. 

 

2.3.2.4 Social Accountability 8000 

 

 A Social Accountability 8000 é a primeira norma dos Estados Unidos da América 

focalizada na melhoria das condições de trabalho, abrangendo os principais direitos 

trabalhistas e certificando o cumprimento destas, por meio de auditores independentes. Foi 

desenvolvida pela Social Accountability International (SAI), organização não governamental 

criada em 1997 nos Estados Unidos da América, que tem ação voltada à preocupação dos 

consumidores quanto às condições de trabalho no mundo (SAI, 2005). 

 Especifica requisitos de responsabilidade social que possibilitem a uma empresa: 

desenvolver, manter e executar políticas e procedimentos, com o objetivo de gerenciar a 

temas os quais ela possa controlar ou influenciar, e demonstrar para as partes interessadas que 

as políticas, procedimentos e práticas estão em conformidade com o padrão. Os princípios 

desta norma devem aplicar-se, universalmente, em relação à localização geográfica, setor da 

economia e tamanho da empresa.  

 A empresa deve estabelecer, documentar, manter e efetivamente comunicar aos 

funcionários e a outras partes interessadas, as políticas e procedimentos para reparação de 

crianças que forem encontradas trabalhando em situações que se enquadrem na definição de 
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trabalho infantil. Também deve fornecer apoio adequado para possibilitar que tais crianças 

freqüentem e permaneçam na escola até passar a idade de criança. 

 A organização deve também assegurar que as deduções dos salários não sejam feitas 

por razões disciplinares, e que a composição de salários e benefícios seja detalhada,  clara e 

regularmente, para os trabalhadores, e que os salários e benefícios sejam pagos de plena 

conformidade com todas as leis aplicáveis, bem como e que a remuneração seja feita ou em 

espécie ou na forma de cheque, de maneira que seja conveniente para os trabalhadores.  

 A SAI 8000 não se refere à evidenciação nas demonstrações obrigatórias ou não, da 

responsabilidade social, fala apenas das condições de trabalho no mundo. 

 

2.3.2.5 European Comission 

 

 O Livro Verde foi o marco da Comunidade Européia, em 18 de julho de 2001, em 

Bruxelas. Autoridades públicas de todos os níveis de organizações internacionais expressaram 

sua opinião, de maneira a estabelecer uma associação e criar um novo marco destinado a 

fomentar a responsabilidade social das empresas. 

 Esta associação poderia contribuir com um modelo de responsabilidade social das 

empresas, baseado em valores europeus. Ressalta que as instituições européias, parlamento, 

ministros, comitê econômico e social, podem promover debates, aportar apoio político e 

organizar intercâmbio de informações e conhecimento sobre responsabilidade social das 

empresas. 

 Desde junho de 2000, por exemplo, a lei britânica exige que todos os administradores 

de fundos de pensão comuniquem sua política socialmente responsável. A lei francesa 

também requer que os fundos coletivos de pensão informem sua política de responsabilidade 

social. Ainda, para a maioria dos consumidores europeus, o comportamento social de uma 



 40 

empresa influi nas decisões de compra de um produto ou serviço. 

 De acordo com a comissão das Comunidades Européias, os consumidores preocupam-

se com a saúde e seguridade dos trabalhadores, respeito aos direitos humanos e proteção ao 

meio-ambiente (LIBRO VERDE, p.5-30). Quanto à evidenciação e mensuração de 

informações de responsabilidade social, a Comunidade Européia não se manifestou. 

 

2.3.2.6 Global Reporting Initiative – GRI 

 

 É um acordo internacional, entre países Europeus, da United Nations Foundation, dos 

Estados Unidos da América, criado com uma visão de longo prazo, cuja missão é elaborar e 

difundir diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade, aplicáveis globalmente e 

voluntariamente pelas organizações (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2000, p.3) . Os 

indicadores mostram o desempenho com as condições econômicas ambientais ou sociais, ou 

cruzam informações com estes elementos da sustentabilidade e do desempenho de uma 

organização. 

 De acordo com a Global Reporting Initiative (2000, p.6), sua origem deve-se à 

CERES, Organização Não-Governamental (ONG), com sede em Boston, e já conseguiu 

participação de ONG’s, organizações de Contabilidade, associações empresariais, 

universidades e com princípios da globalidade e representatividade. Com consenso ambiental, 

social e econômico integrado, certifica o sistema de gestão nestes níveis nas unidades de 

negócio. 

 De acordo com o Global Reporting Initiative (2000,  p.15), os relatórios financeiros, 

baseados nos princípios fundamentais, características qualitativas, classificação dos elementos 

de comunicação do desempenho, valores absolutos e indicadores de relação, declaração de 

políticas de comunicação etc., terá maior credibilidade. Por exemplo, de acordo com o 
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princípio do compromisso contínuo, conforme entendimento do Global Reporting Initiative 

(2000 p. 16), “os resultados publicados refletirão o pressuposto de que a organização relatora 

pretende continuar a atuar nesta direção num futuro previsível” . 

 Nesse sentido, as organizações mundiais, têm unido esforços, ainda com muita 

dificuldade, para definir, padronizar e normatizar a evidenciação de informações de 

responsabilidade social, nos vários setores da sociedade. No Brasil, desde 1997, o falecido 

sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) vêm chamando atenção dos empresários e toda a sociedade para a 

importância e a necessidade da realização do Balanço Social das empresas, como um modelo 

único e simples. Para as empresas que publicam seu Balanço Social, anualmente, o IBASE 

está fornecendo o “Selo Balanço Social” . 

 

2.4 BALANÇO SOCIAL 

 

 No início dos anos de 1960, nos Estados Unidos ocorreram pressões sociais em 

decorrência da participação da Guerra do Vietnã, surgindo as primeiras informações sociais, 

estendendo-se para a Europa, França, Alemanha e Inglaterra. Com o acontecimento desta 

guerra, e o aumento dos problemas sociais e os movimentos estudantis, surgiu a discussão 

sobre a responsabilidade social das organizações, buscando a melhor maneira de prestar 

informações à sociedade (KROETZ, 2001). 

 Nos últimos anos, é crescente em vários Estados brasileiros, a preocupação com 

informações relativas à responsabilidade social para sociedade, por meio do Balanço Social, 

das empresas, visto que, vários projetos nesse sentido, têm norteado interesse por parte das 

autoridades. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul (2005), 

por exemplo, reporta-se à Lei nº11.440, de autoria do Deputado Estadual Cézar Buzatto, que 
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premia empresas que publicarem o Balanço Social, com o Selo de Responsabilidade Social, 

para empresas estabelecidas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o qual deverá ser 

assinado por contador devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

 Para Tinoco (1984, p.10), “Balanço Social é um instrumento de gestão e de 

informação que visa reportar informações de cunho econômico e social, do que aconteceu e 

acontece numa entidade, aos mais diferenciados usuários, dentre esses os assalariados” . 

Portanto, é um espelho da situação econômico-social da entidade.  

 De acordo com Boschi (2003, p.1), “balanço social, é o relatório que tem por objetivo 

reportar para a sociedade as ações sociais realizadas pelas organizações em seus diversos 

campos de atuação. Em complemento procura-se definir a possibilidade de inserção do 

balanço social dentro da área de contabilidade” . A finalidade da Contabilidade não é apenas 

lucro, mas também a evidenciação social de interesse dos usuários.  

 Na visão de Hendriksen e Van Breda (1999, p.23 a 28), “diversos enfoques têm sido 

adotados para resolver problemas complicados em Contabilidade, entre eles, fiscal, legal, 

ético, econômico, comportamental e estrutural” . Isso mostra que a Contabilidade não só se 

restringe a normas e princípios, mas a  uma visão da sociedade como um todo. 

 Na opinião de Arnosti (2000, p.8), “o Balanço Social, representa a demonstração dos 

gastos e das influências recebidas e transmitidas pelas entidades na promoção humana, social 

e ecológica” . Esta representatividade integra a empresa com a sociedade. No que diz respeito 

aos funcionários, de acordo com Chiavenato (1996 p. 12), estes “podem ser transformados de 

um centro de custo em centro de lucro” . 

 De acordo com Kroetz (1999, p.38), ”o Balanço Social, é uma demonstração 

endereçada à sociedade, considerada uma ferramenta gerencial, reúne dados quantitativos e 

qualitativos que servem como instrumento de auxílio para tomada de decisões” . De Luca 

(1998, p. 25-26) conceitua Balanço Social da seguinte maneira: 
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Balanço Social é o documento pelo qual a empresa apresenta dados que permitiam 
identificar o perfil da atuação social da empresa durante o ano, a qualidade de suas 
relações com os empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação 
dos empregados nos resultados econômicos da empresa e as possibilidades de 
desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua interação com a comunidade e 
sua relação com o meio ambiente. 

 

 Segundo Kroetz (2000, p.78), “o Balanço Social representa a demonstração dos gastos 

e das influências das entidades na promoção humana, social e ecológica, dirigidos aos 

gestores, empregados e comunidade”. De Luca (1998, p.78), por sua vez, destaca que, o 

“Balanço Social surgiu para atender às necessidades de informações dos usuários da 

contabilidade no campo social” . Por isso torna-se um instrumento de informação que visa 

divulgar informações econômicas, financeiras e sociais sobre o desempenho das entidades, e 

também sua relação com a sociedade. Ao focalizar o conceito do Balanço Social, Silva Júnior 

(2000, p.130) afirma que “o Balanço Social é um instrumento de gestão e de informações 

econômicas, financeiras e sociais do desempenho das entidades aos diferenciados usuários da 

informação”. 

 Analisando os conceitos supracitados, pode-se dizer que o Balanço Social teve sua 

origem nas pressões sociais das entidades para alcançar determinados objetivos, tornando-o 

um instrumento gerencial que serve de apoio à administração. Além disso, aproxima as 

empresas da comunidade, pois as empresas recebem da sociedade as ferramentas necessárias 

para a realização e desenvolvimento do trabalho, sendo que devolve para a sociedade em 

forma de produtos e serviços (KROETZ, 2000). 

 Há necessidade de se fazer algumas considerações sobre o Balanço Social. Nas 

palavras de Silva Júnior (2000, p.132), o Balanço Social estimula a valorização da cidadania; 

indica o desempenho das empresas por região e setores da economia; e permite análises de 

desempenho social em diversos segmentos e regiões que carecem de desenvolvimento. 

 De Luca (1998, p.27) dispõe sobre os aspectos que devem ser divulgados que 

complementam as informações sobre o desempenho social da empresa: “devem ser 
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divulgadas no Balanço Social informações como: os projetos para proteção e preservação do 

meio ambiente, melhorias realizadas para controle da poluição do ar, água, etc” . Diante desse 

contexto, atualmente, muitas empresas estão preocupadas com sua imagem e credibilidade 

junto aos seus usuários. Sabem que o respeito aos problemas ambientais e sociais é fator 

determinante para o sucesso do negócio; por isso, é imprescindível a divulgação dos aspectos 

ambientais e sociais para o conhecimento por todos os tipos de usuários e, por conseqüência, a 

expansão dos negócios da empresa. 

 Silva Júnior (2000, p. 134) afirma que “os usuários das informações oferecidas pelo 

balanço social são todos os grupos que interagem com a empresa: clientes, fornecedores, 

empregados, investidores potenciais, acionistas, gestores, comunidade e governo” . No Quadro 

1 são relacionadas algumas metas relevantes que os usuários do Balanço Social destacam, 

conforme Kroetz (2000), como mais importantes na informação. 

Usuár ios Metas relevantes 

Trabalhadores 
Ações desenvolvidas em beneficio do quadro funcional, revelar a influencia 
que a entidade exerce sobre a sociedade e construir o perfil dos funcionários 
(faixa etária, salarial escolaridade etc.) 

Acionistas Informações contábeis e financeiras na área social e ecologia e maior segurança 
na tomada de decisão. 

Diretores/Administradores Identificação das oportunidades e tendências internas e externas, realizando 
ações para melhorar os dois ambientes. 

Fornecedores Aumentar a confiabilidade em relação à entidade com a qual negociam. 

Clientes Demonstra que a qualidade interna e externa da organização possibilitando 
assim maior tranquilidade na opção do produto e/ou serviço pretendido. 

Sociedade Deixa a comunidade a par dos acontecimentos, favoráveis e desfavoráveis, 
internos e externos. 

Governo 
Banco de dados por segmentos, por atividades, por região, montante dos 
tributos recolhidos, produtividade e instrumento de apoio para o planejamento 
e a tomada de decisões. 

Estudiosos Banco de dados para melhor compreensão da realidade e desencadeando o 
estudo de novas pesquisas. 

Concorrentes Projetar o nível de competitividade. 

Quadro 1 – Usuár ios do balanço social 
Fonte: Kroetz (2000, p.85). 
 

 Observa-se que, embora tenha origem na Contabilidade, não deve ser visto como um 

demonstrativo contábil, mas como uma forma de explicitar o cumprimento da 

responsabilidade social. O Balanço Social é um instrumento que visa reportar, de forma 



 45 

transparente, a evidenciação das informações econômicas e sociais do desempenho das 

entidades, aos mais diferenciados usuários.  

 Nesse sentido, não é recente, de acordo com a história, tanto no Brasil quanto em 

vários países do mundo, a necessidade de normatização de padrões para  Balanço Social. O 

Quadro 2, evidencia esta dificuldade, e o foco dado por alguns países que elaboram o Balanço 

Social. 

País Balanço social – enfoque 

Estados Unidos 
Ênfase para os consumidores/clientes e a sociedade em geral; qualidade dos produtos, 
controle da população, contribuição da empresa às obras culturais. Benefícios à 
coletividade. 

Holanda 
Enfoque para as informações sobre as condições de trabalho. 

Suécia 
Ênfase nas informações de trabalho e aos empregados. 

Alemanha 
Enfoque as condições de trabalho e aos aspectos ambientais. 

Inglaterra 
Forte discussão sobre responsabilidade social, e grandes pressões para a divulgação 
mais ampla de relatórios sociais. 

França 
Enfoque para as informações aos empregados; nível de emprego, remuneração, 
condições de trabalho e formação profissional. 

Quadro 2 – Enfoque de alguns países sobre balanço social 
Fonte: De Luca (1998, p. 25). 
  

 No Brasil, esta mudança de mentalidade já pode ser notada na “Carta de Princípios do 

Dirigente Cristão de Empresas” , desde a sua publicação, em 1965, pela Associação de 

Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE) Brasil. Na década de 1980, a Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES) chegou a elaborar um modelo. 

 Porém, só a partir do início da década de 90 é que algumas empresas passaram a 

considerar a questão de divulgar sistematicamente sob forma de balanços, relatórios sociais, 

as ações realizadas em relação à comunidade, ao meio ambiente e ao seu próprio corpo de 

funcionários (IBASE, 2005). 

 O primeiro documento brasileiro de divulgação do Balanço social foi da empresa 

estatal situada na Bahia, Nitrofértil, em 1984. No mesmo ano estava sendo realizado o 

Balanço Social do Sistema Telebrás, publicado em meados de 1980. O Balanço social do 
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Banespa, em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em Balanço Social no Brasil.  

 Este tema, como já comentado, mereceu a atenção de Herbert de Souza, o Betinho 

desde 1997, quando propôs que fossem incluídas no Balanço Social novas dimensões, 

incorporando os investimentos das empresas na comunidade externa à empresa (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 1997), tendo as deputadas Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e 

Sandra Starling apresentado projeto de semelhante teor na última legislatura sob o n.º 3.116. 

Embora não tenham sido reeleitas para esta legislatura, a importância da questão continua a 

exigir regulamentação. 

 Elaborar o Balanço Social é um estímulo à reflexão sobre as ações das empresas no 

campo social. O Balanço Social estimulará o controle social sobre o uso dos incentivos fiscais 

ou outros mecanismos de compreensão de gastos com trabalhadores. Ajudará na identificação 

de políticas de recursos humanos, e servirá como parâmetro de ações dos diferentes setores e 

instâncias da empresa, nos campos das políticas sociais. Além disso, contribuirá, 

fundamentalmente, como encorajamento à crescente participação das empresas na busca de 

maior desenvolvimento humano e vivência da cidadania. O Anexo B apresenta um modelo 

aprovado pelo IBASE. 

 No entendimento de Santos (2003, p.11), o Balanço Social é estudado sob quatro 

vertentes: a) Balanço Ambiental, que se refere à postura da empresa em relação aos recursos 

naturais; a) Balanço de Recursos Humanos, que evidencia o perfil da força de trabalho; c) 

Demonstração de Valor Adicionado, que contempla a riqueza agregada à economia local; e d) 

Benefícios e contribuições à sociedade em geral. 

 Dentro desse enfoque, a Demonstração de Valor Adicionado é uma das vertentes que 

está em maior evidência, atende as necessidades relativas à informações sobre a riqueza 

gerada e à forma de distribuição, apesar de pouco difundida pelos usuários da Contabilidade. 

(SANTOS, 2003, p.11). 
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 Na seqüência, será tratado sobre o objetivo e a forma de evidenciar a Demonstração do 

Valor Adicionado, uma vez que é um importante componente do Balanço Social, com dados 

extraídos da Contabilidade, e com enfoque diferenciado, para auxiliar na demonstração da 

capacidade de geração e distribuição da riqueza das entidades. 

 

2.5 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 

 Para iniciar o assunto em pauta, é necessário o conhecimento do que é Demonstração 

do Valor Adicionado. De Luca (1998, p. 28) explica que “DVA (Demonstração do Valor 

Adicionado) é um conjunto de informações de natureza econômica. É um relatório contábil 

que visa demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuição para os elementos 

que contribuíram para a sua geração”. 

 Entende-se que o valor adicionado serve para evidenciar o valor da riqueza criada pela 

empresa, e a quem pertence os resultados econômicos apurados. Assim, a Demonstração do 

Valor Adicionado é um instrumento de informação do qual as empresas utilizam-se para 

demonstrarem parte das suas responsabilidades sociais e sua contribuição para a geração da 

riqueza nacional. Evidencia à sociedade o quanto a empresa gerou de riqueza, e como foi 

distribuída. 

 Na concepção de Simonsen (apud DE LUCA, 1998, p. 29), o valor adicionado em 

determinada etapa da produção de uma empresa “é a diferença entre o valor bruto da 

produção e os consumos intermediários da etapa” . O valor adicionado é utilizado na 

macroeconomia para a avaliação do Produto Nacional Bruto que, segundo Rossetti (apud DE 

LUCA, 1998, p. 28), “é a medida, em unidades monetárias, do fluxo total de bens e serviços 

finais produzidos pelo sistema econômico em determinado período” . Segundo De Luca 

(1998), o processo para determinar o produto nacional, ocorre do mesmo modo como nas 
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demonstrações contábeis de um mesmo grupo de empresas utilizado pela Contabilidade.  

 Simonsen (apud DE LUCA, 1998, p. 29) conceitua o valor adicionado da seguinte 

maneira: “denomina-se valor adicionado em determinada etapa da produção, a diferença entre 

o valor bruto da produção e os consumos intermediários nessa etapa. Assim, o produto 

nacional pode ser concebido como a soma dos valores adicionados, em determinado período 

de tempo, em todas as etapas dos processos de produção do país” . 

 Analisando a questão, pode-se dizer que o valor adicionado é utilizado para mensurar 

as atividades econômicas por meio do seu Produto Interno Bruto - PIB, que é medido em 

unidades monetárias os bens e serviços finais, produzidos pela Economia em determinado 

período. 

 Conforme o De Luca (1998, p.100), “para alguns países o mais importante é o efetivo 

incremento no nível de geração de riqueza; para outros interessa, também, aspectos como 

geração de empregos, aumento arrecadação de impostos etc.”  Segundo o art. 188 do 

Anteprojeto de Reformulação da Lei nº 6.404/76, conforme cita Silva Júnior (2000, p. 137), 

“a Demonstração do Valor Adicionado – DVA, evidenciará os componentes geradores do 

valor adicionado e sua distribuição entre empregados, financiadores, acionistas, governo e 

outros, bem como a parcela retida para reinvestimento” . 

 Os principais usuários da DVA, segundo IOB (1999), são: 

 a) Governo - utilizará a DVA para o cálculo do PIB, para saber o impacto das 

operações das empresas na criação da riqueza interna e, também dos impostos; 

 b) Empregados - os empregados ou sindicatos têm como principal objetivo utilizar a 

DVA para comparar e analisar a remuneração, cargos dos trabalhadores, em relação aos dos 

administradores; 

 c) Gestores - utilizam as informações da DVA como um instrumento de Contabilidade 

Gerencial, buscando ser eficaz no cumprimento de suas responsabilidades para com todos os 
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seus usuários, sejam estes acionistas, empregados, governo e a sociedade, e 

 d) Bancos - analisam a DVA para verificar a riqueza gerada, e a capacidade de 

cumprir os compromissos assumidos. 

 De acordo com Santos (2003, p.38), pesquisadores da Fundação  Instituto de Pesquisas 

Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), desenvolveram modelos com instruções de 

preenchimento e distribuíram às empresas e Bancos, com o intuito de obter informações que 

são utilizadas na elaboração da edição anual de Melhores e Maiores da Revista Exame. 

 De forma genérica, “a Demonstração do Valor Adicionado divide-se em duas partes: a 

demonstração da geração do valor adicionado bruto gerado pela empresa e a  segunda parte do 

modelo de distribuição do valor adicionado apresenta a forma como a riqueza gerada está 

sendo distribuída pelos agentes econômicos”  (SANTOS, 2003, p.38). 

 Para Martins (apud DE LUCA, 1998, p. 35), “de modo geral calcula-se o valor 

adicionado pela diferença entre as vendas brutas e o total dos insumos adquiridos de terceiros 

(custo das mercadorias vendidas, matéria-prima e outros materiais consumidos, serviços 

adquiridos de outras empresas etc.)” .  

 As informações que constam da Demonstração de Valor Adicionado devem ser 

retiradas da Demonstração do Resultado do Exercício. A DVA destaca dados importantes na 

análise do comportamento passado e perspectivas futuras da organização, aos diversos tipos 

de usuários da informação. Reflete o desempenho econômico e social por meio da 

distribuição da riqueza. 

 No próximo capítulo serão desenvolvidas a descrição e análise dos dados da pesquisa, 

com a finalidade de verificar o nível de evidenciação de informações de responsabilidade 

social das empresas. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA   
 

 Neste capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa. Inicia-se com o delineamento 

da pesquisa. Na seqüência aborda-se sobre a população e amostra, estratégia de coleta e 

análise dos dados e as limitações da pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Para responder à questão de pesquisa e atender aos objetivos deste trabalho, foram 

realizadas pesquisa bibliográfica (revisão da literatura) e pesquisa documental. Esta última 

consiste “na coleta de dados referentes a uma dada população com base em uma amostra 

selecionada, de forma clara e direta, dos quais se objetiva saber o comportamento”  (SILVA, 

2003, p.62). 

 Segundo Gil (1996, p.52), a pesquisa documental apresenta as vantagens de que os 

“documentos constituem rica fonte de dados; como suscitem ao longo do tempo, torna-se a 

mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica e; não exige 

contato com o sujeito da pesquisa” . 

 O período de análise compreende os anos de 2003 a 2005, período em que 

proliferaram intensamente estudos sobre evidênciação. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 No Brasil, Revista Exame publica anualmente as 500 Maiores e Melhores empresas. 

Por meio de diversas técnicas de análise de balanço são qualificadas as maiores empresas, 

mas o tamanho é por faturamento. Posteriormente, esse periódico evidencia as empresas por 

segmento e verifica quais tiveram melhor desempenho no setor.  
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 As empresas selecionadas para compor a amostra estão destacadas como maiores por 

faturamento entre a 1ª e a 500ª posição no ranking da Revista Exame Maiores e Melhores dos 

anos de 2003, 2004 e 2005. Foram selecionadas para compor a amostra, empresas de 20 

segmentos da economia, em dois ou mais anos consecutivos. Quando a empresa classificada 

no ranking das maiores em um ano e, no ano seguinte não aparece, automaticamente foi 

buscada uma nova empresa do mesmo segmento que estivesse listada naquele ano, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1 – As maiores empresas por  faturamento em cada segmento da economia 

 Exercícios 
Segmento Empresa 2002 2003 2004 
Alimentos, Bebidas e fuma CBB/AmBev 5 5 5 

Atacado e Comércio Exterior Petrobrás Distribuidora 2 2 2 

Automotivo Volkswagen 6 7 6 

Comércio Varejista Carrefour 11 14 16 

Confecções e Têxteis Vicunha 119 133 149 

Construção Norberto Odebrecht 62 75 74 

Simens   42 Eletrônico 
Nokia 52 46  

Farmacêutico, Higiene e Cosméticos Unilever 26 26 38 

Material de Construção Cimento Rio Branco 79 88 117 

Mecânica Weg 140 125 120 

Mineração Vale do Rio Doce 15 13 10 

Papel e Celulose Klabin 55 60 7 

Plásticos e Borracha Pirelli Pneus 88 27 27 

Química e Petroquímica Petrobrás 1 1 1 

Serviços de Transporte Varig 3 2 3 

Credicard 64 106  Serviços Diversos 
Amil   222 

Serviços Públicos AES Eletropaulo Metropolitana 18 20 20 

CSN 30 24  Siderurgia e  

Metalúrgica Gerdau Açominas   12 

Tecnologia e Computação IBM 14 54 56 

Telecomunicações Telemar 3 3 3 

Fonte: Revista Exame Melhores e maiores (2003, 2004 e 2005). 

  

 A classificação numérica das empresas é a posição em destaque das maiores e 

melhores, entre a 1ª e a 500ª posição. Por exemplo, a CBB/AmBev consta em 5º lugar nos três 

anos considerados. 
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 As empresas escolhidas para estudo, foram as que publicaram as demonstrações 

contábeis obrigatórias e pareceres da diretoria, bem como Notas explicativas e o Balanço 

Social. Entre as empresas listadas na Tabela 1, foram selecionadas para serem analisadas e 

interpretadas as demonstrações contábeis do exercício de 2002, 2003, e 2004 das empresas 

arroladas no quadro 3. 

Segmento Empresa 

Alimentos, Bebidas e Fumo CBB/AmBev 

Atacado e Comércio Exterior Petrobrás Distribuidora 

Confecções e Têxteis Vicunha 

Mecânica Weg 

Vale do Rio Doce Mineração 

Química e Petroquímica Petrobrás 

Papel e Celulose Klabin 

Serviços de Transporte Varig 

Serviços Públicos AES Eletropaulo Metropolit. 

Siderurgia e Metalúrgica 
Gerdau Açominas 

Telecomunicações Telemar 

Quadro 3 – Empresas selecionadas para pesquisa 
Fonte: Revista Exame Melhores e maiores (2003, 2004 e 2005). 
  

 Como observado no Quadro 1, foram selecionadas 11 empresas para compor a 

amostra, que são aquelas que tiveram suas demonstrações contábeis obrigatórias ou não, 

publicadas, conforme metodologia para análise e interpretação das demonstrações inseridas 

nas normas vigentes. 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

  

 A coleta das demonstrações contábeis foi buscada no site da empresas. Aquelas que 

não publicaram, foi contatado através de e-mail, aonde algumas atenderam e outras não 

responderam. 

 A partir da supracitada amostra, foi necessária criteriosa análise das demonstrações 
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contábeis evidenciadas pela empresa, para verificar se está em conformidade como o objeto 

do estudo. O conjunto de demonstrações contábeis representa os documentos oficiais que 

registram a situação econômica, financeira e patrimonial da empresa em dado momento 

(IUDÍCIBUS, 2003, p.262). 

 Portanto, na pesquisa documental foram analisadas todas as demonstrações contábeis 

das empresas que compõem a amostra, para verificar quais informações de caráter social 

foram evidenciadas, bem como será verificado se o Balanço Social e a Demonstração de 

Valor Adicionado, também foram publicados. 

 Para viabilizar a pesquisa documental, foi elaborado um checklist, com base na Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBC T15, que entrou em vigor em janeiro de 2006, com 

Resolução nºX do Conselho Federal de Contabilidade VER DIA , MÊS E ANO e 

estabelece procedimentos de informações de natureza social, cujo objetivo é atribuir um 

conceito às empresas que evidenciam as referidas informações, tal como se pode observar no 

Quadro 4. 
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RESPOSTAS NOME DA EMPRESA 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

  

...publica o Balanço Social ou DVA?   

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está  em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T3  

  

...evidencia, nos demonstrativos contábeis dados referentes à remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional, contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

  

...evidencia nos demonstrativos contábeis dados relativos à interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, critérios de responsabilidade 
social para a seleção de fornecedores? 

  

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

  

...evidencia gastos com previdência privada?   

...evidencia gastos com cultura?   

...evidencia participação nos resultados?   

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas?   

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

  

...evidencia informações relativas à interação com a comunidade?   

...evidencia investimentos em educação?   

...evidencia nas informações o número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

  

...evidencia nas informações relativas à interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

  

   
TOTAL POR RESPOSTA   
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES  

Quadro 4 – Checklist para atr ibuição de conceitos às empresas 
Fonte: elaborado pela autora com base na Res. Do CFC. 
  

 A atribuição de conceito tem como finalidade verificar se as demonstrações contábeis 

estão adequadas à Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T15, com informações de 

natureza social. Para a referida classificação, foram estabelecidos os conceitos (categorias) 

apresentadas no Quadro 5, para a classificação das demonstrações contábeis. 
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Percentual de Respostas “ SIM”  Classificação das Demonstrações 

1% até 20% Péssimo 

21% até 40% Ruim 

41% até 60% Bom 

61% até 80% Muito Bom 

81% até 99% Ótimo 

100% Excelente 

Quadro 5 – Conceito para classificação das demonstrações  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Segundo o Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2005), por meio da Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBC T15, as empresas devem prestar informações sociais com a 

função de complementar as demonstrações contábeis, independentemente da evidenciação em 

Notas Explicativas. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  

 Da amostra inicial de 23 empresas, foram pesquisadas as demonstrações contábeis, 

especificamente o Balanço Social e a Demonstração de Valor Adicionado, evidenciados ao 

público, e constatou-se que, apenas 9 empresas divulgavam informações. Foram enviados e-

mails, para 14 empresas, solicitando informações, para atender o checklist da NBC T 15, 

obtendo resposta de apenas 2. Então, a pesquisa foi elaborada com uma amostra de apenas 11. 

 Outra limitação da pesquisa diz respeito à análise documental. Somente foram 

analisadas as demonstrações contábeis das empresas pesquisadas. Não houve observação in 

loco para averiguar sobre outras formas de evidenciação da responsabilidade social da 

empresa. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 De acordo com o foco da pesquisa documental, foram analisadas as demonstrações 

contábeis publicadas das empresas selecionadas para o estudo. A análise do Balanço Social, o 

Demonstrativo de Valor Adicionado, Notas Explicativas, Pareceres da Auditoria, integrado 

com as demais peças contábeis, contribuíram para o desenvolvimento do presente trabalho. 

 Foram selecionadas as seguintes empresas: AMBEV, Petrobrás Química e 

Petroquímica, Petrobrás Distribuidora, Vicunha, WEG, Vale do Rio Doce, Klabin, Varig, 

AES Eletropaulo, CSN, Gerdau e Telemar. Na sequência, serão abordados um breve histórico 

de cada uma delas, e posteriormente, a análise baseada no checklist desenvolvido no quadro 

18, bem como será emitido um conceito para cada uma delas. 

 

4.1 AMBEV  

 

 Com operações em 13 países das Américas, a AmBev é a quinta maior cervejaria do 

mundo e líder do mercado latino americano. Em 27 de agosto de 2004, a AmBev concluiu 

uma aliança estratégica com a cervejaria Belga Interbrew (agora InBev); e como parte da 

transação, a Labatt Brewing Company Limited , cervejaria líder no Canadá, foi incorporada 

pela AmBev. 

 A publicação anual do exercício 2004 evidenciou em três relatórios os itens 

econômico-sociais da companhia: Relatório da Administração, Notas Explicativas às 

demonstrações contábeis e Balanço Social, que constam no Apêndice 4. 

 No Relatório da Administração (Apêndice 4) foram descritas as ações tomadas pela 

empresa, evidenciando a responsabilidade social sobre pessoas e processos direcionados ao 

valor econômico agregado aos acionistas. Foram descritos também os investimentos e 
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respectivos volumes financeiros realizados durante o período avaliado para a competição pela 

liderança de mercado em todos os segmentos e países. 

 A companhia conta com cultura, pessoas e processos direcionados para resultados, 

como forma de ser bem-sucedida, tanto no Brasil quanto além de suas fronteiras. Desenvolve 

processos e meios eficazes de replicar melhores práticas – que tem funcionado bem no 

mercado brasileiro. A empresa ressalta que apresenta uma crescente rede de unidades 

industriais, sistemas de distribuição e negócios de bebidas em todas as Américas. 

 Isso tem exigido um esforço de toda a companhia, em todos os níveis, para garantir a 

melhoria de pessoas e políticas em cada uma das  operações, preparando-se para competir 

pela liderança de mercado em todos os segmentos e países em que atuar. 

 A AMBEV e suas controladas têm dois planos de benefícios previdenciários: um no 

modelo de contribuição definida (aberto a novas adesões) e outro no modelo de benefício 

(fechado para novas adesões desde maio de 1998), existindo a possibilidade de migração do 

plano de beneficios para a contribuição definida, cujo objetivo é complementar os benefícios 

de aposentadoria de seus empregados e administrados. 

 Entre as principais finalidades da Fundação Zerrenner (instituição nacional de 

beneficência) está a de proporcionar a funcionários e administradores das patrocinadoras, 

representadas por AmBev e certas controladas, assistência médico-hospitalar e odontológica, 

auxiliar em cursos profissionalizantes e superiores, aos funcionários, manter estabelecimentos 

para auxílio e assistência médica a idosos, entre outros, por meio de ações diretas ou mediante 

convênios de auxílios financeiros a quaisquer entidades. 

 A empresa finaliza declarando que os gastos com indenizações e possíveis 

contingências estão provisionados no balanço. Aplicando o checklist definido no tópico 1.5, 

como se pode observar no Quadro 6, o conjunto de demonstrações da AMBEV recebeu o 

conceito Muito Bom. 
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RESPOSTA CBB/AmBev 

SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA? X  

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3 ?  

X  

...evidencia, nos demosntrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demosntrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

 X 

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

TOTAL POR RESPOSTA 11 5 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”  68,75% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES Muito Bom 
Quadro 6 – Checklist das demonstrações da AMBEV 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Dos itens selecionados na NBC- T 15, para aplicação do checklist, 75%, de um total 

de 16 requisitos, foram de nível satisfatório, quanto à evidenciação de itens econômicos de 

natureza social. Foi constatada a não observância pela empresa de critérios de 

responsabilidade social para a seleção de fornecedores e a falta de evidenciação de 

informações interativas com a comunidade, número de reclamações e ações para minimizar as 

causas de reclamações. 
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4.2 PETROBRÁS QUÍMICA E PETROQUÍMICA 

 

 A Petrobrás Química e Petroquímica é uma sociedade anônima de capital aberto, que 

atua de forma integrada e especializada nos seguintes segmentos relacionados a óleo, gás e 

energia: exploração e produção; refino, comercialização, transporte e petroquímica; gás 

natural e energia. Criada em 1953, é considerada a 15ª maior companhia de petróleo do 

mundo, segundo critérios da publicação Petroleum Intelligence Weekly, e primeiro lugar no 

ranking das Maiores e Melhores da Revista Exame. A empresa dedicou um tópico específico 

à responsabilidade social e ambiental, como pode ser observado no Apêndice 9 

(PETROBRÁS, 2005). 

 A consolidação das transformações foi o que marcou o ano de 2005 para a Petrobrás, 

no relacionamento com seus empregados, com a comunidade e nas iniciativas de preservação 

ao meio-ambiente e a sociedade. A companhia avançou após passos decisivos dados em 2004, 

com a adesão ao Pacto Global das Nações Unidas, o lançamento do Programa Petrobrás Fome 

Zero, estabelecendo um marco de atuação na área de responsabilidade social. A preocupação 

com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente e das comunidades onde desenvolve 

suas atividades, o comprometimento com a melhoria das condições de vida da população e a 

promoção da inclusão social, levou à implantação em todo o Brasil de inúmeras ações com a 

participação direta das comunidades. 

 A administração da Petrobrás aprovou a adesão ao Pacto Global em outubro de 2004, 

assumindo o compromisso de seguir seus princípios e a divulgá-los aos empregados, 

acionistas, consumidores, fornecedores e demais públicos de interesse. Como resultado da 

adesão, a Petrobrás foi convidada a participar de um processo seletivo com 1.200 empresas e 

350 escolas de negócios de todo o mundo. Ao final, foram escolhidas 24 instituições (12 

empresas e 12 escolas). Esse grupo está desenvolvendo metodologia pioneira, a ser adotada 



 60 

pela ONU, para formar uma nova liderança empresarial mundial, treinada para utilizar 

conceitos e princípios da responsabilidade social e ambiental corporativa no gerenciamento e 

administração de suas empresas. 

 No Relatório da Administração (Apêndice 9) foram descritas ações tomadas pela 

empresa para preservação do meio-ambiente e responsabilidade social, produção de gás 

natural, um combustível que tem conquistado espaço na matriz energética ao aliar menores 

custos à característica de ser menos agressivo ao meio ambiente. A empresa informa ainda 

uma estratégia de atuação alinhada aos esforços do governo brasileiro para combater a fome e 

a miséria.  

 O Programa Petrobrás Fome Zero, com investimentos de R$ 303 milhões até 2006, 

possibilita o apoio a centenas de projetos sociais em todo o país, com resultados que geram 

melhoria de vida para as comunidades mais pobres. Em setembro de 2004, o Programa 

comemorou um ano de resultados, com cerca de R$ 97 milhões aplicados em diversas ações. 

 Para o Desenvolvimento com Cidadania foram inscritos 5.884 projetos, dentre dos 

quais 73 foram selecionados, que são projetos de pequeno, médio e grande porte, que 

abrangem todos os Estados brasileiros. Cada um vai receber até R$ 500 mil no período de um 

ano, o que significa um investimento total de R$ 15 milhões por parte da Empresa. 

 A empresa estimula a responsabilidade social e suas subsidiarias (Apêndice 9). Na 

área de Gás, com o projeto Lixo Inteligente, utiliza mão-de-obra remunerada de detentos do 

Presídio de Florianópolis para dar destino correto a resíduos de papel. A Compagás (PR), 

também desenvolve extenso programa de educação ambiental para a população. Na 

distribuição foram destinados R$ 25 milhões para diversos projetos sócio-culturais, como: 

Dançando para não dançar, Centro Cultural BR Mangueira, Cinema BR em Movimento, 

Dança e Ação Social, além de diversos patrocínios na área do cinema, teatro e dança. 

 Um exemplo de ação social a Transpetro é o Fio da Meada, desenvolvido com a Casa 
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da Cultura de Araquari (SC), prepara a comunidade para dar seguimento ao artesanato 

manual, com o aprendizado das técnicas necessárias ao perfeito manuseio de teares manuais, 

que representa o principal referencial cultural do município. Outra iniciativa, em conjunto 

com a Companhia dos Portos da Bahia, é a campanha “Legal no Mar” , com ações educativas 

sobre a importância da navegação segura. 

 No que diz respeito ao patrocínio cultural aos Recursos Humanos, há capacitação 

profissional e benefícios educacionais. No que diz respeito aos processos judiciais e 

contingências (Apêndice 9), foram evidenciados aos usuários de Contabilidade, contingências 

de natureza social, jurídica, trabalhista, tributária, tais como: 

 a) Recursos Humanos - em gestão de pessoas, o ano de 2004 foi dedicado ao 

aperfeiçoamento do processo de gestão social na Companhia, com o início de um diagnóstico 

da cultura organizacional, que permitirá o mapeamento dos principais traços culturais da 

Petrobrás e, entre outros aspectos, uma adequação crescente das práticas e instrumentos 

propostos pela área. Com o mesmo objetivo, passou a ser introduzido um Sistema 

Informatizado de Monitoramento da Ambiência Organizacional (SMAO). 

  b) Capacitação Profissional - os custos e eventos ministrados pela Universidade 

Petrobrás estão sintonizados com as exigências de uma empresa internacional de energia. O 

corpo docente é constituído de 56 professores, sendo 13 com doutorado, 28 com mestrado e 

15 especialistas. Em 2004, estiveram em curso 1.762 novos empregados, incluindo os 

profissionais da Petrobrás Bolívia e da Transpetro. Desse total, 1.043 profissionais 

completaram cursos de formação. 

 No Balanço Social, os recursos alocados na área social apresentaram um crescimento 

de 16% em comparação a 2003, sendo destacado indicadores sociais internos. O valor 

adicionado em 2004, por sua vez, alcançou R$ 97.199 milhões (R$ 80.996 milhões em 2003), 

sendo distribuído 6% com pessoal, 62% em entidades governamentais, 13% em instituições 
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financeiras e fornecedores e 19% com acionistas. A empresa seleciona fornecedores, que 

tenham critérios de responsabilidade social. 

 No Balanço Social e Demonstração de Valor Adicionado constam informações de 

responsabilidade social, no que tange à sociedade em geral, empregados, educação, saúde e 

meio-ambiente. Ao aplicar o checklist, conforme Quadro 7, de acordo com critérios 

estabelecidos no tópico 2.3, o conjunto de demonstração da Petrobrás Química e Petroquímica 

recebeu conceito ótimo. 

RESPOSTA PETROBRÁS QUÍMICA E PETROQUÍMICA 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA?   

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está  em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3  ? 

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  
passivos trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

X  

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada?  X 

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade? X  

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

X  

   
TOTAL POR RESPOSTA 13 2 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”  81,25% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES ÓTIMO 
Quadro 7 – Checklist das demonstrações da Petrobrás 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Na aplicação da NBC T 15, dos l6 itens selecionados, a empresa atendeu a 14 com 

resposta sim, abrangendo um ótimo conceito de 81,25%, com a evidenciação de itens 
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econômicos de natureza social, em suas demonstrações publicadas. É constatado que a 

empresa não evidencia nas informações o número de reclamações recebidas por meio dos 

órgãos de proteção e defesa do consumidor. Também não foram evidenciados gastos com a 

previdência privada de seus funcionários. 

 

4.3 PETROBRÁS ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 A Petrobrás (2005) é uma sociedade anônima de capital aberto, que atua de forma 

integrada e especializada nos seguintes segmentos relacionados à indústria de óleo, gás e 

energia: exploração e produção; refino, comercialização, transporte e petroquímica; 

distribuição de derivados; gás natural e energia. Criada em 1953, é considerada a 15ª maior 

companhia de petróleo do mundo, segundo critérios da publicação Petroleum Intelligence 

Weekly. 

 No contexto de abertura do setor petrolífero brasileiro, vem se preparando para manter 

seu crescimento e liderança no país, e para se tornar uma companhia de energia com atuação 

internacional, bem estruturada e com um forte sistema de logística, em um mercado global, 

enfatiza e empresa, para manter a competitividade, nas exportações é preciso buscar 

tecnologia, que os concorrentes do exterior dominam. A Petrobrás lidera o mercado 

conquistado nas vendas das maiores atacadistas e comércio exterior. 

 A publicação anual do exercício 2004 (www.petrobras.com.br), evidenciou em três 

relatórios os itens econômico-ambientais da companhia: Relatório da Administração, Notas 

Explicativas às demonstrações contábeis e Balanço Social, que constam nos Anexos 1, 2 e 3. 

 No Relatório da Administração (Apêndice 1) foram descritas aos as ações tomadas 

pela empresa para preservação do meio ambiente e a importância da responsabilidade social. 

Foram descritos, também, os investimentos e respectivos volumes financeiros realizados 
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durante o período em projetos e programas de proteção social principalmente no Programa de 

Excelência em Gestão Social e Segurança Operacional -PEGASO  

 Segundo a empresa, este programa tem por objetivo a minimização do risco ambiental 

e a melhora contínua dos processos de responsabilidade social. A empresa informa ainda que 

só em 2004, os gastos com educação, saúde, meio-ambiente chegaram a R$ 2,3 bilhões, e que 

em quatro anos de existência já absorveu recursos na ordem de R$ 6,1 bilhões. A empresa 

afirma, também, que pretende tornar-se referência internacional em segurança operacional, 

respeito ao meio ambiente e saúde e responsabilidade social. 

 Nas Notas Explicativas do exercício (Apêndice 2) foram evidenciadas as 

contingências de natureza ambiental, jurídica, trabalhista, tributárias etc., expressando o seu 

volume total, com detalhes de como foi realizada a provisão, seus critérios e como apresentam 

uma composição do valor por natureza contingencial.  

 Ressalta-se que o volume financeiro gasto na contenção do óleo derramado, os 

investimentos necessários para recuperação de áreas afetadas, os gastos com indenizações e 

multas impostas pela legislação ambiental, até mesmo aquelas que estão em contestação 

judicial, não foram explicitados em qual grupo ou conta contábil foram refletidos, e seus 

respectivos montantes. 

 Por sua vez, no Balanço Social da companhia (Apêndice 3), são citados e detalhados 

os projetos  sociais e de preservação ambiental e de novas tecnologias, as certificações 

ambientais, a política de investimento em proteção e segurança ambiental da indústria, assim 

como sua preocupação com  resíduos, redução da emissão de gases e recuperação de áreas 

afetadas por acidentes. Indicadores sociais e ambientais também são apresentados como o 

percentual da receita líquida que foi destinado aos gastos com o meio ambiente e a 

responsabilidade social.  

 Os investimentos de natureza social e ambiental, relacionados à produção/operação, 
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comércio exterior da empresa, somaram R$ 2,2 bilhões, que representou 8% do resultado 

operacional e 2% da receita líquida. Aplicando o checklist, tal como se pode observar no 

Quadro 8, conforme os critérios estabelecidos no tópico 2.3, o conjunto de demonstrações da 

Petrobrás recebeu o conceito ótimo. 

RESPOSTA PETROBRÁS ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA?   

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está  em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3  ?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

X  

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade? X  

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

X  

   
TOTAL POR RESPOSTA 14 2 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   87,5% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES ÓTIMO 
Quadro 8 – Checklist das demonstrações da Petrobrás Atacado e Comércio Exter ior  
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Na aplicação da NBC T l5, na referida empresa, constatou-se que 87,5% dos 

propósitos, foram atendidos adequadamente. Apenas notou-se que a empresa não evidência, 

de forma clara, informações sobre o número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de 

proteção e defesa do consumidor. 
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4.4 VICUNHA 

 

 A Vicunha Têxtil S.A (controladora) é uma sociedade anônima de capital aberto, com 

sede na cidade de Fortaleza, (CE), com operações concentradas na fabricação de índigo, brim, 

malhas, tecidos, fios, fibras têxteis artificiais e sintéticas e artigos têxteis confeccionados à 

base de algodão para comercialização nos mercados interno e externo. A sociedade possui 

parques industriais localizados nos Estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

 Os projetos de construção e instalação dos parques industriais, localizados no 

Nordeste, foram aprovados pela Agência do Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) (Antiga 

SUDENE), e têm benefícios fiscais de isenção do imposto de renda com vencimentos de 2004 

até 2013. Conforme notas explicativas, no contexto operacional (Apêndice 7), é evidenciada 

nas demonstrações contábeis a provisão para contingências, que se refere à questões 

trabalhistas, tributárias e cíveis, e está registrada de acordo com avaliação de risco efetuada 

pela Administração e por seus consultores jurídicos, inclusive quanto à sua classificação no 

longo prazo. Não existe segregação da parcela trabalhista. 

 Ainda, a sociedade possui processos judiciais em andamento, perante diferentes 

tribunais e instâncias, de natureza trabalhista, tributária e cível. Para esses processos, a 

Sociedade apresentou defesa administrativa ou judicial. Em 31 de dezembro de 2004, a 

Sociedade constitui provisão para contingências no montante de R$ 175.831 (R$ 136.017 em 

31 de dezembro de 2003) para fazer face aos processos e disputas que, no entender da 

Administração e dos seus assessores legais, podem ter desfechos desfavoráveis. A sociedade 

tem o maior conglomerado têxtil da América Latina, 13 fábricas localizadas nas regiões 

Nordeste e Sudeste, está organizada em quadro Unidades de Negócios: Índigos e Brins; 

Tecidos e Malhas; Fibras e Filamentos; e Confecções. 
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 A empresa está entre os maiores produtores mundiais de Índigos e Brins, sendo 

responsável por cerca de 40% da produção nacional.  Pretende preservar sua liderança no 

Brasil, e sustentar um crescimento planejado no mercado externo, principalmente para 

Europa, América do Sul e Estados Unidos, mercados onde mantém empresas distribuidoras. 

 A Vicunha publica o Balanço Social e Demonstração de Valor Adicionado, mas pouco 

comenta nos relatórios não obrigatórios por lei. Conforme se pode observar no Quadro 9, 

aplicando o checklist, conforme critérios estabelecidos, no item 2.3, deste trabalho, o conjunto 

de demonstrações da Vicunha recebeu conceito Bom. 

RESPOSTA VICUNHA 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA? X  

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3 ?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional, contingências e passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nas demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

 X 

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada?  X 

...evidencia gastos com cultura?  X 

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação?  X 

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 8 8 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   50% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES BOM 
Quadro 9 – Checklist das demonstrações da Vicunha 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Na seleção de itens aprovados pela NBC T 15, a referida empresa alcançou um 
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percentual de 50%, atingindo um conceito Bom em relação à totalidade dos itens. Nota-se que 

a referida empresa não evidencia dados relativos à interação com a comunidade, clientes, 

fornecedores, não utiliza responsabilidade social para a seleção de fornecedores, não 

evidencia gastos com previdência privada a seus funcionários, incentivo à cultura, educação, 

interação com a comunidade, reclamações ou ações para minimizar as causas de reclamações. 

 

4.5 WEG 

 

 A Weg (www.weg.com.br) é uma sociedade anônima de capital aberto que atua no 

segmento de mecânica, relacionada a motores monofásicos utilizados em bens de consumo 

durável (eletrodomésticos), motores trifásicos industriais, chapa de aço e cobre, motores de 

alta tensão, geradores e transformadores. 

 As estratégias de contínua inovação tecnológica, maior atuação em automação de 

sistemas, geração e transmissão de energia elétrica e a intensificação de sinergia, permitem a 

Weg manter a liderança no mercado latino americano de motores elétricos, e conquistar maior 

participação de mercado nas demais linhas de produtos das unidades de negócios. 

 Representando 10% das vendas, a Weg no mercado interno continua com foco em 

Soluções Industriais, atuando em: Sistemas Industriais: fornecimento de pacotes elétricos  e 

sistemas de automação industrial; Subestações: construção e subestações até 150 MVA; 

Energia: fornecimento de equipamentos e serviços para instalação de centrais geradoras, 

termoelétricas  com potência de 50 MVA. Em Notas Explicativas, a empresa destaca as 

provisões para contingências, demonstrando preocupação em relação ao passivo trabalhista, 

ambiental, social e tributário. A companhia constituiu provisões para contingências sobre 

processos em andamento de natureza trabalhista, civil e tributária.  

 A entidade composta pela controladora e suas controladas, apresenta plano de 
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contribuição definida, objetivando assegurar aos seus funcionários suplementação de 

proventos, aposentadoria e outros benefícios previdenciários. A suplementação é calculada de 

acordo com a reserva matemática constituída. A controladora e suas controladas contribuíram 

em 2004 e 2003, respectivamente, com R$ 6.377 e R$ 5.153 milhões. 

 A empresa não publica o Balanço Social e a Demonstração de Valor Adicionado, ou 

seja, não contemplam nos relatórios de divulgação a posição sobre o assunto em questão, não 

evidenciando informações de caráter social. Aplicado o checklist, conforme critérios 

estabelecidos anteriormente, no Quadro 10 observou-se que o conjunto de demonstrações da 

Weg recebeu conceito Péssimo. 

RESPOSTA WEG 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

 X 

...publica o Balanço Social ou DVA?  X 

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3 ?  

 X 

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional  contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

 X 

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

 X 

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura?  X 

...evidencia participação nos resultados?  X 

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

 X 

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação?   

...evidencia nas informações numero de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 3 12 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   18,75% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES PÉSSIMO 
Quadro 10 – Checklist das demonstrações da WEG 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Quanto à evidenciação de itens-econômicos de natureza social da empresa analisada, 

entre l6 questões mostrou-se favorável a apenas 3, tendo dessa forma, um péssimo conceito de 

aplicação da norma NBC T l5. Constatou-se que a empresa não publica Balanço Social e 

DVA. Não evidencia também relações com ambiente externo, gastos com educação, cultura, 

fundos de pensão, indenizações e reclamações. Atende apenas a 18% de evidenciação da 

referida norma. 

 

4.6 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

 

 A Vale do Rio Doce (www.cvrd.com.br) é uma sociedade anônima de capital aberto. 

É uma das maiores empresas produtoras e exportadoras de minério de ferro, que tem como  

atividade preponderante, a extração, beneficiamento e a venda de minério de ferro, cobre e 

potássio, a prestação de serviços logísticos, a geração de energia elétrica e a pesquisa de 

desenvolvimento mineral. Além disso, por meio de suas controladoras diretas, indiretas e de 

controle compartilhado, opera nas áreas de minério de ferro, manganês, ferroligas, caulem, 

produtos siderúrgicos, produtos da cadeia de alumínio e serviços de logística.  

 É também a maior operadora brasileira de serviços logísticos, oferecendo soluções 

integradas para atender as necessidades de seus clientes, além de importante produtora de 

energia elétrica para consumo próprio. Empresa privada que mais investe no Brasil, a 

Companhia também atua como facilitadora e articuladora de projetos que contribuam para o 

fomento e a revitalização de indústrias no país. Por meio da Fundação Vale do Rio Doce, 

realiza programas sociais voltados ao desenvolvimento territorial sustentado das regiões onde 

está presente, sempre orientados por um profundo respeito aos valores e costumes locais. 

 A Vale mantém a postura de relacionar-se cada vez melhor com seus diveros públicos, 

como clientes, fornecedores, parceiros e comunidades. Promove o crescimento profissional de 
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seus empregados, realiza projetos de preservação e de melhoria das condições ambientais nas 

diversas regiões onde atua e gera valor para os seus acionistas. 

 A empresa evidenciou itens econômico-sociais, do exercício de 2004, por meio das 

seguintes peças contábeis: Relatório da Administração e Balanço Social (Apêndice 7). A 

CVRD entende que é meta permanente e prioritária a proteção ambiental e a criação de 

condições para que as comunidades vizinhas às suas operações tenham oportunidades efetivas 

de mobilidade econômica e social. Investe, anualmente, em média, US$ 40 milhões na gestão 

da proteção ao meio ambiente. 

 Todo o minério de ferro produzido pela Companhia é originário de minas com 

certificação ISO 14001, procedimento em que foi a pioneira no mundo. São adotados sistemas 

de controle de poluição, em conformidade legal e uso de tecnologia avançada, sendo as 

barragens e depósitos construídos de acordo com normas internacionais e submetidos a 

rigorosas auditorias. 

 No que diz respeito ao Balanço Social e DVA, conforme consta no site(WWW), está 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a empresa elabora, mas não publica. 

Dispõe de um capítulo para tratar sobre salários e benefícios dos empregados, planos de 

pensão, assistência médica, odontológica, material escolar, auxílio-funeral, reembolso creche 

e distribuição da riqueza. 

 Na aplicação do checklist, a referida empresa obteve conceito Bom, conforme 

demonstra-se no Quadro 11. 
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RESPOSTA VALE DO RIO DOCE 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

 X 

...publica o Balanço Social ou DVA?  X 

...a evidencia a riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3  ?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional, contingências e passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

 X 

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 9 7 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   51% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES BOM 
Quadro 11 – Checklist das demonstrações da Companhia Vale do Rio Doce 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 De acordo com a análise das demonstrações publicadas pela empresa Vale do Rio 

Doce, e aplicação da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T l5, a empresa recebeu um 

conceito bom, respondendo 51% das respostas de forma afirmativa, dando entendimento, que 

está preocupada com a responsabilidade social. A empresa não publica Balanço Social e 

DVA. 
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4.7 KLABIN 

 

 A Klabin S.A (www.klabin.com.br) e suas controladas atuam nos segmentos da 

indústria de papel para atendimento aos mercados interno e externo: reflorestamento e 

madeira, papéis de embalagens, sacos de papel e caixas de papelão ondulado. Suas atividades 

são plenamente integradas desde o florestamento até a fabricação dos produtos finais. 

 Durante o exercício de 2003 foram realizadas operações de desinvestimentos que 

alteraram, significativamente, a situação patrimonial e financeira da Klabin S.A e resultaram 

no encerramento das atividades da companhia nos segmentos de papel imprensa, celulose de 

mercado, celulose solúvel e papéis sanitários. Em conseqüência dessas operações, a 

comparabilidade das demonstrações financeiras, bem como da demonstração do fluxo do 

caixa, está prejudicada. 

 De acordo com as Notas Explicativas, a provisão para contingências está baseada na 

análise individual dos processos. A Klabin S.A e suas controladoras estão envolvidas em 

contingências passivas de natureza tributária, fiscal, cível e trabalhista que envolvem 

possíveis riscos contingentes, não provisionados, num montante de R$ 178.014. Os processos 

trabalhistas referem-se, basicamente, às reclamações envolvendo horas extras, adicional de 

periculosidade e de insalubridade. 

 A empresa publicou o Balanço Social, evidenciando dados relativos à 

responsabilidade social, evidenciando dados relativos à interação com funcionários, 

comunidade, clientes e fornecedores. Tendo atendido aos critérios estabelecidos, no Quadro 

12, pode-se observar que o conjunto de demonstrações da Klabin recebeu conceito Muito 

Bom. 
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RESPOSTA KLABIN 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA? X  

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3 ?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 12 4 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   75% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES MUITO BOM 
Quadro 12 – Checklist das demonstrações da Klabin 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Diante da aplicação do checklist, baseado na Norma Brasileira de Contabilidade – 

NBC T l5, a referida empresa obteve um percentual de afirmações de Muito Bom, atingindo 

75%. Demonstra que a empresa está envolvida com a responsabilidade social. Apesar de não 

evidenciar informações interativas com a comunidade, também não evidenciou número de 

reclamações recebidas por órgãos de defesa do consumidor, nem ações para minimizar causas 

de reclamações. 
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4.8 VARIG 

 

 A Varig S.A (www.varilog.com.br) é uma sociedade anônima de capital aberto. O 

objeto da Companhia compreende a participação societária em empresas de transporte aéreo. 

As controladas Rio Sul Linhas Aéreas S.A (Rio Sul) e Nordeste Linhas Aéreas S.A 

(Nordeste) exploram comercialmente, mediante concessão ou autorização dos poderes 

públicos competentes, transportes aéreos de âmbito regional e nacional. A controlada Rotatur 

Limitada tem como objeto coordenar a comercialização e a operacionalização de fretamentos 

das companhias de transporte aéreo. 

 Nas Notas Explicativas (Apêndice.5), nas principais práticas contábeis, a empresa 

evidencia as provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, tributárias, 

cíveis e comerciais, nas instâncias administrativa e judicial, que são reconhecidas tendo como 

base as opiniões dos assessores legais e as melhores estimativas da Administração sobre o 

provável resultado dos processos pendentes nas datas de encerramento dos exercícios. 

 Segundo o Diário On line, (WWW) a Varig foi comprada dia 20 de julho de 2007, por 

24 milhões de dólares, equivalente a 52.324 milhões de reais, pela Variglog. Esta assume um 

passivo de 245 milhões de reais, referente a bilhetes emitidos e ainda não usados e, ao 

programa de milhagens Smiles. Este pacote faz parte da nova Varig. Já a velha permanecerá 

em recuperação judicial, carregando dívidas de quase R$ 8 bilhões. 

 No contexto de responsabilidade social objeto no estudo, foi concluído que, a Varig 

não apresentou sua posição econômico-social de atuação neste setor, por intermédio das 

demonstrações contábeis, e não publicou Balanço Social. Conforme critérios estabelecidos, no 

Quadro 13 foi aplicado o checklist ao conjunto de demonstrações da Varig, que recebeu 

conceito Péssimo. 
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RESPOSTA VARIG 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

 X 

...publica o Balanço Social ou DVA?  X 

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3 ?  

 X 

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e passivos 
trabalhistas da entidade? 

 X 

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

 X 

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

 X 

...evidencia gastos com previdência privada?  X 

...evidencia gastos com cultura?  X 

...evidencia participação nos resultados?  X 

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação?  X 

...evidencia nas informações numero de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 2 14 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   10% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES PÉSSIMO 
Quadro 13 – Checklist das demonstrações da Var ig 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 Com o propósito do estudo, que é a evidenciação das informações sociais por meio das 

demonstrações contábeis, de itens relevantes dentro da Norma Brasileira de Contabilidade 

NBC T 15, a empresa Varig não atendeu às expectativas, respondendo com 12% o interesse 

pela utilização da responsabilidade social, de acordo com a referida norma, recebendo um 

concito Péssimo, pois evidenciou apenas informações relativas a ações trabalhistas e valor das 

indenizações e multas pagas por determinação da justiça a empregados. 
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4.9 AES ELETROPAULO 

 

 A AES Eletropaulo S.A (www.aeseletropaulo.com.br) é uma sociedade anônima de 

capital aberto. O ano de 2004 marcou o início de uma nova fase da empresa AES Eletropaulo, 

em termos administrativos, operacionais e negociais, oferecendo uma sólida base para a 

evolução da Empresa. O início da remodulação deu-se no final de 2003, a partir do acordo 

firmado pelo grupo controlador AES Corp. com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), o que eliminou as incertezas relativas ao controle acionário da 

AES Eletropaulo. 

 Com relação à gestão dos negócios e das operações, foram  estabelecidas prioridades, 

como maior aproximação com o cliente e a comunidade geral, e a busca contínua de 

melhorias operacionais. As mudanças foram efetivadas com o engajamento de todos os 

funcionários, cientes de que a satisfação do cliente determina, em última instância, a 

rentabilidade da empresa. O trabalho da equipe tem como meta a excelência operacional e a 

integração à comunidade. 

 Conforme Relatório da Administração (Apêndice 1), a empresa fornece aos leitores 

evidenciação de um dos principais indicadores de qualidade, que caiu de 6,91 vezes em 2003 

para 6,41 vezes em 2004, representando uma melhora de 7,2%, sendo positivo o resultado. O 

bom desempenho refletiu os investimentos efetuados durante o ano, as ações de manutenção 

preventiva e o constante monitoramento do desempenho dos índices ao longo do ano, com 

foco na satisfação do consumidor. 

 A política de recursos humanos é baseada no treinamento, na capacitação e na 

formação dos profissionais aliados com as diretrizes básicas da empresa, a partir de um 

objetivo principal: o foco na segurança das pessoas e das operações. Quanto ao valor 

adicionado, a empresa destaca que é um indicador da riqueza agregada à sociedade pela 
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Companhia em sua atividade econômica,  que totalizou R$ 5.072 milhões em 2004, conforme 

evidenciou nas demonstrações de valor adicionado. 

 Nas Notas Explicativas, são evidenciadas provisões para litígios e contingências, nas 

áreas trabalhistas e tributaria. No Balanço Social, é possível verificar o total de investimentos 

ao meio social, com programa de recursos humanos, educação, saúde e segurança, meio 

ambiente, previdência privada, provisões para contingências. 

 Tendo o checklist, conforme critérios estabelecidos, no Quadro 14 pode-se observar 

que o conjunto de demonstrações da AES Eletropaulo recebeu conceito Ótimo. 

RESPOSTA AES ELETROPAULO 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA? X  

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade? X  

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações numero de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

X  

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

X  

   
TOTAL POR RESPOSTA 15 1 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   93% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES ÓTIMO 
Quadro 14 – Checklist das demonstrações da AES Eletropaulo 
Fonte: dados da pesquisa. 

 De acordo com o propósito da pesquisa, e aplicação de itens de responsabilidade 
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social, destacados na NBC T l5, a empresa AES Eletropaulo apresentou um índice 

satisfatório, com 93% de respostas positivas, alcançando ótimo conceito. Foi constatado que a 

empresa apenas não utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de fornecedores. 

 

4.10 GERDAU 

 

 A Gerdau (www.gerdau.com.br) é uma sociedade anônima de capital aberto, produtora 

e aço. A recuperação econômica global e a forte demanda na China e em outros países 

asiáticos, assim como na União Européia, impulsionaram o consumo de aço e beneficiaram a 

elevação dos preços no mercado internacional, fazendo de 2004 um ano de recordes no setor 

siderúrgico.  

 A produção mundial do aço ultrapassou, pela primeira vez, um bilhão de toneladas, 

superando em 8,9% o volume produzido em 2003. No Brasil, o setor registrou números nunca 

antes alcançados, com produção de aço de 32,9 milhões de toneladas, 5,7% superior à de 

2003, e exportação, superando os US$ 5,0 bilhões. 

 De acordo com o Relato da Administração (Apêndice 15), em 2004, as empresas 

Gerdau, em termos consolidados, geraram um valor adicionado de R$ 9,8 bilhões, sendo  

87,6% superior ao de 2003. Esse valor é resultante das receitas de produtos e serviços - em 

um montante de R$ 23,3 bilhões, menos os custos totais de R$ 13,5 bilhões, relativos à 

matéria-prima e bens de consumo, serviços de terceiros, depreciação e amortizações, 

equivalência patrimonial e receitas financeiras. 

 Quanto à responsabilidade social e ambiental, a Gerdau incentiva a capacitação 

contínua dos seus colaboradores, principal fator para o desenvolvimento das pessoas 

(Apêndice 2). Estimula a criatividade, a responsabilidade individual e a conquista de 

resultados diferenciados. Em 2004, foram investidos R$ 28,0 milhões em treinamento, o que 
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representa um acréscimo de 23,3% sobre o ano anterior. 

 Junto às comunidades, a Gerdau participa em mais de 100 projetos sociais, pois 

acredita que a contribuição de uma empresa ultrapassa o compromisso de gerar produtos e 

serviços de qualidade, lucro, empregos e impostos. 

 Nas Notas Explicativas (Apêndice 2), a empresa ressalta provisões para contingências. 

A companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e administrativas de natureza 

tributária, trabalhista e cível. A empresa salienta que a participação dos administradores nos 

resultados está limitada a 10% do lucro societário do exercício, após o imposto de renda e ao 

montante de sua retirada, conforme descrito no estatuto da Companhia. 

 A empresa evidenciou evento de natureza econômico-social por meio do quadro de 

indicadores, do Balanço Social e Relatório de administração, demonstrando desempenho 

quanto à responsabilidade social, no que tange a empregados, fornecedores e cientes. Com os 

critérios estabelecidos, na aplicação do checklist, pode-se observar no Quadro 15 que o 

conjunto de demonstrações da Gerdau S.A recebeu conceito Ótimo. 
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RESPOSTA GERDAU 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

X  

...publica o Balanço Social ou DVA? X  

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3?  

X  

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

X  

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

X  

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

X  

...evidencia gastos com previdência privada? X  

...evidencia gastos com cultura? X  

...evidencia participação nos resultados? X  

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade? X  

...evidencia investimentos em educação? X  

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 13 3 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   81% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES ÓTIMO 
Quadro 15 – Checklist das demonstrações da Gerdau 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 A normatização aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade insere no corpo da 

norma as ações de responsabilidade social que deveriam ser evidenciadas pelas entidades. Na 

análise das demonstrações da empresa Gerdau, a transparência da responsabilidade apresentou 

13 de um total de l6 itens, apresentando 81% de evidenciação, reportando a um conceito 

ótimo. A empresa não utiliza critérios de responsabilidade social para a seleção de 

fornecedores, e não evidencia reclamações de órgãos de proteção de consumidores nem ações 

para minimizar causas de reclamações de clientes. 
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4.11 TELEMAR 

 

 A Telemar (www.telemar.com.br) tem como principal objeto social, a participação, 

direta ou indireta no capital de outras sociedades, em especial no capital da Tele Norte Leste 

Participações S.A (“TNL”), detendo, também, o controle integral da Bakarme Investiments 

Ltd (“Bakarne”), podendo prestar serviços gerenciais e administrativos às empresas sob seu 

controle, bem como participar em outras sociedades no país e no exterior. 

 De acordo com o Relatório da Administração (Apêndice 6), as empresas do grupo 

Telemar encerraram o ano com 22.475 mil clientes de seus principais serviços, significando 

uma expansão de 17,2% relativamente a 2003. 

 Conforme Notas Explicativas da administração, as ações trabalhistas e cíveis têm 

ocorrido a questionamentos em diversos pedidos de reclamação (Apêndice 6). As trabalhistas 

referem-se a questionamentos em diversos pedidos de reclamações relativos às diferenças 

salariais, horas-extras, além do adicional de periculosidade e responsabilidade solidária, 

dentre outros, no valor aproximado de R$ 753.920, que se encontram substancialmente em 1ª 

instância judicial de julgamento. A empresa não publicou o Balanço Social e em relação à 

Responsabilidade Social não foi possível fazer a análise. 

 Conforme se pode observar no Quadro 16, após aplicar o checklist, de acordo com os 

critérios estabelecidos no Quadro 5, o conjunto de demonstrações da Telemar, recebeu 

conceito Péssimo. 
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RESPOSTA TELEMAR 
SIM NÃO 

...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

 X 

...publica o Balanço Social ou DVA?  X 

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T 3?  

 X 

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes a remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional , contingências e  passivos 
trabalhistas da entidade? 

 X 

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos a interação da entidade 
com o ambiente externo relacionamento com a comunidade, clientes, fornecedores 
e incentivos decorrentes dessa interação? 

 X 

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, de critérios de 
responsabilidade social para a seleção de fornecedores? 

 X 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

 X 

...evidencia gastos com previdência privada?  X 

...evidencia gastos com cultura?  X 

...evidencia participação nos resultados?  X 

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? X  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

X  

...evidencia informações relativas a interação com a comunidade?  X 

...evidencia investimentos em educação?  X 

...evidencia nas informações número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

 X 

...evidencia nas informações relativas a interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

 X 

   
TOTAL POR RESPOSTA 2 14 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”   12% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES PÉSSIMO 
Quadro 16 – Checklist das demonstrações da Telemar 
Fonte: dados da pesquisa 
  

 A empresa analisada pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC T l5, apresentou 

Péssimo conceito em relação à responsabilidade social, talvez por não haver por parte dos 

dirigentes, conscientização na aplicação das normas. De dezesseis itens analisados, apenas 

dois receberam indicações satisfatórias de evidenciação. 

 

4.12 SÍNTESE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 De acordo com o foco da pesquisa, constatou-se que as empresas necessitam de uma 
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normatização em nível nacional. Conforme Quadro 17, pode-se ter uma idéia sobre a 

aplicação da norma NBC – T 15 no Brasil: 

EMPRESAS PERCENTUAL DE 
RESPOSTAS SIM 

CONCEITO DAS 
DEMOSTRAÇÕES 

AMBEV 75% MUITO BOM 

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA 75% ÓTIMO 

PETROBRÁS PETROQUÍMICA 91% ÓTIMO 

VICUNHA 50% BOM 

WEG. 18% PÉSSIMO 

RIO DOCE 51% BOM 

KLABIN 75% MUITO BOM 

VARIG  12% PÉSSIMO 

AES ELETROPAULO  93% ÓTIMO 

GERDAU 81% ÓTIMO 

TELEMAR 12% PÉSSIMO 

Quadro 17 – Classificação das demonstrações das empresas analisadas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Das onze empresas analisadas, quatro apresentaram conceito ótimo, duas muito bom, 

duas bom, e três péssimo, evidenciando com que, apesar de não existir uma norma obrigando 

as empresas demonstrar a responsabilidade social, existe a preocupação. 

 A seguir, será elucidada a quantidade de empresas que se mostraram favoráveis à 

Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 15, respondendo positivo às orientações. Das onze 

empresas que apresentaram demonstrações contábeis obrigatórias e não obrigatórias, 

publicadas, quanto à aplicação do checklist, conforme pode ser observado no Quadro 18, em 

que foram apresentados os resultados. 
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RESPOSTAS (NOME DA EMPRESA) 
A empresa.... 

SIM NÃO 
...publica alguma Demonstração em que constam informações de Natureza Social 
e Ambiental? 

6 5 

...publica o Balanço Social ou DVA? 6 5 

...a evidenciação da riqueza gerada e distribuída está  em conformidade com a 
Demonstração de Valor Adicionado, definida na NBC T3  8 3 

...evidencia, nos demonstrações contábeis dados referentes à remuneração, 
benefícios concedidos, composição do corpo funcional, contingências e passivos 
trabalhistas da entidade? 

8 3 

...evidencia nos demonstrações contábeis dados relativos à interação da entidade 
com o ambiente externo e relacionamento com a comunidade, clientes, 
fornecedores e incentivos decorrentes dessa interação? 

8 3 

...utiliza nas informações relativas aos fornecedores, critérios de responsabilidade 
social para a seleção de fornecedores? 

3 8 

...evidencia a remuneração bruta segregada por empregados, administradores, 
terceirizados e autônomos? 

8 3 

...evidencia gastos com previdência privada? 7 4 

...evidencia gastos com cultura? 7 4 

...evidencia participação nos resultados? 10 1 

...evidencia informações relativas a ações trabalhistas? 11  

... evidencia valor de indenizações e multas pagas por determinação da justiça a 
empregados? 

8 3 

...evidencia informações relativas à interação com a comunidade? 5 6 

...evidencia investimentos em educação? 7 4 

...evidencia nas informações o número de reclamações recebidas por meio dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor? 

2 9 

...evidencia nas informações relativas à interação com os clientes, ações 
empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas de reclamações? 

4 7 

   
TOTAL POR RESPOSTA 108 68 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS “ SIM”  61% 
CONCEITO DAS DEMOSTRAÇÕES MUITO BOM 
Quadro 18 – Quantidade de respostas “ sim”  por  pergunta 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

 De acordo com a aplicação do checklist em onze empresas, conforme Norma 

Brasileira de Contabilidade – NBC T 15, verificou-se que dos itens selecionados na referida 

amostra, as empresas, na média, atenderam, ao conceito Muito Bom, respondendo 108 

perguntas positivas, dentre um total de 176, quanto ao atendimento da referida norma. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 Neste capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa realizada e recomendações 

para futuros estudos sobre o tema. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Os princípios e normas que norteiam as informações contábeis devem propiciar 

entendimento da situação econômica, financeira e patrimonial das empresas, aos investidores, 

à sociedade e à economia. É por meio da informação contábil e demonstrações não 

obrigatórios por lei, que as organizações alcançam a transparência, credibilidade e ética no 

mundo dos negócios. 

 Diante da proposta desta pesquisa e, atendendo os objetivos geral e específicos, são 

elencadas as conclusões a que se chegou com o estudo. 

 De acordo com o objetivo geral, e diante das empresas pesquisadas verifica-se que a 

maior empresa em cada segmento da economia brasileira, não evidencia de maneira 

adequada, informações de responsabilidade social, nas demonstrações publicadas. 

 Com relação ao primeiro objetivo específico das empresas pesquisadas   constatou-se 

que as normas nacionais e internacionais não esclarecem como evidenciar informações de 

responsabilidade social pelas empresas, com exceção a NBC T 15. No entanto, percebeu-se 

preocupação a respeito do assunto, no mundo inteiro. 

 No segundo objetivo específico nota-se que nas empresas pesquisadas o 

desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social das organizações vêm sendo 

incorporado na demanda do consumidor, aos códigos de conduta e valores empresariais, nas 

rodadas de negociação comercial nacional e internacional. 

 Quanto ao terceiro objetivo específico, foram caracterizadas informações de 
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responsabilidade social evidenciadas pela maior empresa em cada segmento da economia, 

entre as 500 maiores e melhores da revista Exame, percebeu-se que na maior parte das 

empresas, há concientização de que a distribuição de renda proporciona benefícios sociais, 

além de impactos sobre o patrimônio social não mensurável. Benefícios estes que  

proporcionam  a continuidade da empresa e da vida no planeta. 

 Outra importante constatação foi a de que, de organização para organização, o 

comportamento em relação à responsabilidade social diferencia-se de acordo com a cultura e 

o ambiente da organização. A responsabilidade social faz parte do planejamento estratégico 

dos negócios. 

 Ainda, diante do estudo, percebe-se  também de que órgãos nacionais e internacionais 

não se pronunciaram, adequadamente, sobre a evidenciação da responsabilidade social. No 

entanto, existem grupos interessados, como a Comissão da Comunidade Européia, em trocar 

idéias com outros países sobre o assunto. 

  Diante da pesquisa realizada, é possível fazer comentários em relação aos 

pressupostos apresentados na seção 1.2 do trabalho. 

 Em relação ao primeiro pressuposto a pesquisa evidencia, que a contabilidade como 

fonte geradora de informações aos diferentes  tipos de usuários, não está preparada para 

proporcionar relatórios que evidenciem a responsabilidade social das empresas. Portanto 

deixando uma lacuna a ser preenchida por esta ciência social. 

 No que tange ao segundo pressuposto, diante dos relatórios gerados pela contabilidade 

o contador, atendendo a princípios e normas contábeis, poderia assumir postura social, 

elaborando relatórios de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade T l5, que trata da 

responsabilidade social e ambiental das empresas. 

 Foi constatado pela pesquisa, que a evolução do tema será favorecida com o despertar 

do interesse e aliança de organismos nacionais e internacionais. 
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 Assim conclui-se que a falta de padrões, normatização e indicadores, dificultam a 

confiabilidade das informações sociais publicadas. A idéia, ainda carece de discussão pelos 

órgãos normatizadores. 

 No Brasil, uma recente norma aprovada pelo CFC deu um passo rumo à evolução 

sobre o assunto, dentro da nova realidade em que as empresas se encontram. A NBC T 15 

estabeleceu procedimentos de evidenciação de informações de natureza social e ambiental, 

“com o objetivo de mostrar à sociedade a participação e a responsabilidade social da 

entidade”. Passou a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2006. Esta norma foi objeto de estudo 

do presente trabalho.  

 Foi selecionado uma amostra de 20 empresas, classificadas no ranking das 500, 

Revista Exame Maiores e Melhores para  aplicação do checklist. Apenas onze empresas, 

atenderam a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T l5. Verificou-se que dos itens 

selecionados na referida amostra, as empresas, na média, atenderam ao conceito Muito Bom, 

respondendo a 108 perguntas positivas, dentre um total de 176 perguntas, quanto ao 

atendimento da referida norma. 

 Assim conclui-se que, apesar da escassez de normas sobre responsabilidade social, as 

empresas estão se preocupando com a temática em questão. Salienta-se que algumas empresas 

não buscam informações de responsabilidade social na seleção de seus fornecedores e 

também não evidenciam causas para minimizar ações trabalhistas e ações com consumidores. 

 Nesse contexto, há esperança que, em um futuro próximo, estar-se-á diante de uma 

nova realidade das empresas, na espontaneidade de elaboração do Balanço Social, pois a 

evidenciação de informações de responsabilidade social é uma peça de suma importância, 

para a empresa e a sociedade em geral. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 O assunto em estudo carece de reflexões ou de ações de órgãos no mundo inteiro para 

padronizar normas. Na busca de melhoria contínua, fica a sugestão para a continuidade do 

estudo, e a padronização das normas, sensibilizando os legisladores, por meio de artigos 

científicos, obras, esclarecimentos públicos, sobre um assunto de suma importância para a 

sociedade em que se vive. 

 A recomendação de pesquisa para próximos trabalhos é a utilização de indicadores 

para monitoramento do desempenho social de cada empresa, aplicando critérios estatísticos. 

Além disso, averiguar se existe algum segmento com uma maior amostra, que evidencia com 

clareza eventos de responsabilidade social. 
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ANEXO A – AES ELETROPAULO 
 

 O ano de 2004 marcou o início de uma fase da AES Eletropaulo em termos 

administrativos, operacionais e negociais, oferecendo uma sólida base para a evolução da 

Empresa. O início da remodelação se deu ainda no final de 2003 a partir do acordo firmado 

pelo grupo controlador AES Cop. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), o que eliminou as incertezas relativas ao controle acionário da AES 

Eletropaulo. O segundo passo foi o equacionamento das pendências financeiras com bancos 

credores, por via de acordo assinado em março de 2004. O acordo proporcionou o 

alongamento do perfil de endividamento, a redução da exposição à variação cambial, o 

saneamento das situações de inadimplência, normalizando os pagamentos da dívidas e 

melhorando os indicadores de crédito da Empresa. Houve uma redução do risco de crédito da 

Empresa. Houve uma redução do risco de crédito associado à AES Eletropaulo, com a 

melhora das ratings para BB+ em escala local e B em escala internacional e ampliação dos 

limites de crédito com os bancos credores. 

 Com relação à gestão dos negócios e das operações, foram estabelecidas como a maior 

aproximação com o cliente e a comunidade em geral e a busca contínua de melhorias 

operacionais. As mudanças foram efetivadas com o engajamento de todos os funcionários, 

cientes de que a satisfação do cliente determina, em última instância, a rentabilidade da 

Empresa. O trabalho da equipe em como meta a excelência operacional e a integração à 

comunidade. 

 O modelo de transparência adotado com todos os seus públicos relacionados levou à 

adesão da AES Eletropaulo ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa, com o 

compromisso assumido de melhores práticas de governança corporativa. 
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QUALIDADE 

  FEC (Freqüência Equivalente de Interrupções), um dos principais indicadores de 

qualidade, caiu de 6,91 vezes em 2003 para 6,41 vezes em 2004, representando uma melhora 

de 7,2%. A boa performance refletiu os investimentos efetuados durante o ano, as ações de 

manutenção preventiva e o constante monitoramento do desempenho dos índices ao longo do 

ano, com foco na satisfação do consumidor. 

 Entretanto, outros importantes indicadores de qualidade dos serviços – como o EDC 

(Duração Equivalente de Interrupções) e o TMA (Tempo Médio de Atendimento) – 

aumentaram, quando comparados aos níveis de 2003. O DEC ficou em 8,94 horas, ante 8,21 

horas em 2003, e o TMA foi de 98 minutos, comparado a 94 minutos em 2003. Essa piora 

explica-se pelas condições meteorológicas atípicas de julho e principalmente, setembro de 

2004, quando foram atendidas 22.600 ocorrências, 24% mais do que no mesmo mês do ano 

anterior. Em 2004 o número total de ocorrências foi 4% superior a 2003, com impacto 

negativo nos índices DEC e TMA. Outro fator de grande influência sobre o DEC foi a parcela 

do índice de desligamentos programados para a manutenção preventiva das redes: valor de 

1,56, em comparação a 0,97 em 2003, ou um aumento de 61%. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 A política de recursos humanos é baseada no treinamento, na capacitação e na 

formação dos profissionais alinhados com as diretrizes básicas da Empresa, a partir de um 

objetivo principal: o foco na segurança das pessoas e das operações. 

 A AES Eletropaulo empregava 4.410 pessoas no final de 2004, o que significou a 

expansão de 10,1% no número de vagas em relação a 2003. Entre os empregados diretos, 73% 

trabalham nas áreas operacionais, técnicas e comerciais (eletricistas, engenheiros, técnicos, 

auxiliares e prestadores de atendimento a clientes). 
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 Ao longo de 2004, foi implantado um programa de treinamento que culminou com a 

disseminação do conceito de “educação corporativa” . Diretores, gerentes e coordenadores são 

preparados para transmitir conhecimento e experiência como forma de motivar os 

funcionários. As necessidades de capacitação e desenvolvimento são demandas identificadas 

diretamente pelo gestores das áreas. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA 

 Em razão de a segurança e a saúde dos funcionários, dentro e fora da Empresa, ser 

fator crítico no setor elétrico, é mantida uma política permanente que envolve treinamento, 

capacitação, conscientização, palestras, elaboração de normas, auditorias e fiscalizações 

periódicas. Para dar uniformidade à Política de Segurança, em 2004 o departamento de 

segurança, que hoje engloba também saúde e meio ambiente, foi reestruturado e transformado 

em um diretoria. 

 Ao longo do ano, diversas consultorias foram contratadas para agregar novos 

conhecimentos à atividade e acelerar os programas de treinamento e conscientização, 

auxiliando na definição de procedimentos, normas e controles mais rígidos, de forma a reduzir 

o impacto de acidentes. No total foram ministradas 260 mil horas de treinamento específico 

para questões de Segurança e saúde no trabalho. Também em 2004 começou-se a desenhar o 

que será, no futuro, um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, que deverá 

estar concluído em 2006. 

 

RELACIONAMENTOS 

 Para uniformizar e disciplinar a forma como se devem dar todos os relacionamentos da 

empresa em toda a cadeia, desde o fornecedor de bens e/ou serviços, passando pelo 

colaborador interno, acionistas, comunidade, governo chegando ao cliente final, os 
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funcionários recebem um exemplar do “Código de Ética e Conduta nos Negócios” , cujo texto 

foi discutido previamente com os sindicatos competentes. O Código busca refletir a mesma 

idéia dos textos adotados pelas demais empresas do Grupo AES no mundo (que, por sua vez, 

refletem os mais recentes padrões de governança corporativa da Bolsa de Nova Iorque), 

detalhando quais os valores e princípios éticos e de conduta corporativa devem ser adotados 

no dia-a-dia da empresa. O Código prevê ainda que não asta agir de acordo com seu texto; é 

necessário também parecer ético, em sinal de respeito a todos os públicos de relacionamento 

da Empresa, ao mesmo passo em que cria mecanismos de controle interno para aferição 

integral. 

 

COMUNIDADE 

 As ações sociais desenvolvidas e apoiadas pela AES Eletropaulo têm, desde janeiro de 

2004, o suporte de um grupo de trabalho formado por representantes de todas as aéreas, 

coordenado pela Gerência de Responsabilidade Social, da diretoria de Comunicação e 

Responsabilidade Social. A Empresa também mantém parcerias com organizações não-

governamentais para a realização de ações sociais. Os projetos abrangem as áreas de 

educação, cultura, lazer e eficiência energética e meio ambiente, com direcionamento 

prioritário para a inclusão social das comunidades de baixo poder aquisitivo. É dada especial 

ênfase ao apoio aos programas de regularização das ligações informais. 

 

GOVERNO 

 A AES Eletropaulo zela com rigor extremo pelo comportamento dos seus funcionários 

no relacionamento com órgãos governamentais. Por depender de normas e regulamentos dos 

governos estadual e federal e também por ser uma das maiores arrecadadoras de tributos do 

país – no ano passado o total recolhido entre taxas, impostos e contribuições foi de R$ 2.351 
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milhões, equivalentes a 31,8% da receita líquida, a Empresa mantém uma estreita e 

permanente ligação com os poderes públicos. A AES Eletropaulo também disciplina sua 

participação ou de seus funcionários na elaboração execução e aperfeiçoamento de políticas 

públicas universais, cumprindo assim uma função social. 

 

FORNECEDORES 

 O sistema de seleção e contratação de fornecedores é baseado em critérios rigorosos e 

objetivos de integridade, produtividade e regularidade. O sistema prevê auditorias periódicas 

de conformidade, adoção, em todos os contratos, de obrigações que visam aumentar a 

transparência nos relacionamentos e reforçar o cumprimento das normas de combate à 

corrupção, refletindo o “Código de Ética e Conduta nos Negócios”  da empresa. Prevê ainda a 

especificação de produtos e serviços e o cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e 

tributárias. Como parte da reestruturação administrativa e financeira implantada na 

corporação nos últimos dois anos, em 2004 foi realizada uma reordenação conceitual na 

gestão de compras. Centralizou-se o que foi possível, procurando melhorar as condições de 

escala da Companhia, o que possibilita maior poder de barganha e, conseqüentemente, 

melhores preços. 

 Como forma de auxiliar no processo de aperfeiçoamento  dos seus fornecedores, a 

Empresa implantou, o Programa de Educação Continuada das Contratadas (PECC) para 

treinar e reciclar os conhecimentos dos funcionários das empresas contratadas. Foram, 

treinadas durante o ano 670 pessoas no quesito segurança. 

 

VALOR ADICIONADO 

 O valor adicionado, um indicador da riqueza agregada à sociedade pela Companhia 

em sua atividade econômica, totalizou R$ 5.072 milhões em 2004. 
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 A posição indica um índice de agregação de valor de 53,2% sobre a receita bruta. Ou 

seja, de cada R$ 1,00 de receita obtida R$ 0,53 foi distribuído entre o governo (impostos, 

taxas, e contribuições), funcionários (salários e encargos), instituições financeira (juros) e 

acionistas (reinvestimento e dividendos). 
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ANEXO B – GERDAU 
 

 A recuperação econômica global e a forte demanda na China e em outros países 

asiáticos, como na União Européia, impulsionaram o consumo de aço beneficiaram a elevação 

dos preços no mercado internacional, fazendo de 2004 um ano de recordes no setor 

siderúrgico. A produção mundo do aço ultrapassou, pela primeira vez, um bilhão de 

toneladas, superando em 8,9% o volume produzido em 2003. No Brasil, o setor também 

registrou números nunca antes alcançados, com produção de aço de 32,9 milhões de 

toneladas, 5,7% superior à de 2003, e exportações superando os US$ 5,0 bilhões. 

 Em aços laminados longos, segmento em que as empresas Gerdau atuam, a produção 

cresceu ainda mais. Em termos mundiais, foram produzidos 340,8 milhões de toneladas, 

12,5% superior à produção de 2003. No Brasil, as 8,9 milhões de toneladas produzidas em 

2004 superaram o ritmo mundial, apresentando um crescimento de 13,3% em relação a 2003. 

 O cenário global exigiu da Gerdau uma grande flexibilidade com vistas assegurar o 

pleno atendimento aos clientes no mercado domestico e aproveitar a rentabilidade 

proporcionada pelas exportações. No exercício, foi também ampliada a presença em mercados 

importantes como o meio-oeste norte-americano, por meio da aquisição de novas unidades, e 

o de países andinos, com uma aliança estratégica na Colômbia para assumir o controle 

acionário em duas empresas siderúrgicas. Foram, ainda, anunciados diversos investimentos 

com a finalidade de ampliar a capacidade instalada, com vistas a atender ao crescimento da 

demanda, e para manter suas plantas industriais competitivas no mercado internacional. O 

programa de investimentos para os próximos três anos soma US$ 3,2 bilhões. Com base no 

principio de equilibrar crescimento e rentabilidade, a Gerdau foi capaz de apresentar, 

conforme descrito a seguir, um desempenho positivo no exercício de 2004, alcançando níveis 

de produção a resultados recordes. 

 A produção de placas, blocos e tarugos atingiu 13,4 milhões de toneladas no exercício 
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de 2004, 9,0% superior à de 2003. Em laminados, foram produzidos 10,3 milhões de 

toneladas, apresentando um crescimento de 13,6% em relação ao volume do ano anterior. Tal 

desempenho deve-se, parcialmente, à consolidação da produção da North Star Steel (EUA) 

correspondente aos meses de novembro e dezembro. 

 

VALOR ADICIONADO 

 Em 2004, as empresas Gerdau, em termos consolidados, geraram um valor adicionado 

de R$ 9,8 bilhões, 87,6% superior ao de 2003. Esse valor é resultante das receitas de produtos 

e serviços, no montante de R4 23,3 bilhões, menos os custos totais de R$ 13,5 bilhões, 

relativos a matérias-primas e bens de consumo, serviços de terceiros, depreciação e 

amortizações, equivalência patrimonial e receitas financeiras. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 A Gerdau incentiva a capacitação contínua dos seus colaboradores, principal fator para 

o desenvolvimento das pessoas. Estimula a criatividade, a responsabilidade individual e a 

conquista diferenciados. Em 2004, foram investidos R$ 28,0 milhões em treinamento, o  que 

representa um acréscimo de 23,3% sobre o ano anterior. 

 O esforço dos seus profissionais é reconhecido por meio de uma ampla gama de 

benefícios, reforçando o vínculo de longo prazo. Neste ano, foram destinados R$ 272,8 

milhões aos colaboradores, a titulo de participação nos resultados, 17,1% a mais do que em 

2003. Os custo com a previdência privada evoluíram de R$ 53,1 milhões. Na área de saúde, o 

investimento cresceu 51,8%, alcançando R$ 161,7 milhões. 

 Destaque é também o Sistema de Segurança Total, o qual busca garantir patamares 

crescentes de segurança, no ambiente de trabalho. Nesta área, foram investidos R$ 16,2 

milhões em 2004, um evolução de 44,4% sobre o ano anterior. 
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 Na área ambiental, a Gerdau investe continuamente na atualização tecnológica dos 

equipamentos e em projetos para estimular a consciência ecológica dos colaboradores e das 

comunidades próximas às suas unidades. Todas as suas plantas industriais operam de acordo 

com um rigoroso sistema de gestão ambiental, desenvolvimento dentro dos melhores 

patamares internacionais para reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto das 

operações na natureza. 

 A Gerdau estabeleceu como meta a certificação, até 2007, de todas as suas 26 usinas 

siderúrgicas nas Américas com a ISSO 14001, reforçando as práticas de proteção ao ar, às 

águas e ao solo. Em 2004, foram investidos R$ 70,5 milhões na atualização tecnológica dos 

equipamentos de proteção ambiental, dos quais R$ 42,5 milhões foram aplicados nas unidades 

do Brasil, R$ 21,2 milhões nas plantas industriais do Canadá e dos estados Unidos e R$ 6,8 

milhões nos demais países da América do Sul. 

 

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e administrativas de 

natureza tributaria, trabalhista e cível. A administração acredita, baseada na opinião de seus 

consultores legais, que a provisão para contingências é suficiente para cobrir perdas prováveis 

e razoavelmente estimáveis decorrentes de decisões desfavoráveis, bem como que as decisões 

definitivas não terão efeitos significativos na posição econômico-financeira da Companhia em 

31/12/2004. 

 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

 A participação dos administradores está limitada a 10% do lucro líquido societário do 

exercício, após o imposto de renda e ao montante de sua retirada, conforme descrito no 

estatuto da Companhia; 
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 A participação dos colaboradores está vinculada ao alcance de metas operacionais e 

foi alocada ao custo de produção e despesas gerais e administrativas, conforme aplicável. 

 

PLANOS DE INCENTIVOS DE LONGO PRAZO 

 A Assembléia Geral Extraordinária da Gerdau S.A de 30/04/2003 decidiu, com base 

em plano previamente aprovado e dentro do limite do capital autorizado, outorgar opção de 

compra de ações preferenciais aos administradores empregados ou pessoas naturais que 

prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, aprovando a criação do 

referido plano, que consubstancia nova forma de remuneração de executivos estratégicos da 

Companhia, instituindo o “Programa de Incentivo de Longo Prazo” . As opções devem ser 

exercidas em um prazo máximo de cinco anos após a carência. 
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ANEXO C – WEG 
 

 As estratégias de continua inovação tecnológica, maior atuação em automação de 

sistemas, geração e transmissão de energia elétrica e a intensificação de sinergias, permitem a 

WEG manter a liderança no mercado Latino Americano de motores elétricos e conquistar 

maior participação de mercado nas demais linhas de produtos das unidades de negócios. 

 Representando 10% das vendas, a WEG no mercado interno continua em foco em 

Soluções Industriais, atuando em: 

 Sistemas Industriais: fornecimento de pacotes elétricos e sistemas de automação 

industrial; 

 Subestações: construção de subestações até 150 MVA; 

 Energia: fornecimento de equipamentos e serviços para instalação de centrais 

geradoras hidrelétricas, termoelétricas e eólicas com potência até 50 MVA. 
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ANEXO D – AMBEV 
 

 Com cultura, pessoas e processos direcionados para resultados, como forma de ser 

bem-sucedida tanto no Brasil como além de suas fronteiras. Desenvolvemos processos 

proprietários e meios eficazes de replicar melhores práticas – que têm funcionado tão bem no 

mercado brasileiro – em nossa crescente rede de unidades industriais, sistemas de distribuição 

e negócios de bebidas em todas as Américas. Isso tem exigido um esforço de toda a 

companhia, em todos os níveis, para garantir que tenhamos as melhores pessoas e políticas em 

cada uma de nossas operações, nos preparando para competir pela liderança de mercado em 

todos os segmentos e países em que quisermos atuar. 

 

PROCESSOS TRABALHISTAS 

 Provisão relacionada a reclamações de ex-empregados. Em 31 de dezembro de 2004, 

os depósitos judiciais vinculados aos processos trabalhistas efetuados pela Companhia e suas 

controladas, atualizados conforme  índices oficiais, totalizam R$ 129,615 (R$ 111.601 em 

2003) e se encontram registrados na rubrica “Depósitos Judiciais, Compulsórios e Incentivos 

Fiscais” . 

 

PROCESSOR DE DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES 

 São decorrentes, principalmente, de rescisões de contratos entre controladas da 

Companhia e certos distribuidores, por força do não-cumprimento, por parte dos 

distribuidores, de diretrizes contratuais. 

 

OUTRAS PROVISÕES 

 Decorrem de processos relacionados, substancialmente, a questões ligadas ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a produtos e a fornecedores. 
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LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR 

 Em dezembro de 2004 e janeiro de 2005, duas subsidiárias da Companhia receberam 

de infração no montante de R$ 52 milhões e R$ 458 milhões, respectivamente, referentes a 

exigência de tributação no Brasil de lucros gerados no exterior. A Companhia, através de seus 

advogados, contesta a validade dos referidos autos de infração e irá defender vigorosamente 

este caso. 

 

PROGRAMAS SOCIAIS 

 A CBB e suas controladas têm dois planos de benefícios previdenciários: um no 

modelo de contribuição definida (aberto a novas adesões) e outro no modelo de beneficio 

definido (fechado para novas adesões desde de maio de 1998), existindo a possibilidade de 

migração do outro plano de beneficio definido para o de contribuição definida. Esses planos 

são custeados pelos participantes e pela patrocinadora, e são administrados pelo IAPP, cujo 

objetivo principal é complementar os benefícios de aposentadoria de seus empregados e 

administradores. No exercício findo de 31 de dezembro de 2004, a Companhia e suas 

controladas contribuíram com R$ 3.889 (R$ 4.384, em 2003) ao IAPP. 

 

BENEFÍCIOS PÓS-APOSENTADORIAS E OUTROS 

 A CBB prove, diretamente, benefícios de assistência médica, reembolso de gastos com 

medicamentos e outros para aposentados. A Labatt Canadá, controlada indireta da 

Companhia, oferece planos de benefícios previdenciários no modelo de contribuição definida 

e no modelo de beneficio definido a seus funcionários, bem como certos benefícios pós-

aposentadoria. A Labatt Canadá também oferece certos benefícios previdenciários de pós-

aposentadoria a certos distribuidores. 
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ANEXO E – VARIG 
 

 O objetivo da Companhia compreende investimentos e participações societárias em 

empresas de transporte aéreo. As controladas Rio Sul Linhas Aéreas S.ª (“Rio Sul” ) e 

Nordeste Linhas Aéreas S.A (“Nordeste”) exploram comercialmente, mediante concessão ou 

autorização dos poderes públicos competentes, transportes aéreos de âmbito regional e 

nacional. A controlada Rotatur Limitada tem como objeto coordenar a comercialização e a 

operacionalização de fretamentos das companhias de transporte aéreo. 

 Em decorrência das dificuldades enfrentadas pelas empresas aéreas a Administração 

do Grupo FRB-Par vem implementando uma série de ações para o restabelecimento de seu 

equilíbrio econômico e financeiro, posição patrimonial e a necessária geração de caixa. As 

principais ações tomadas pela Administração, considerando-se a necessidade premente de 

capitalização, concentram-se em esforços de negociações com seus principais credores e 

potenciais investidores. 

 Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, tributários, cíveis e 

comerciais, nas instancias administrativa judicial, são reconhecidas tendo como base as 

opiniões dos assessores legais e as melhores estimativas da Administração sobre o provável 

resultado dos processos pendentes nas datas de encerramento dos exercícios. 

 

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 A Companhia e suas empresas controladas, no curso normal de suas atividades, estão 

sujeitas a processos judiciais de natureza tributaria, trabalhista e cível. A Administração, 

apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres 

específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em 

andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. 

 Em 31 de dezembro de 2004, foram provisionados o montante de R$ 32.192 (R$ 
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47.857 em 2003), o qual, conforme a Administração, baseada na opinião de seus assessores 

legais, é suficiente para fazer face às perdas esperadas com o desfecho dos processos em 

andamento. 

 

Tributos não recolhidos por forca de liminares e contingências fiscais 

 As controladas Rio Sul Linhas Aéreas S.A e Nordeste Linhas Aéreas S.A estão 

questionando, administrativa e judicialmente, a constitucionalidade da natureza, a composição 

da base de cálculo, as modificações de alíquotas e a expansão da base de cálculo de alguns 

tributos, objetivando assegurar o não-recolhimento ou a recuperação de valores indevidos no 

passado. 

 

Contingências trabalhistas 

 Em 31 de dezembro de 2004, as empresas controlada estavam sujeita a ações 

trabalhistas, com as mais variadas características e em diversas fases do rito processual. Com 

base nos pareceres emitidos pelos assessores jurídicos das Companhias e no esperado sucesso 

de alguns julgamentos e de negociações que se devem realizar, o montante provisionado de 

R4 17.560 (R$ 16.567 em 2003) é considerado suficiente pela Administração para fazer face 

às perdas esperadas. 

 

Outras tributárias 

 As provisões que compõem o saldo de R$ 3.380 em 31 de dezembro de 2004 

correspondem em sua maioria, a autos de infração por diferenças de interpretação quanto à 

base de calculo de contribuições federais e ações cíveis de indenizações e ressarcimento por 

extravio, violação e avaria de bagagem. 

 Adicionalmente, as empresas controladas estão envolvidas em outros processos, todos 
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decorrentes de suas operações habituais os quais, na opinião da Administração, representam 

um risco baixo de materialização e não são passíveis de produzir, isoladamente ou no seu 

conjunto, um efeito relevante sobre a sua posição financeira ou os resultados das suas 

operações. 

 

PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR 

 As controladas Rio Sul Linhas Aéreas S.A e Nordeste Linhas Aéreas S.A são 

patrocinadoras do Instituto Aerus de Seguridade Social (“Aerus”), por meio do plano de 

aposentadoria complementar. 

 Em 10 de setembro de 2002, o Aerus enviou à Secretaria de Previdência 

Complementar pedido de alterações nos regulamentos dos planos de benefícios por ele 

administrados e patrocinados pelas controladas. As alterações, que foram aprovadas em 5 de 

setembro de 2002 pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva do Aerus, têm como 

objetivos principais o equacionamento do déficit técnico e a adequação das contribuições às 

suas situações econômico-financeiras. 

 As principais alterações nos regulamentos que foram aprovadas pela Secretaria de 

Previdência Complementar, e passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2003, referem-se 

à redução das contribuições das patrocinadoras, isenção e de suas responsabilidades para a 

cobertura de eventuais déficit futuros e uniformização dos Plano I e II, que passam a ser na 

modalidade de contribuição definida. 
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ANEXO F – TELEMAR 
 

 A Telemar Participações S.A (“Telemar”  ou Companhia) tem como principal objeto 

social a participação, direta ou indireta no capital de outras sociedades, em especial no capital 

da Tele Norte Leste Participações S.A (“TNL”), detendo, também, o controle integral da 

Bakarme Invesments Ltd (“Bakarne”), podendo prestar serviços gerenciais e administrativos 

às empresas sob seu controle, bem como participar em outras sociedades no país e no exterior. 

 A TNL, por intermédio de sua controlada de telefonia fica Telemar Norte Leste S.A 

(“TMAR”), é a principal prestadora de serviços de telefonia fixa em sua área de atuação, que 

compreende os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, 

Roraima e Amapá. 

 A TNL foi criada em 22 de maio de 1998 através da cisão da Telecomunicações 

Brasileiras S. A (“Telebrás”), é registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM com 

Companhia aberta e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. É também 

registrada na Securities and Exchange Comission – SEC dos EUA e seus “American 

Depositary Shares - ADS” – nível II são negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque 

(NYSE). Aproximadamente 46,60% das ações preferenciais são negociadas na NYSE sob 

forma de ADS. 

 As empresas do grupo Telemar, encerram o ano com 22.475 mil clientes de seus 

principais serviços, significando uma expansão de 17,2%, relativamente a 2003. 

 

Serviços de Telefonia Fixa – TMAR 

 A planta fixa em serviço da Telemar, cresceu 69 mil terminais (+ 0,5%) durante o ano 

de 2004, totalizando 15.216 mil linhas, das quais 95,6% eram acessos individuais (77,7% 

residenciais e 17,9% clientes empresariais), cabendo aos demais acessos (telefones públicos, 
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principalmente) os restantes 4,4%. 

 A planta em serviço da Telemar representava 38,7% da planta nacional, com ligeiro 

acréscimo quando comparada com o ano anterior (38,5%), enquanto a base de telefones 

públicos contava com 662 mil terminais em serviço, no final de 2004, representando cerca de 

50% de todos os acessos públicos do país. 

 Ao final de 2004 a TMAR atingiu a quase meio milhão de clientes VELOX – acesso à 

Internet em banda larga, refletindo um crescimento de 128%. 

 

Serviços de Telefonia – Oi 

 Com apenas dois anos e meio de existência, a Oi terminou o exercício com 6.863 mil 

clientes, dos quais 2.670 mil conquistados durante o ano de 2004 (+ 76%). Do total de 

clientes que integravam a base da Oi em dez/2004, cerca de 14% estavam em planos pós-pago 

e 86% em pré-pagos. 

 Considerando dos dados oficiais divulgados pela Anatel, no final de 2004, a Oi já 

havia atingido a cerda de 23,5% de participação no mercado onde atua, o que representa 

10,4% da plataforma móvel de todo o país. 

 

Serviços de Contact Center – Contax 

 Atuando em todo o território nacional, através de 15 sites e com 37,9 mil 

colaboradores próprios em dezembro de 2004, a Contax foi a maior geradora de novos 

empregos do pais pela 4º ano consecutivo e, atualmente, situa-se entre os sete maiores 

empregadores privados do Brasil. 

 Com 71% de seus colaboradores do sexo feminino e idade média de 24 anos,a 

Companhia também é uma grande formadora de jovens talentos nos país: são mais de 6.400 

colaboradores de primeiro emprego. Quase 15.000 colaboradores foram promovidos nos 
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últimos 4 anos através de uma política agressiva de desenvolvimento interno, demonstrando 

que a meritocracia é um dos valores fundamentais da companhia. 

 Em 29 de dezembro de 2004 a Tele Norte Leste Participações realizou Assembléia 

Geral Extraordinária que aprovou a redução do capital no valor de R$ 278 milhões – “spin 

off”  mediante a entrega aos seus acionistas das ações da Contax Participações, que passa a ser 

controlada direta da Telemar Participações S.A. Essa companhia – Contax Participações está 

em fase de registro na Bovespa e na SEC (EUA) de forma a que as suas ações passem a ser 

negociadas na Bolsa da Valores de São Paulo e no mercado de balcão americano. 

 

Trabalhistas 

 Referem-se questionamentos em diversos pedidos de reclamação relativos a diferenças 

salariais, horas extras, adicional de periculosidade e responsabilidade solidária, dentre outros, 

no valor aproximado de R$ 753.920, que se encontram substancialmente em 1º instancia 

judicial, não tendo sido publicada qualquer decisão acerca do mérito destas ações. Alem 

disso, são classificados como “possíveis”  os processos cujos méritos são julgados 

historicamente em favor da Companhia ou ainda cujas teses e jurisprudências têm sido 

favoráveis aos empregadores. 

 

Cíveis 

 Referem-se a ações que não possuem nenhuma decisão judicial vinculada, cujos 

principais objetos estão associados a questionamentos em relação aos planos de expansão da 

rede, indenizações por danos morais e materiais, ações de cobrança, processos de licitação, 

entre outras. Esses questionamentos perfazem mais de 11.500 ações que totalizam 

aproximadamente R$ 645.445. Este valor está baseado, exclusivamente, nos montantes dos 

pedidos dos autores (normalmente superiores à realidade do mérito), não havendo até a 
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presente data nenhuma decisão judicial final. 

 

Participações dos empregados e administradores no resultado 

 O plano de participação nos lucros instituído em 1999 como forma de incentivar os 

empregados a alcançar as metas individuais e corporativas melhorando o retorno dos 

acionistas. O plano entra em vigor quando são atingidas as seguintes metas: 

cumprimento de metas de valor adicionado econômico (indicadores de lucro antes dos juros, 

imposto de renda, depreciação e amortização, além de indicadores de valor econômico 

adicionado); e aumento da posição liquida de caixa para reduzir o endividamento, 

especificamente para 2003. 

 Em 31 de dezembro de 2004, as controladas TMAR, Oi e TNL Contax registram 

provisões com base nas estimativas do cumprimento dessas metas, nos montantes de R$ 

78.601 consolidado (2003 – R$ 113.771). As diferenças entre estes valores provisionados e os 

apresentados nas demonstrações do resultado referem-se a reversões ou complementos das 

estimativas do ano anterior quando do pagamento efetivo em 2004 (R$ 117.670 – 

consolidado), além da provisão para possíveis perdas relativas a “Stock options” . 
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ANEXO G – VALE DO RIO DOCE 
 

 A CVRD entende que é meta permanente e prioritária a proteção ambiental e a criação 

de condições para que as comunidades vizinhas às suas operações tenham oportunidades 

efetivas de mobilidade econômica e social. 

 A Companhia investe em média US$ 12 milhões por ano em projetos sociais voltados 

para comunidades de baixa renda, com foco em educação, saúde e promoção da cidadania. Os 

principais segmentos específicos de atuação são: educação e desenvolvimento comunitário, 

educação ambiental, alfabetização de jovens e adultos, educação musical, melhoria do ensino 

e estrutura escolar e inclusão social. 

 Em Canaã dos Carajás, município paraense próximo a cinturão de cobre do sul de 

Carajás, a CVRD estabeleceu um exemplo de ação social para a mineração no mundo 

moderno. Foram construídos um hospital com 40 leitos, uma escola para 700 crianças, dias 

creches, e uma rede de água e esgoto com extensão de 20 Km, tendo sido também asfaltadas 

100 Km de rodovias e 20 Km de ruas. Adicionalmente, foi construído um cerco cultura, um 

quartel para a Policia Militar e um prédio para a delegacia de policia. O investimento total 

realizado pela Companhia nesse período atingiu US$ 13 milhões. 

 A CVRD investe anualmente, em média, US$ 40 milhões, na gestão da proteção ao 

meio ambiente. Todo o minério de ferro produzido pela Companhia é originário de minas com 

certificação ISSO 14001, procedimento em que foi a pioneira no mundo. São adotados 

sistemas de controle de poluição, com conformidade legal e uso de tecnologia avançada, 

sendo as barragens, diques e depósitos construídos de acordo com normas internacionais e 

submetidos a rigorosas auditorias. 

 A Fundação do Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia é um entidade fechada 

de previdência complementar, com fins não-lucrativos e personalidade jurídica própria, 

instituída em 1973, tendo por finalidade suplementar benefícios previdenciários aos 
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empregados da Companhia, de suas controladas e coligadas e outras que participam ou 

venham a participar dos planos por ela administrados. 

 A Companhia e diversas de suas controladas e coligadas são patrocinadoras da Valia, 

nos seguintes planos de benefícios: 

 

Plano de Benefício 

Plano de Beneficio Definido – BD 

 Plano de beneficio definido puro, em fase de extinção, instituído em 1973, no inicio 

das atividades da valia, o qual foi fechado a novas adesões e continua mantido apenas para os 

participantes e para alguns participantes ativos, em caráter residual. 

 

Plano Misto de Benefícios – Vale Mais 

 Plano misto que contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, do 

tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência Social. Contempla também o 

Beneficio Diferido por Desligamento – Vesting, além dos chamados benefícios de risco: 

aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença, bem como regras mais 

modernas, transparentes e flexíveis que o tornaram mais atrativo para os empregados e 

econômicos para as patrocinadoras. Este plano foi implementado em maio de 2000 e para ele 

migraram quase todos os empregados então ativos nas patrocinadoras (cerca de 98,7% do 

total). 

 As contribuições das patrocinadoras ao Plano Vale Mais são como segue: 

 Contribuição ordinária – Destina-se à acumulação dos recursos necessários à 

concessão dos benefícios de renda, são idênticas à contribuição dos participantes e limitam-se 

a 9% dos seus salários de participação, no que exceder a dez unidades de referencia do plano 

(R$ 1.810, 41 em dezembro de 2004). 
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 Contribuição extraordinária – Pode ser realizada a qualquer tempo, a critério das 

patrocinadoras. 

 Contribuição normal – Para custeio do plano de risco e das despesas administrativas, 

fixadas pelo atuário quando da elaboração das avaliações atuariais. 

 Contribuição Especial – Destinada a cobrir qualquer compromisso especial porventura 

existente. 

 

Provisões para contingências 

 A Companhia constitui provisões para contingências sobre processos em andamento 

de natureza trabalhista, cível e tributária. Os valores provisionados são suficientes para cobrir 

eventuais perdas. 

 As contingências tributárias decorrem de processos tributários a nível federal e 

estadual. Os principais processos em discussão abrangem: IR e CSLL s/ Correção Monetária 

Complementar do Plano Verão e Pis/Cofins sobre Receitas Financeiras. 

 A Companhia obteve sentença favorável, referente ao processo da correção monetária 

complementar do Plano Verão. Com base na decisão judicial, foi efetuada a reversão da 

provisão equivalente ao índice de 35,58% contabilizados no resultado do exercício na 

“ rubrica”  Imposto de Renda R$ 18.356 e Contribuição Social R$ 4.380. 

 

WEG – Seguridade Social 

 Entidade mantida pela controladora e suas controladas, com plano de contribuição 

definida, objetivando assegurar a seus funcionários suplementação de proventos, 

aposentadoria e outros benefícios previdenciários. A suplementação é calculada de acordo 

com a reserva matemática constituída. A controladora a suas contribuíram em 2004 e 2003 

respectivamente com R$ 6.377 e R$ 5.153. 
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ANEXO H – VICUNHA 
 

 A Vicunha Têxtil S.A (controladora) é uma sociedade anônima de capital aberto, com 

sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, com operações na fabricação de índigo, brim, 

malhas, tecidos, fios, fibras têxteis artificiais e sintéticas e artigos têxteis confeccionados à 

base de algodão para comercialização nos mercados interno e externo. A Sociedade possui 

parques industriais localizados nos Estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

 Os projetos de construção e instalação dos parques industriais, localizados no 

Nordeste, foram aprovados pela Agência do Desenvolvimento do Nordeste – ADENE (antigo 

Sudene) e têm benefícios fiscais de isenção do imposto de renda com vencimentos de 2004 

até 2013. 

 

Provisão para Contingências 

 A provisão para contingências refere-se a questões trabalhistas, tributarias e cíveis e 

está registrada de acordo com avaliação de risco efetuado pela Administração e por seus 

consultores jurídicos, inclusive quanto à sua classificação no longo prazo. 

 A Sociedade possui processos judiciais em andamento, perante diferentes tribunais e 

instancias, de natureza trabalhista, tributária e cível. Para esses processos a Sociedade 

apresentou defesa administrativa ou judicial. Em 31 de dezembro de 2004, a Sociedade 

constituiu provisão para contingências no montante de R$ 175.831 (R$ 136.017 em 31 de 

dezembro de 2003) para fazer face aos processos e disputas que, no entender da 

Administração e dos seus assessores legais podem ter desfechos desfavoráveis. 
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Controladora e consolidado 

    2004  2003 

Natureza da contingência 

Tributária (a)   167.982 127.836 

Trabalhista/cível (b)  7.849  8.181 

    175.831 136.017 

 Representada por disputas nas quais a Sociedade questiona mudanças na legislação de 

impostos indiretos. 

 São representadas, principalmente, por litígios decorrentes de reclamações trabalhistas 

e encargos previdenciários e ações indenizatórias por perdas e danos, oriundos de acidentes de 

trabalho e de relações de consumo, não amparados por cobertura de seguro. 

 Em 31 de dezembro de 2004, a Sociedade e suas controladas possuem depósitos 

judiciais relacionados a determinados processos judiciais, no valor de R$ 27.489 (R$ 24.040 

em 2003). 

 A administração da Sociedade e de suas controladas entende não haver riscos 

significativos futuros que não estejam cobertos por provisões suficientes em suas 

demonstrações. 
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ANEXO I  – PETROBRÁS 
 

Responsabilidade Social e Ambiental 

 Consolidação das transformações, assim pode ser considerado o ano de 2004 para a 

Petrobrás, no relacionamento com seus empregados, com a comunidade e nas iniciativas de 

preservação do meio ambiente. 

 A Companhia avançou após os passos decisivos dados em 2003, com a adesão ao 

Pacto Global das Nações Unidas, o lançamento do Programa Petrobrás Fome Zero, 

estabelecendo  um marco de atuação na área de Responsabilidade Social. A preocupação com 

o desenvolvimento sustentável do meio ambiente e das comunidades onde desenvolve suas 

atividade sem o comprometimento com a melhoria das condições de vida da população e a 

promoção da inclusão social, levam à implantação em todo o Brasil de inúmeras ações, com a 

participação diretas das comunidades. 

 O incentivo à educação e qualificação profissional, geração de emprego e renda, 

garantia dos direitos da criança e do adolescente, empreendimentos sociais e voluntariado, 

somam-se às iniciativas de responsabilidade ambiental, de apoio à cultura, de parceria com o 

esporte e reforçam o caminho proposto pela Empresa: Desenvolvimento com Cidadania. 

 A Petrobrás estabeleceu uma estratégia de atuação alinhada aos esforços do governo 

para combater a fome e a miséria. O Programa Petrobrás Fome Zero, com investimentos de 

R$ 303 milhões até 2006, possibilita o apoio a centenas de projetos sociais em todo o país, 

com resultados que geram melhoria de vida para as comunidades mais pobres. 

 Em 2004, foi realizada também a primeira Seleção Publica de Projetos Fome Zero. O 

tema escolhido foi “Desenvolvimento com Cidadania” . Foram inscritos 5.884 projetos, dentre 

os quais 73 foram selecionados. São projetos de pequeno, médio e grande porte. Que 

abrangem todos os estados brasileiros. Cada um vai receber até R$ 500 mil no período de um 

ano, o que significa um investimento total de R$ 15 milhões por parte da Companhia. 
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 Entre os projetos selecionados estão: “Reforma Agrária e Inclusão Social no Baixo Sul 

da Bahia” , que visa a capacitação de 50 assentados por meio de cursos de agricultura orgânica 

sustentável; “Ação Solidária de Combate à Fome Sertaneja” , de combate à desnutrição e a 

miséria de aproximadamente 3.200 crianças e adolescentes de 26 comunidades sertanejas do 

Ceará; “Qualificação e Geração de Renda no Campo”, que prevê cursos de capacitação de 

hortaliças, criação de galinha caipira e manejo de abelhas no Pará; “Programa de Qualificação 

Profissional – do Primeiro Emprego à Reinserção no Mercado de Trabalho” , no Rio de 

Janeiro; “Agricultura Ecológica e Soberania Alimentar” , no Litoral Norte do Rio Grande do 

Sul. 

 

Recursos Humanos 

 Em gestão de pessoa, o ano de 2004 foi dedicado ao aperfeiçoamento do processo de 

gestão da ambiência na Companhia, com o inicio de um diagnostico da cultura 

organizacional, que permitirá o mapeamento dos principais traços culturais da Petrobrás e, 

entre outros aspectos, um adequação crescente das práticas e instrumentos propostos pela 

área. Com o mesmo objetivo, passou a ter introduzido um Sistema Informatizado de 

Monitoramento da Ambiência Organizacional (SMAO). 

 Consolidou-se ainda o processo de gerenciamento de desempenho pessoal nas 

Unidades do Brasil e do exterior, favorecendo o alinhamento para uma cultura empresarial 

única. 

 

Capacitação Profissional 

 Os cursos e eventos ministrados pela Universidade Petrobrás estão sintonizados com 

as exigências de uma empresa internacional de energia. O corpo docente é constituído de 56 

professores, sendo 13 com doutorado, 28 com mestrado e 15 especialistas. 
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 Em 2004, estiveram em cursos 1.762 novos empregados, incluindo os profissionais da 

Petrobrás Bolívia e da Transporto. Desse total, 1.043 profissionais completaram cursos de 

formação. 

 A implantação do novo campus virtual teve papel fundamental, especialmente na 

capacitação para o projeto de implantação do SAP/R3.  

 

Benefícios Educacionais 

 Os benefícios concedidos aos empregados têm caráter supletivo e complementam a 

participação do beneficiário no custeio de sua utilização. Em janeiro de 2004, foi incluído o 

Auxilio Ensino Médio, que passou a atender 7.294 empregados e 8.219 filhos registrados na 

Companhia. O desembolso direto aos empregados foi de R$ 16.915 mil, e o custo total, 

incluídos os impostos, chegou a cerca de R$ 23.259 mil. 
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ANEXO J – Resolução Conselho Federal de Contabilidade nº. 1003, de 19.08.2004 
 

D.O.U. 06.09.2004 

Aprova a NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e 

regimentais, 

CONSIDERANDO que as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações 

Técnicas constituem corpo de doutrina contábil que estabelece regras de procedimentos 

técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos; 

CONSIDERANDO que a forma adotada de fazer uso de trabalhos de instituições com as 

quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém relações regulares e oficiais está de 

acordo com as diretrizes constantes dessas relações; 

CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade, 

instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade, atendendo ao que está disposto no Art. 1º 

da Resolução CFC nº 751, de 29 de dezembro de 1993, elaborou a NBC T 15 - Informações 

de Natureza Social e Ambiental. 

CONSIDERANDO que por se tratar de atribuição que, para o adequado desempenho, deve 

ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de franca, real e aberta 

cooperação com o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto 

dos Auditores Independentes do Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social, o Ministério da 

Educação, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do 

Tesouro Nacional e a Superintendência de Seguros Privados, resolve: 

Art. 1º Aprovar a NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental.  

Art. 2º Esta Resolução entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, sendo recomendada 

a sua adoção antecipada. Ata CFC nº 861 Procs. CFC nos 40/04 e 42/04. 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NBC T 15 - INFORMAÇÕES DE 

NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL 

15.1 - CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS 

15.1.1 - Esta norma estabelece procedimentos para evidenciação de informações de natureza 

social e ambiental, com o objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a 
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responsabilidade social da entidade. 

15.1.2 - Para fins desta norma, entende-se por informações de natureza social e ambiental:  

a) a geração e a distribuição de riqueza; 

b) os recursos humanos; 

c) a interação da entidade com o ambiente externo;  

d) a interação com o meio ambiente. 

15.1.3 - A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental, ora instituída, 

quando elaborada deve evidenciar os dados e as informações de natureza social e ambiental 

da entidade, extraídos ou não da contabilidade, de acordo com os procedimentos 

determinados por esta norma. 

15.1.4 - A demonstração referida no item anterior, quando divulgada, deve ser efetuada como 

informação complementar às demonstrações contábeis, não se confundindo com as notas 

explicativas. 

15.1.5 - A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental deve ser 

apresentada, para efeito de comparação, com as informações do exercício atual e do exercício 

anterior. 

15.2 - INFORMAÇÕES A SEREM DIVULGADAS 

15.2.1 - Geração e Distribuição de Riqueza 

15.2.1.1 - A riqueza gerada e distribuída pela entidade deve ser apresentada conforme a 

Demonstração do Valor Adicionado, definida na NBC T 3. 

15.2.2 - Recursos Humanos  

15.2.2.1 - Devem constar dados referentes à remuneração, benefícios concedidos, composição 

do corpo funcional e as contingências e os passivos trabalhistas da entidade. 

15.2.2.2 - Quanto à remuneração e benefícios concedidos aos empregados, administradores, 

terceirizados e autônomos, devem constar:  

a) remuneração bruta segregada por empregados, administradores, terceirizados e autônomos;  

b) relação entre a maior e a menor remuneração da entidade, considerando os empregados e 

os administradores;  

c) gastos com encargos sociais;  
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d) gastos com alimentação;  

e) gastos com transporte;  

f) gastos com previdência privada;  

g) gastos com saúde;  

h) gastos com segurança e medicina do trabalho;  

i) gastos com educação (excluídos os de educação ambiental);  

j) gastos com cultura;  

k) gastos com capacitação e desenvolvimento profissional;  

l) gastos com creches ou auxílio-creches;  

m) participações nos lucros ou resultados.  

15.2.2.3 - Estas informações devem ser expressas monetariamente pelo valor total do gasto 

com cada item e a quantidade de empregados, autônomos, terceirizados e administradores 

beneficiados.  

15.2.2.4 - Nas informações relativas à composição dos recursos humanos, devem ser 

evidenciados:  

a) total de empregados no final do exercício;  

b) total de admissões;  

c) total de demissões;  

d) total de estagiários no final do exercício;  

e) total de empregados portadores de necessidades especiais no final do exercício;  

f) total de prestadores de serviços terceirizados no final do exercício;  

g) total de empregados por sexo;  

h) total de empregados por faixa etária, nos seguintes intervalos:  

menores de 18 anos  

de 18 a 35 anos  

de 36 a 60 anos  

acima de 60 anos  
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i) total de empregados por nível de escolaridade, segregados por:  

analfabetos  

com ensino fundamental  

com ensino médio  

com ensino técnico  

com ensino superior  

pós-graduados  

j) percentual de ocupantes de cargos de chefia, por sexo.  

15.2.2.5 - Nas informações relativas às ações trabalhistas movidas pelos empregados contra a 

entidade, devem ser evidenciados:  

a) número de processos trabalhistas movidos contra a entidade;  

b) número de processos trabalhistas julgados procedentes;  

c) número de processos trabalhistas julgados improcedentes;  

d) valor total de indenizações e multas pagas por determinação da justiça.  

15.2.2.6 - Para o fim desta informação, os processos providos parcialmente ou encerrados por 

acordo devem ser considerados procedentes.  

15.2.3 - Interação da Entidade com o Ambiente Externo  

15.2.3.1 - Nas informações relativas à interação da entidade com o ambiente externo, devem 

constar dados sobre o relacionamento com a comunidade na qual a entidade está inserida, com 

os clientes e com os fornecedores, inclusive incentivos decorrentes dessa interação.  

15.2.3.2 - Nas informações relativas à interação com a comunidade, devem ser evidenciados 

os totais dos investimentos em:  

a) educação, exceto a de caráter ambiental;  

b)cultura;  

c) saúde e saneamento;  

d) esporte e lazer, não considerados os patrocínios com finalidade publicitária;  

e) alimentação.  
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15.2.3.3 - Nas informações relativas à interação com os clientes, devem ser evidenciados:  

a) número de reclamações recebidas diretamente na entidade;  

b) número de reclamações recebidas por meio dos órgãos de proteção e defesa do 

consumidor;  

c) número de reclamações recebidas por meio da Justiça;  

d) número das reclamações atendidas em cada instância arrolada;  

e) montante de multas e indenizações a clientes, determinadas por órgãos de proteção e defesa 

do consumidor ou pela Justiça;  

f) ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das reclamações.  

15.2.3.4 - Nas informações relativas aos fornecedores, a entidade deve informar se utiliza 

critérios de responsabilidade social para a seleção de seus fornecedores.  

15.2.4 - Interação com o Meio Ambiente  

15.2.4.1 - Nas informações relativas à interação da entidade com o meio ambiente, devem ser 

evidenciados:  

a) investimentos e gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do 

meio ambiente;  

b) investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados;  

c) investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, terceirizados, 

autônomos e administradores da entidade;  

d) investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade;  

e) investimentos e gastos com outros projetos ambientais;  

f) quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a entidade;  

g) valor das multas e das indenizações relativas à matéria ambiental, determinadas 

administrativa e/ou judicialmente;  

h) passivos e contingências ambientais.  

15.3 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.3.1 - Além das informações contidas no item 15.2, a entidade pode acrescentar ou detalhar 

outras que julgar relevantes.  
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15.3.2 - As informações contábeis, contidas na Demonstração de Informações de Natureza 

Social e Ambiental, são de responsabilidade técnica de contabilista registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, devendo ser indicadas aquelas cujos dados foram extraídos de 

fontes não-contábeis, evidenciando o critério e o controle utilizados para garantir a 

integridade da informação. A responsabilidade por informações não-contábeis pode ser 

compartilhada com especialistas.  

15.3.3 - A Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental deve ser objeto de 

revisão por auditor independente, e ser publicada com o relatório deste, quando a entidade for 

submetida a esse procedimento. 

JOSÉ MARTONIO ALVES COELHO 

Presidente do Conselho 
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ANEXO K – Modelo de Balanço Social e cr itér ios de avaliação suger idos pelo IBASE 
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ANEXO L – Sites de empresas que publicaram seus balanços no ano de 2005 
 

 As empresas, a seguir, publicaram seus balanços sociais em 2005 no modelo e 

critérios de divulgação sugeridos pelo Ibase, e receberam o direito de utilizar o Selo Balanço 

Social Ibase/Betinho 2004, dentre as quais consta a Petrobrás que faz parte do presente 

trabalho. 

Acesita - www.acesita.com.br 

Açúcar Guarani - www.acucarguarani.com.br 

Açúcareira Corona -www.corona.ind.br 

Amazónia Celular - www.amazoniacelular.com.br 

Banco do Brasil - www.bb.com.br 

Banrisul - www.banrisul.com.br 

Calçados Âzaléia - www.azaleia.com.br 

Canguru Embalagens - www.canguru.com.br 

Cia Industria e Agrícola Ometto - www.copersucar.com.br 

Cedae - www.cedae.rj.gov.br 

Celesc - www.celesc.com.br 

Cia Carris Porto Alegrense - www.carris.com.br 

Cia Energética Santa Elisa - www.santaelisa.com.br 

Cia Ind Cataguases - www.cataguases.com.br 

Cocal Açúcar e Álcool - www.cocal.com.br 

Copel - www.copel.com 

Della Coletta Usina de Açúcar e Álcool - www.coletta.com.br 

Descartáveis Zanatta - www.descartaveiszanatta.com.br 

Dori Alimentos - www.dori.com.br 

EBAL - Empresa Baiana de Alimentos - www.ebal.ba.gov.br 
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - www.correios.com.br 

El Paso - www.elpaso.com 

Embraco - www.embraco.com.br 

Empresso Caxiense - www.caxiense.com.br 

Ferrari Agroindústria 

Gafisa - www.gafisa.com.br 

Grupo Pão de Açúcar - www.grupopaodeacucar.corn.br 

Grupo Skïll - www.skillsp.com.br 

Imbralit - www.imbralit.com.br 

Inepar - www.inepar.com.br 

Intervias - www.intervias.com.br 

IRB - Instituto de Resseguros do Brasil - www.irb.gov.br 

Jalles Machado - www.jallesmachadosa.com.br 

Marcopoio - www.marcopolo.com.br 

Marelli Imóveis - www.marelli.com.br 

Mílênïa Agro Ciências - www.milenia.com.br 

Multibrás da Amazónia - www.multibrasam.com.br 

Paraíso Bioenergia - www.paraisobienergia.com.br 

Petrobras - www.petrobras.com.br 

Polïtec - www.politec.com.br 

RRJ Transportes de Valores, Segurança e Vigilância - www.rrj.com.br 

Sabesp - www.sabesp.com.br 

Samarco - www.samarco.com.br 

Sercomtel Celular - www.sercomtelcelular.com.br 

Sercomtel SA Telecomunicações - www.sercomtelfixa.com.br 
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Sul América Seguros - www.sulamerica.com.br 

Telemig Celular - www.telemigcelular.com.br 

Tupy - www.tupy.com.br 

Usiminas - www.usiminas.com.br 

Usina Cerradinho - www.cerradinho.com.br 

Usina Mandu - www.mandu.com.br 

Santa Cruz S/A Açúcar e Álcool - www.usinasantacruz.com.br 

Usina São Domingos - www.usinasaodomingos.com.br 

Usina São José da Estiva - www.copersucar.com.br 

Usina São Manoel - www.copersucar.com.br 

Usina São Martïnho - www.usinasaomartinho.com.br 

Usina Vista Alegre 

Viação Campos Gerais - www.vcg.com.br 

Votorantim Celulose e Papel - www.vcp.com.br 
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ANEXO M – Pacto Global da ONU – The Global Compact 
 

 A idéia de um pacto entre a ONU e empresas foi lançado pela primeira vez por Kofi 

Annan em 1999, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, Suíça. O Pacto Global foi 

lançado oficialmente um ano depois. Até setembro de 2003, 1.240 empresas de 55 países já 

haviam aderido ao pacto, liderados pela França, com 180 empresas, seguida da Polônia (176), 

Espanha (126), Filipinas (93), Índia (87), Brasil (76) Estados Unídos (69) e Turquia (36). Os 

princípios são derivados dos seguintes acordos: Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Direitos e Princípios 

Fundamentais do Trabalho e Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

 

Os nove Princípios do Pacto Global 

Direitos Humanos 

• Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente, em sua esfera de influência; 

• Princípio 2: Devem assegurar que não compactuam com as violações dos direitos 

humanos. 

 

Condições de Trabalho 

• Princípio 3: As empresas devem respeitar a liberdade de associação e reconhecer 

tacitamente o direito às negociações coletivas; 

• Princípio 4: Promover a eliminação do todas as formas de trabalho forçado e 

obrigatório; 

• Princípio 5: Promover a abolição efetiva do trabalho infantil; 

• Princípio 6: Promover a eliminação da discriminação com relação ao emprego e a 

ocupação. 
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Meio Ambiente 

• Princípio 7: As empresas devem adotar um critério de precaução com respeito às 

questões ambientais; 

• Princípio 8: Adotar iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental; 

• Princípio 9: Fomentar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ecologicamente 

racionais (http://www2.petrobras.com.br/ri/port/ResponsabilidadeSocial/pacto.asp) 


