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Abradee
A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) concede para suas associadas, desde
2000, o Prêmio Abradee de Responsabilidade Social, utilizando como principal critério de apuração os
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. Nestes sete anos, a utilização dos referidos
indicadores contribuiu de maneira significativa para que mais de 30 empresas distribuidoras de energia
elétrica alcançassem importantes avanços na área socioambiental.

Banco Itaú
Para o Banco Itaú, as Ferramentas de Gestão do Instituto Ethos são importantes instrumentos de
aprendizagem e consolidação de conhecimentos da responsabilidade social empresarial. Por essa razão,
patrocinamos a sua publicação em 2006 e 2007. Acreditamos que o compromisso do Itaú com a
sustentabilidade, além de permear as estratégias de negócios, se expressa também na contribuição para a
construção e disseminação de boas práticas de responsabilidade socioambiental.

Medley
A Medley participa das publicações Ferramentas de Gestão 2007 por fazer questão de apoiar iniciativas que
tenham por objetivo discutir, aprimorar e referendar os temas da sustentabilidade e responsabilidade
empresarial. O setor farmacêutico, pela sua própria natureza de atuação, tem grandes oportunidades para
desenvolver e fomentar a cultura da gestão responsável. Em nosso aprendizado, estas ferramentas têm sido
muito importantes e, por isso, patrocinar publicações como esta é mais uma oportunidade para compartilhar
esses conceitos em busca da construção de uma sociedade mais sustentável, que proporcione um crescimento
equilibrado para todos.

Natura
A Natura acredita que as Ferramentas de Gestão do Instituto Ethos são instrumentos importantes para
subsidiar as empresas no estabelecimento de planos de ação e metas a serem incorporados no seu
planejamento estratégico, a fim de aprimorar sua gestão socialmente responsável.

Petrobras
A Petrobras atua pautada pela responsabilidade social e ambiental e busca o desenvolvimento com a
cidadania associada à excelência de suas operações no setor de óleo e gás. Deste modo, patrocina as
Ferramentas de Gestão, desenvolvidas pelo Instituto Ethos, importantes instrumentos para a consolidação de
uma gestão empresarial socialmente responsável. As Ferramentas alinham-se à atuação da companhia na
disseminação de práticas de responsabilidade social e ambiental nas empresas e na formação de parcerias
para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Samarco
As Ferramentas de Gestão do Instituto Ethos vêm se consolidando como fundamentais para uma gestão
empresarial madura e socialmente responsável. Há cinco anos a Samarco faz uso dessas ferramentas, em
especial, dos Indicadores Ethos, que em 2006 passaram a ser utilizados para medir o desempenho
socioambiental da empresa, vinculados a seu mapa estratégico. Patrocinar essa iniciativa reforça o
compromisso da Samarco com o desenvolvimento sustentável.

Sesi-SC
O Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (Sesi-SC) reafirma em 2007 seu apoio às Ferramentas de
Gestão do Instituto Ethos, instrumento que considera fundamental para a disseminação e promoção de
práticas e valores indispensáveis ao desenvolvimento sustentável. O Sesi-SC também aplica essas ferramentas
na avaliação de seu modelo de gestão socialmente responsável, em vigor desde 2002. Fornecedor de serviços
sociais à indústria, o Sesi-SC conscientiza as empresas sobre a importância da responsabilidade social para a
manutenção dos negócios e qualidade do relacionamento com seus diversos públicos de interesse.

Suzano
Apoiamos a iniciativa do Instituto Ethos em publicar as Ferramentas de Gestão por acreditarmos que as
organizações necessitam desenvolver uma visão ampla e integrada de todos os instrumentos que as auxiliam
na condução da responsabilidade corporativa, para que consigam promover a evolução dessa prática em seus
relacionamentos com a sociedade.
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Apresentação
Instituto Ethos, ao longo dos sete anos em que publica o Guia de Elaboração do Balanço Social, vem
incentivando as organizações a perceber quão intrinsecamente a produção do balanço social1 está
relacionada à gestão da responsabilidade social empresarial (RSE). É um dos pontos nos quais
acontece a convergência dos dois pilares da definição de RSE2: a relação ética e transparente com
todos os públicos com os quais a empresa se relaciona e o estabelecimento de metas empresariais compatíveis
com o desenvolvimento sustentável da sociedade.

O

Na discussão do tema da responsabilidade social, a iniciativa de publicar um relatório que abranja, além das
questões financeiras, as dimensões ambientais, econômicas e sociais3 relacionadas à gestão do negócio cumpre
dois grandes objetivos: o de ser uma ferramenta de gestão, permitindo uma melhor mensuração do desempenho
da gestão sob a perspectiva da responsabilidade social, e o de ser uma ferramenta de diálogo com os
stakeholders 4, que objetiva a construção e o refinamento contínuo do engajamento das partes interessadas.
A empresa interessada em elaborar seu balanço social deve entender, nesse sentido, que a publicação
pretende algo além de uma comunicação unidirecional – é a oportunidade de a empresa compreender como as
ações divulgadas estão em consonância com sua visão estratégica e com os compromissos estabelecidos por sua
liderança em direção à sustentabilidade, além de abrir um espaço de conhecimento mais aprofundado sobre sua
gestão, com a possibilidade de estreitar relações com diversos públicos.
Este guia, que a partir desta edição passa a se chamar Guia para Elaboração de Balanço Social e Relatório de
Sustentabilidade, foi criado com o objetivo de elevar a qualidade, a consistência e a credibilidade dos relatórios das
empresas, adquirindo explicitamente a sua principal característica, que é a de possibilitar que as empresas compreendam os itens relevantes para a elaboração de um balanço social (ou relatório de sustentabilidade) consistente e
verifiquem as oportunidades oferecidas pelos modelos existentes para o aprimoramento de sua própria gestão.
O Instituto Ethos apóia a elaboração do balanço social e incentiva o uso dos modelos aqui apresentados, de
modo a permitir que as organizações tenham como opção modelos que se complementem, mas não concorram
entre si. A escolha de reforçar o caráter de guia desta publicação demonstra o alinhamento estratégico do
Instituto Ethos no sentido de garantir às empresas que seus esforços para contribuir com o desenvolvimento
sustentável sejam efetivos e eficientes.
Aqui serão apresentadas informações sobre o modelo brasileiro de balanço social mais difundido
nacionalmente, o do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), e também sobre o modelo
internacional mais disseminado pelo mundo, o da Global Reporting Initiative (GRI). Ambas as iniciativas existem
com o objetivo de fomentar a discussão sobre transparência e gestão responsável e contribuem fortemente na
definição de temas a serem colocados para escrutínio de toda a sociedade.
1 O termo “balanço social” foi aqui utilizado para se referir aos relatórios corporativos não-financeiros. Em geral, empresas utilizam expressões como “relatório de sustentabilidade” e
“relatório socioambiental”, entre outras, que são equivalentes ao tipo de documento aqui descrito, desde que tragam em si uma abordagem que considere as três dimensões da sustentabilidade, por meio das quais aspectos ambientais, econômicos e sociais do desempenho da organização sejam tratados. Utilizaremos o termo “relatório de sustentabilidade” apenas
quando nos referirmos ao modelo da Global Reporting Initiative (GRI), uma vez que é esse o termo por eles adotado.
2 De acordo com a definição do Instituto Ethos, “responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”.
3 A ordenação alfabética das três dimensões que compõem o tripé da sustentabilidade (triple bottom line) visa demonstrar que todas são igualmente importantes para o desenvolvimento sustentável, não precedendo em valor uma à outra.
4 Stakeholder é o termo em inglês amplamente utilizado para designar cada parte interessada (ou público de interesse), isto é, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar o negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele afetado. São stakeholders o público interno, os fornecedores, os consumidores, a comunidade, o governo, os acionistas etc. Há uma
tendência cada vez maior para se considerar stakeholder quem se julgue como tal. Em cada situação a empresa deve procurar fazer um mapeamento dos stakeholders envolvidos.
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O Desafio da Transparência

Há uma crescente tendência de incentivo à publicação de balanços sociais mais coerentes com as propostas
das empresas interessadas em aplicar a responsabilidade social empresarial à gestão de seu negócio. Seja de
organizações não-governamentais ou de representantes de setores da economia, é perceptível o interesse de que
o balanço social seja reconhecido como um documento credível e verificável.
As empresas têm gradualmente aderido a esse modelo de publicação, mas é ainda comum encontrar relatórios
que excedem na descrição de boas ações e se esquivam de apresentar aspectos negativos. É consenso entre as
entidades que difundem e estimulam a publicação de relatórios de “prestação de contas” (expressão que tenta se
aproximar do termo em inglês “accountability”) que, ao enfatizar apenas esse aspecto, a empresa perde a
oportunidade de fortalecer suas relações com seus diversos públicos por meio de um documento mais consistente
e, por conseqüência quase natural, mais confiável.
Ao definir como princípios fundamentais a transparência e a veracidade, a empresa opta por estabelecer uma
relação madura com seus diversos públicos. Além disso, torna públicas suas metas em direção à sustentabilidade e
aumenta o comprometimento de alguns desses públicos nessa mesma direção.
As Etapas do Balanço Social

1

Planejamento do trabalho
e escolha da estrutura
(modelo a ser adotado).

2

Designação de grupo de trabalho interno e
partes interessadas externas a serem
envolvidas (incluindo os stakeholders, por
exemplo, fornecedores, clientes, comunidade,
financiadores, governo e organizações
ambientalistas, entre outros) e alinhamento
de objetivos e compromissos com a alta
administração e equipes.
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Após a publicação, recomenda-se uma
consulta às partes interessadas sobre a
qualidade das informações prestadas, para
que as sugestões de alteração sejam
consideradas no processo de elaboração do
balanço social do período seguinte 5.

4

A elaboração e análise do texto.

6

A publicação e
divulgação
do relatório.

5 Para mais informações sobre como realizar essa consulta, consulte o Anexo 2.
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3

Coleta, tratamento e
consolidação dos dados.

5

A verificação e auditoria
das informações.

As Informações Que Compõem o Balanço Social

Desde 2001 o Instituto Ethos vem publicando em seu Guia de Elaboração do Balanço Social sugestões de itens
e informações a serem divulgados pelas empresas em seus balanços sociais. Tais itens e informações,
especialmente os indicadores de desempenho, sempre estiveram em total consonância com os dados qualitativos
e quantitativos dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial – ferramenta de aprendizado e
auto-avaliação da gestão da empresa no que se refere à incorporação de práticas de responsabilidade social –,
num esforço de demonstrar o caráter cíclico e contínuo dessas práticas.
Reafirmamos no presente guia a relação existente entre os Indicadores Ethos e os modelos de balanço social.
Conheça a convergência dos temas e os possíveis usos em conjunto dessas ferramentas no capítulo “O Que
Considerar na Elaboração do Balanço Social”.

Contate-nos
Para obter mais informações sobre esta publicação, esclarecer eventuais dúvidas ou enviar sugestões, entre
em contato com o Instituto Ethos pelo e-mail relatorio@ethos.org.br.
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Sobre o Balanço Social

om a consolidação do conceito de responsabilidade social empresarial, diversos atores sociais, entre
os quais organizações da sociedade civil, empresas e instituições públicas, desenvolveram métodos
e padrões para avaliar os desempenhos ambiental, econômico e social das organizações, com o
propósito de contemplar a crescente demanda da sociedade por transparência, entendida como
elemento fundamental para a efetivação do processo de gestão socialmente responsável. Atualmente sabe-se que
o balanço social constitui-se na ferramenta que atende tal expectativa.

C

O balanço social é um levantamento dos principais indicadores de desempenho ambiental, econômico e social
da empresa. Ele amplia seu diálogo com os públicos com os quais a empresa se relaciona e esclarece seus
objetivos no passado, no presente e no futuro. O balanço social ainda permite que a importância da
responsabilidade social seja ampliada na estratégia corporativa, uma vez que reúne, além da avaliação da empresa
sobre seu desempenho, as expectativas de seus públicos de interesse.
A publicação do balanço social é fundamental para a vida organizacional porque, além de ampliar o diálogo
da empresa com a sociedade, ajuda-a na incorporação de posturas éticas e transparentes, no diagnóstico de
desafios em médio e longo prazo, na comparação de seu desempenho com o de outras organizações, na avaliação
da eficiência de seus investimentos e na integração de seus objetivos ambientais, econômicos e sociais.

Histórico
A década de 1970 marca as primeiras experiências de elaboração de balanços sociais no mundo. Em 1977, na
França, foi decretada uma lei determinando que empresas com mais de 750 funcionários publicassem um balanço
anual relatando suas práticas trabalhistas.
Em 1978, o Brasil entrou no debate, por iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, hoje chamado
Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides). Após uma série de discussões sobre o papel
das empresas no desenvolvimento da sociedade, a entidade iniciou a promoção desse tipo de relatório, realizando
dois anos depois um seminário internacional pioneiro nesse tema. Em 1984, a Nitrofértil, empresa do setor
químico, produziu o primeiro balanço social brasileiro, tendo como público-alvo seus funcionários. A discussão no
Brasil ganhou força a partir de 1997, quando o Ibase lançou uma campanha pela divulgação voluntária do
balanço social.
Desde sua criação em 1998, o Instituto Ethos participa do debate sobre o balanço social como instrumento de
gestão de práticas empresariais socialmente responsáveis, tendo lançado guias e participado com outras
organizações de iniciativas como o Prêmio Balanço Social, cujos objetivos eram os de difundir a importância desse
instrumento de gestão para a transparência das ações empresariais e gerar referência de práticas de excelência
nesse sentido.

Acompanhe pela linha do tempo os fatos que marcaram o surgimento e a evolução do balanço social no Brasil
e no mundo.
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Os Modelos
dequados às realidades empresariais e aperfeiçoados de forma a promover sua aplicação contínua, os
modelos de elaboração de balanço social têm como finalidade auxiliar o processo de definição de
conteúdo e de estabelecimento de metas e objetivos pela empresa. A escolha do modelo garante à
organização uma orientação segura sobre o que informar, comparabilidade nacional ou internacional
e o alinhamento com compromissos ambientais e sociais legítimos para toda a sociedade. É importante ressaltar, no
entanto, que será a reflexão e avaliação da empresa acerca de seus impactos e das expectativas de seus
stakeholders que efetivamente estabelecerão os conteúdos e informações constantes do balanço social.

A

Apresentamos a seguir os modelos de balanço social mais difundidos no Brasil, o modelo Ibase e o modelo GRI.

Modelo Ibase
Lançado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) em 1997, esse modelo é um
demonstrativo por meio do qual as empresas são convidadas a apresentar à sociedade informações sobre seus
investimentos internos e externos em ações de responsabilidade social empresarial.
Em dez anos de existência, o modelo passou por três revisões, que envolveram consultores, organizações
sociais e empresas. Seu formato, porém, não foi alterado. O objetivo de um modelo de balanço social com uma
página, segundo a instituição, é fazer com que ele não perca sua comparabilidade nem suas principais
características: a simplicidade e o fácil entendimento.
O modelo Ibase constitui-se de uma planilha composta prioritariamente por indicadores quantitativos
referentes a informações sobre investimentos financeiros, sociais e ambientais. Isso significa que a empresa que o
adota passa a ter em uma única ferramenta de gestão um grupo de informações a serem divulgadas a seus
públicos de interesse e à sociedade em geral. Algumas dessas informações são facilmente coletáveis no sistema
contábil e de gestão de pessoas da empresa; outras, como as de diversidade, envolvem mudança nas práticas e na
própria gestão da empresa.
Dados e informações mais abrangentes sobre como a empresa gere suas ações de responsabilidade social são
solicitados por meio de alguns indicadores qualitativos, de múltipla escolha. O Ibase recomenda aos usuários do
modelo que informações complementares, numéricas ou descritivas, sejam incluídas no último item, “Outras
Informações”.
O preenchimento dos indicadores para divulgação é orientado pela entidade, que informa quais são os
elementos a serem apresentados em cada um dos sete grupos de indicadores, esclarecendo em detalhe aqueles
que podem gerar mais dúvidas.
O Ibase entende que seu modelo de balanço social é essencialmente uma ferramenta de transparência e
prestação de contas. A empresa deve divulgá-lo como forma de apresentar periodicamente à sociedade suas
ações e sua evolução no tratamento de temas relevantes para o contexto brasileiro, como educação, saúde,
promoção da diversidade, preservação do meio ambiente, contribuições para a melhoria da qualidade de vida e de
trabalho dos funcionários, desenvolvimento de projetos comunitários, erradicação da pobreza e criação de postos
de trabalho. O instituto não sugere protocolos para levantamento de dados nem exige que as informações
apresentadas sejam auditadas.
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Como meio de assegurar a ampla divulgação das informações e estimular a verificação dos dados por parte da
sociedade, o Ibase criou em 1998 o “Selo Balanço Social Ibase/Betinho”, oferecido às medias e grandes empresas
que optarem por seu modelo e seguirem determinados critérios. Esse selo garante que a organização atendeu a
todos os critérios estabelecidos para preenchimento e divulgação do balanço social nesse formato, não tendo,
portanto, o objetivo de certificar ou avaliar as ações de responsabilidade social da empresa.
Para obtenção do selo, a empresa é obrigada a divulgar todas as informações solicitadas, não podendo afirmar que
algum dado está indisponível ou não é aplicável às suas operações. Além disso, a empresa precisa declarar expressamente, em documento assinado por seu representante legal, a não-utilização de mão-de-obra infantil ou de trabalho
análogo ao escravo ou degradante, o não-envolvimento com prostituição ou exploração sexual de crianças ou
adolescentes, o não-envolvimento com corrupção e seu compromisso com a valorização e o respeito à diversidade.
A declaração precisa ser enviada ao Ibase e deve constar do balanço social, no item “Outras Informações”.
A empresa deve ainda, obrigatoriamente, publicar seu balanço social em jornal ou revista de grande circulação
regional ou nacional, de acordo com sua abrangência. As informações devem também estar disponíveis na internet,
bem como ser divulgadas para todas as pessoas que trabalham na empresa e para os sindicatos a elas relacionados.
O envio ao público interno e aos sindicatos deve ser feito de forma individualizada, por meio de material impresso.
Em 2006 o Ibase incluiu como critério para fornecimento do selo um processo de consulta pública, com duração
de dois meses, cujo objetivo é envolver de forma mais efetiva as organizações da sociedade civil e os sindicatos na
análise dos dados apresentados pelas empresas. As informações divulgadas são analisadas por organizações da
sociedade civil de diversas áreas e ficam disponíveis no website “Balanço Social” (www.balancosocial.org.br) para que
qualquer pessoa possa fazer críticas ou comentários. O processo, em seu primeiro ano, levou para consulta pública o
balanço social de 54 empresas, das quais apenas duas não conseguiram obter o selo.
O “Selo Balanço Social Ibase/Betinho” não é fornecido a fabricantes de armas, bebidas alcoólicas ou cigarros.
Além disso, o Ibase se reserva o direito de suspender, retirar ou não conceder o selo a qualquer empresa envolvida,
denunciada ou processada por corrupção ou violação de direitos humanos, sociais ou ambientais relacionados
com declarações e convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização das Nações Unidas
(ONU) e das Diretrizes da Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para
Multinacionais, bem como com toda a legislação brasileira relativa a esses direitos e deveres.

Tabela 1: Balanços sociais no modelo Ibase no Brasil – médias e grandes empresas

Fonte: Base de Dados Balanço Social/Ibase – 2006 (sujeito a alterações até dezembro de 2007)

Tabela 2: Evolução da concessão do “Selo Balanço Social Ibase/Betinho”

Fonte: Base de Dados Balanço Social/Ibase – 2006
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A Estrutura do Modelo Ibase
O modelo Ibase atual é composto por 43 indicadores quantitativos e oito indicadores qualitativos, organizados
em sete categorias, apresentando dados e informações de dois exercícios anuais da empresa.
Base de Cálculo
São as três informações financeiras que balizarão todos os indicadores seguintes: receita líquida, resultado
operacional e a folha de pagamento bruta.
Indicadores Sociais Internos
Incluem todos os investimentos voluntários e obrigatórios da empresa que beneficiam seus empregados:
alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, educação, cultura, capacitação e
desenvolvimento profissional, creches ou auxílio-creche e participação nos lucros ou resultados.
Indicadores Sociais Externos
São todos os investimentos da empresa que têm a sociedade como beneficiária: educação, cultura, saúde e
saneamento, esporte, combate à fome, segurança alimentar, creches e outros.
Indicadores Ambientais
Referem-se aos investimentos da empresa para mitigar ou compensar seus impactos ambientais e também
aqueles que têm como objetivo permitir a melhoria da qualidade ambiental, seja por meio de inovação
tecnológica ou por programas internos de educação ambiental. Incluem ainda um espaço para a empresa informar
sobre projetos e ações não relacionadas com a operação ou produção e um indicador qualitativo, de múltipla
escolha, sobre o estabelecimento de metas anuais de ecoeficiência.
Indicadores do Corpo Funcional
Identificam de que forma se dá o relacionamento da empresa com seu público interno no que concerne à
criação de postos de trabalho, à utilização do trabalho terceirizado, à valorização da diversidade e à participação
em cargos de chefia de grupos historicamente discriminados no país, como mulheres, negros e portadores de
deficiência.
Informações Relevantes Quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
A expressão “cidadania empresarial” se refere a uma série de ações empresariais relacionadas aos públicos de
interesse da empresa, com grande ênfase no público interno. Em sua maioria são indicadores qualitativos, de
múltipla escolha, por meios dos quais são apresentadas algumas das diretrizes e processos desenvolvidos na
empresa no que diz respeito a suas políticas e práticas de responsabilidade social. Os termos “cidadania
empresarial” e “responsabilidade social” muitas vezes se sobrepõem nas diversas discussões sobre a contribuição
das organizações para o desenvolvimento sustentável. Em geral, o termo “cidadania empresarial” remete mais
fortemente a ações de cunho filantrópico ou de participação empresarial em políticas públicas. No modelo Ibase,
contudo, o termo está mais relacionado ao conceito de responsabilidade social, trazendo como elementos,
prioritariamente, questões da gestão empresarial.
Outras Informações
Devem reunir dados que sejam relevantes para a compreensão de como as práticas de responsabilidade social
são incorporadas pela organização. As empresas que solicitam o “Selo Balanço Social Ibase/ Betinho” devem
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apresentar uma declaração de não-utilização de mão-de-obra infantil ou de trabalho análogo ao escravo ou
degradante, não-envolvimento com prostituição ou exploração sexual de crianças ou adolescentes, nãoenvolvimento com corrupção e seu compromisso com a valorização e o respeito à diversidade.
Neste item, a empresa também deve apresentar sua identificação e classificação, assim como informar o
nome, o telefone e o correio eletrônico da pessoa responsável pelas informações.

O Modelo Ibase Aplicado a Outros Tipos de Organização
O Ibase também desenvolveu, em parceria com diversas organizações, outros modelos de balanço social nos
últimos anos: um específico para micro e pequenas empresas, outro para cooperativas e um terceiro para
instituições de ensino, fundações e organizações sociais sem fins lucrativos (voltado para o terceiro setor). Essas
propostas de modelo seguem a mesma linha de transparência e prestação de contas, no sentido de estimular que
tais organizações apresentem dados sobre suas ações, origem dos recursos, natureza dos gastos e relações com
empregados, levando ao conhecimento da sociedade em geral o que têm feito para contribuir com o
desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da cidadania.
Para mais informações, acesse www.balancosocial.org.br e ibase@ibase.br.

Modelo GRI
A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional cujo objetivo é desenvolver e aprimorar
diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade de forma a permitir que os relatórios de desempenho
ambiental, econômico e social de organizações de qualquer porte, setor ou localização geográfica sejam tão
periódicos e comparáveis quanto os relatórios financeiros. Essa iniciativa existe desde 1997.
Lançadas originalmente em 2000, as Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI
foram revisadas, desde então, duas vezes – em 2002 e em 2006 –, com ampla participação de diversos tipos de
organização, como empresas e entidades da sociedade civil, de vários países, em processos de validação
consensuais.
Sua versão mais recente – a de 2006 – foi denominada de G3, para indicar que se tratava da terceira geração
das diretrizes. Essa nova versão veio dar conta das expectativas dos diversos usuários de relatórios de
sustentabilidade (empresas ou não), que durante um período de cerca de dois anos contribuíram com a
recomendação de mudanças por meio de processos estruturados de consulta.
Entre essas recomendações estava a necessidade percebida de uma ferramenta que fosse mais amigável e que
pudesse ser mais facilmente harmonizada com outras normas e padrões de responsabilidade social. Percebeu-se
também a necessidade de as diretrizes contemplarem melhor o foco em desempenho de seus indicadores, que
eram entendidos como muitos e de difícil compilação. As recomendações eram para diminuir o número de
indicadores e orientar sua compilação por meio de protocolos de coleta. Os indicadores qualitativos deveriam
apresentar mais orientações para aplicação e as organizações deveriam entender melhor como selecionar os itens
para divulgação mais relevantes para seus públicos de interesse.
O desafio de atender tais expectativas foi enfrentado. A Estrutura de Relatórios da GRI atual (G3) consiste de
princípios e orientações para a elaboração dos relatórios, assim como de diretrizes para o estabelecimento do
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conteúdo. Eles são orientados por meio dos indicadores de desempenho (e seus respectivos protocolos para coleta)
e outros itens de divulgação, denominados de “Forma de Gestão” (“Disclosure on Management Approach”), os
quais orientam e padronizam as informações mínimas que devem constar dos itens descritivos, de forma que a
organização apresente dados que contextualizem melhor e facilitem a compreensão do seu desempenho em um
tema específico.
Além desses elementos, comuns a qualquer organização, a Estrutura de Relatórios da GRI também é
composta por suplementos setoriais, desenvolvidos de forma a complementar as informações divulgadas pelas
organizações com a apresentação de questões específicas de seus setores de atuação. Em breve serão
desenvolvidos anexos nacionais, que contemplarão de forma mais específica as particularidades existentes nas
diferentes regiões geopolíticas em que o relatório é elaborado.

Figura 1: Evolução do uso das Diretrizes GRI no mundo (2000-2006) 6

Fonte: Global Reporting Initiative

Figura 2: Evolução das Diretrizes da GRI no Brasil (2003 – 2006) 7

Fonte: CorporateRegister.com

6 Esses dados se referem apenas às organizações que declaram o uso das Diretrizes da GRI para elaborar seu balanço social ou relatório de sustentabilidade. O número exato de organizações que empregam o modelo é desconhecido.
7 Idem à nota anterior.
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A opção pelo modelo GRI tem se tornado crescente em todo o mundo, tendo em vista sua proposta de fazer
com que haja um padrão internacional para elaboração de relatórios. A uniformização por meio de um padrão
único de elaboração é extremamente positiva, uma vez que possibilita uma maior e mais exata comparação entre
diversas organizações nos diversos contextos nos quais estão situadas.

A Estrutura do Modelo GRI
A estrutura para elaboração de relatórios de sustentabilidade da GRI fornece orientações sobre como as
organizações podem divulgar seu desempenho em relação à sustentabilidade. A fim de adaptá-la a suas
necessidades, e ao interesse de seus stakeholders, as organizações relatoras escolhem dentre os componentes de
cada uma dessas orientações aqueles que mais se adaptam a seus objetivos com a elaboração do relatório.

Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade
Composta por princípios e orientações, além dos próprios temas que devem ser abordados pela empresa em
seu relatório, as diretrizes delineiam o conteúdo principal para a elaboração do relatório de sustentabilidade,
sendo aplicáveis a qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte, setor ou localização geográfica.

Protocolos de Indicadores
Fornecem orientação sobre como relatar cada um dos indicadores. São organizados por uma estrutura-padrão
e apresentam para cada um dos indicadores uma explicação sobre sua relevância, a forma de compilá-lo,
definições de termos utilizados, orientações para a documentação e referências para aprofundamento da
compreensão sobre a questão.

Suplementos Setoriais
Complementam o uso das diretrizes e abrangem temas de sustentabilidade específicos de alguns setores,
incluindo uma discussão sobre desafios e oportunidades. Os setores contemplados até 2006 eram os de Serviços
Financeiros, Logística e Transporte, Mineração e Metais, Agências Públicas, Turismo, Telecomunicações e o da
Indústria Automobilística. Atualmente a GRI está fazendo testes de aplicação em dois deles – Serviços Financeiros
e Agências Públicas. Estão em preparação suplementos setoriais para os setores de Vestuário e Calçados e de
Energia Elétrica, e em breve será desenvolvido um específico para organizações não-governamentais.

Anexos Nacionais
Ainda serão desenvolvidos pela GRI, para uso complementar ao das diretrizes, anexos com questões
específicas de determinados países ou regiões, de forma a permitir que temas de sustentabilidade relativos a
essas localidades sejam abordados de forma apropriada.
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Pontos a Destacar
Uma das grandes inovações dessa nova estrutura é a abordagem dada pela GRI aos princípios para
elaboração do relatório de sustentabilidade, sendo mais explícita na ênfase que dá à importância deles para
a elaboração de um relatório de sustentabilidade consistente. Tais princípios foram organizados em dois grandes
grupos, de acordo com a função que desempenham: a de definir o conteúdo ou a de assegurar sua qualidade.
Além da explicação sobre seu uso, cada um dos dez princípios é seguido por um conjunto de testes que orienta
sua correta utilização.
Os princípios da GRI, que se complementam e, portanto, devem ser usados de forma integrada, consolidam-se
como uma rota indispensável a ser seguida para que o relatório de sustentabilidade atinja com consistência seus
objetivos. Eles são brevemente apresentados a seguir.
Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório

Materialidade
Termo proveniente dos relatórios financeiros, o qual, naquele contexto, refere-se às questões que influenciam
as decisões econômicas dos investidores. Adquire na proposta da GRI um sentido mais amplo, referindo-se às
questões que refletem os impactos ambientais, econômicos e sociais da organização, além daquelas que
influenciam substancialmente as avaliações e decisões de seus stakeholders. Mais informações sobre
“materialidade” são apresentadas no capítulo seguinte.

Inclusão dos Stakeholders
Refere-se ao exercício que a organização deve fazer para identificar seus stakeholders e apresentar no
relatório as questões relacionadas aos interesses e expectativas deles. Para isso, a GRI ressalta um cuidado a ser
tomado, que é o de equilibrar a necessidade de prestar contas sobre todos os stakeholders, embora nem todos
utilizem efetivamente o relatório. Ou seja, o fato de alguns stakeholders não serem usuários do relatório não
condiciona a omissão de dados sobre eles.
A GRI afirma contundentemente que a elaboração do relatório sem a inclusão das expectativas dos
stakeholders da organização compromete de forma bastante significativa sua credibilidade.

Contexto da Sustentabilidade
Orienta para que a reflexão e os resultados apresentados no relatório estejam num contexto mais amplo de
análise, de forma a possibilitar que questões ambientais, econômicas e sociais do local no qual a organização atua
sejam abordadas e relacionadas ao seu desempenho. Permite que o usuário do relatório compreenda as evoluções
da organização em comparação com seus objetivos estratégicos, tanto em relação a seu desempenho geral quanto
em relação às diferentes conjunturas socioeconômicas e ambientais nas quais suas operações estão inseridas.
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Abrangência
Determinada primariamente pelas dimensões “escopo”, “limite” e “tempo”, diz respeito à extensão e à exatidão
da cobertura no relatório dos temas relevantes, as quais devem fornecer aos stakeholders informações suficientes
sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais da organização, para que eles consigam avaliar seu
desempenho adequadamente.
“Escopo” refere-se aos temas que compõem o relatório, os quais devem ser definidos por meio da aplicação do
princípio da materialidade e pela inclusão dos stakeholders; “limite” diz respeito às operações da organização
consideradas na elaboração do relatório, as quais devem ser selecionadas de acordo com o nível de controle e
influência que a organização exerce sobre elas8; e “tempo” refere-se à necessidade de as informações estarem
completas em relação ao período do relatório.

Princípios para Assegurar a Qualidade do Relatório

Equilíbrio
Este princípio visa garantir que a apresentação do conteúdo do relatório não se atenha apenas aos resultados
favoráveis da organização, o que permite aos stakeholders fazer uma avaliação mais apropriada dos itens divulgados.
Prevê a inserção no relatório de informações favoráveis e desfavoráveis sobre o desempenho da organização, e
também a clara (e necessária) distinção entre a apresentação dos dados e a interpretação que a organização faz deles.

Comparabilidade
Refere-se à necessidade de a organização estabelecer e manter métodos de compilação de dados que
permitam compará-los com as informações da própria organização apresentadas em ciclos anteriores, bem como
com as de outras organizações do setor e também de outros setores.

Exatidão
Diz respeito à precisão e ao detalhamento necessários às informações apresentadas, a fim de permitir que os
stakeholders avaliem apropriadamente o desempenho da organização. Em relação aos dados quantitativos, faz
referência aos métodos de sua compilação, enquanto, em relação aos dados qualitativos, refere-se ao grau de
clareza e equilíbrio da apresentação das informações.

Periodicidade
Refere-se à regularidade com a qual o relatório é divulgado, que deve ser tal que permita aos stakeholders
integrá-lo a seus processos de tomada de decisão; diz respeito ainda à atualidade das informações nele
apresentadas. A GRI sugere que haja um alinhamento entre os calendários de divulgação do relatório financeiro e
do relatório de sustentabilidade, para que a avaliação dos stakeholders compreenda ambas as perspectivas.
8 Para mais informações sobre a questão dos limites, leia o “Protocolo de Limites” da GRI, disponível em www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/Portuguese.htm.
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Clareza
Diz respeito à forma como o relatório é apresentado e à utilidade das informações, permitindo fácil acesso e
compreensão por parte dos stakeholders. Além de ser acessível a todas as partes interessadas da organização, o
relatório deve prever referências a informações específicas ou mais detalhadas sobre determinados assuntos.

Confiabilidade
Refere-se aos registros e à documentação que devem ser feitos durante o processo de elaboração do relatório,
para garantir aos stakeholders que as informações nele apresentadas podem ser comprovadas e verificadas.
A confiabilidade do relatório diz respeito a seu conteúdo, assim como aos processos que o definiram, como o uso do
princípio da materialidade e os processos de engajamento de stakeholders, os quais também devem ser documentados.
Níveis de Aplicação

A G3 inova também com a criação dos Níveis de Aplicação das Diretrizes da GRI (GRI Application Levels), por
meio dos quais a organização pode mensurar até que ponto os elementos da Estrutura de Relatórios da GRI foram
aplicados na elaboração do relatório e também entender de que forma estabelecer um caminho para evoluir
progressivamente na aplicação da GRI ao longo dos anos.
A classificação em cada um dos Níveis de Aplicação é feita por meio de auto-avaliação: a organização analisa
o conteúdo de seu relatório, segundo os critérios da GRI (disponíveis em www.globalreporting.org e descritos
brevemente logo abaixo), e determina a qual nível de aplicação seu relatório corresponde. A organização tem
como opções avaliar o conteúdo de seu relatório em níveis C, C+, B, B+, A e A+. Cada uma dessas categorias
possui uma série de requisitos a serem atendidos, conforme informamos a seguir:
Níveis de Aplicação da Global Reporting Initiative (G3)

9 Os suplementos setoriais existentes ainda não são considerados como versões finais pela GRI, uma vez que foram elaborados com base na versão 2002 das diretrizes. Por essa razão,
sua divulgação não é considerada obrigatória para obtenção de nível A. O primeiro setorial a ser solicitado será o de Serviços Financeiros, a ser lançado em breve.
10 A GRI se refere à omissão explícita de dados. A empresa que optar por não incluir ou não relatar um indicador, deve justificar de forma clara as razões que a levaram a isso. Não é
mais possível usar o termo não aplicável (n.a.) ou sem dados (s.d.). Exemplos de explicações aceitáveis: o indicador foi excluído por não estar de acordo com o princípio da materialidade. O indicador não foi respondido por falta de medição, mas as medidas cabíveis foram tomadas e o indicador será incluído no próximo relatório. O indicador não foi respondido no
relatório, mas a informação se encontra em outro relatório ou lugar (neste caso, a empresa deve indicar o link ou a referência).
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Adaptado de Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade – “Níveis de Aplicação da GRI”

Verificação Externa
O sinal positivo (+) indica que o relatório passou por um processo de verificação externa, conduzido por
grupos ou indivíduos comprovadamente competentes, tanto no assunto em questão quanto em práticas de
verificação. O processo de verificação externa, segundo a GRI, deve seguir procedimentos objetivos e
documentados, de modo a avaliar a capacidade do relatório de fornecer uma apresentação equilibrada do
desempenho da organização, desde a seleção do conteúdo até a apresentação dos dados.
Para cada um dos níveis, a GRI criou um ícone a ser inserido no relatório. Os ícones que demonstram que o relatório
é autodeclarado e o que informa que este passou por verificação externa estão disponíveis para download no website
da entidade (seção “Reporting Services”), para cada uma das categorias (C, C+, B, B+, A e A+). O ícone que informa que
o relatório foi examinado pela GRI será disponibilizado para a organização depois que a análise for realizada.
O conceito “Níveis de Aplicação” substitui a declaração de relatório “De acordo com” (“In accordance”) da
versão 2002. Todas as organizações que relatam usando as Diretrizes da GRI devem identificar o nível de
aplicação delas na elaboração do relatório, por meio da apresentação da tabela de critérios, que demonstra quais
itens foram divulgados, e do índice de conteúdo, que lista todos os itens de divulgação e indicadores apresentados
e as respectivas páginas nas quais podem ser encontrados.
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É muito importante compreender que tais níveis de aplicação não objetivam criar um ranking de relatórios,
mas sim identificar de que forma as diretrizes estão sendo aplicadas e qual é o grau de dificuldade das
organizações em aplicá-las integralmente. Por essa razão, a GRI recomenda ser comunicada pela empresa sobre a
publicação do seu relatório. Envie um e-mail para guidelines@globalreporting.org e gterreo@ethos.org.br e
informe-nos sobre a publicação de seu balanço social.

Exame do Nível de Aplicação
O relatório pode ainda ser examinado pela GRI, que fornece um ícone especial (GRI Application Level Check) a
ser incluído no relatório, demonstrando que os dados fornecidos passaram por uma análise da entidade, a qual
confirmou que a autodeclaração da organização sobre o nível de aplicação atingido é procedente. A análise da
GRI se atém apenas aos itens de divulgação, e não ao conteúdo do relatório, não tendo fins de verificação. A GRI
cobra uma taxa para realizar essa análise, da qual seus stakeholders organizacionais estão isentos.

Outras Publicações
A área de Educação e Serviços da Global Reporting Initiative criou uma coleção didática para auxiliar as
organizações na elaboração dos relatórios de sustentabilidade. O primeiro manual chama-se The GRI Sustainability
Reporting Cycle: a Handbook for Small and Not-So-Small Organizations (Ciclo Preparatório para Elaboração
de Relatórios de Sustentabilidade da GRI: Manual para Pequenas e Não Tão Pequenas Organizações) e pode ser
adquirido por meio do website da GRI.
Obtenha mais informações sobre o modelo e outros documentos que auxiliem a elaboração do relatório de
sustentabilidade em www.globalreporting.org.

Entendendo a Relação dos Modelos
A escolha do modelo a ser utilizado na elaboração do balanço social deve levar em consideração os objetivos
estratégicos da organização com sua realização. No Brasil, é bastante comum observar a preocupação das
organizações com a elaboração de seu balanço social seguindo o modelo da GRI, em razão de ele ser freqüentemente
classificado como de difícil realização. A nova proposta dos níveis de aplicação facilita esse processo e a aplicação
dos princípios garante a confiabilidade que o documento terá perante os públicos de interesse.
A abordagem mais aplicável a diversas realidades das organizações não descarta, no entanto, a publicação do
balanço social seguindo o modelo Ibase. Esse modelo, cuja simplicidade e penetração em diversas esferas da
sociedade são suas principais características, pode (e deve) ainda ser utilizado como forma de demonstrar às
partes interessadas da organização o que tem sido feito no sentido de contribuir para o desenvolvimento
sustentável. Caso sua organização opte pelo modelo Ibase, recomendamos que no processo de elaboração do
documento leve em consideração os princípios da GRI, todos eles aplicáveis ao modelo Ibase. O princípio do
“equilíbrio”, por exemplo, fará com que nenhum dos itens seja omitido ou classificado como não disponível; já o
princípio da “materialidade” fará com que nas informações relevantes sobre as práticas de responsabilidade social
da empresa sejam apresentados dados que podem influenciar a decisão dos stakeholders.
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O Que Considerar na Elaboração do Balanço Social
o elaborar seu balanço social, a organização deve levar em conta essencialmente a reflexão que faz
sobre sua forma de conduzir os negócios, a fim de avaliar a evolução do seu desempenho e
considerar os impactos de seus esforços em incorporar questões de sustentabilidade em suas
estratégias, mecanismos, políticas e processos de gestão. Esse entendimento tem sido
gradativamente incorporado pelas empresas, mas a prática e os relatórios à disposição dos públicos que os
acessam demonstram que há ainda muito a ser desenvolvido.

A

Em pesquisa recente da Fundação Dom Cabral (FDC)11, pode-se observar um dado importante: 55% das
empresas cujos balanços sociais foram analisados ainda associam a questão da sustentabilidade ao investimento
social e à sua relação com o público interno. Essas mesmas empresas apresentam suas ações de responsabilidade
social enfatizando as boas ações e omitindo os desafios e insucessos. Dos outros 45%, apenas 14% entendem a
questão de forma mais abrangente e integrada aos negócios.
Em pesquisa realizada pela think-tank britânica SustainAbility12, há outro dado relevante: dos 50 relatórios
líderes apontados, 48% eram formalmente “in accordance” com as Diretrizes de 2002 da Global Reporting
Initiative e absolutamente todas faziam referência a essas diretrizes em seu relatório. A pesquisa foi realizada
antes da G3; demonstra o crescimento da adesão das empresas a esse modelo (o crescimento lá apontado é de
100%) e também permite, em conjunto com o dado da pesquisa brasileira, as seguintes observações:
•

As organizações necessitam guiar-se por um modelo que as oriente na elaboração do balanço social. Isso
auxilia a organização na definição do enfoque de seu documento – que deve ser criado em consonância
com os princípios e critérios apontados por esses modelos –, além de garantir aos stakeholders – e à
própria organização – a comparabilidade longitudinal de seu desempenho em relação às questões
ambientais, econômicas e sociais;

•

O processo de elaboração do balanço social precisa estar alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. O
balanço social não deve ser visto apenas como ferramenta de comunicação (apesar de o ser), e sim
apresentar dados de desempenho que auxiliem os stakeholders da organização em seus processos de tomada
de decisão. A ausência de dados desfavoráveis, mas relevantes, sobre a organização é compreendida na
maioria das vezes como uma espécie de incapacidade da empresa em lidar publicamente com seus dilemas.

11 Balanços Sociais: Analisando a Evolução da Comunicação da Responsabilidade Corporativa. Nísia Werneck. Fundação Dom Cabral, 2004.
12 Tomorrow’s Value: The Global Reporters 2006 Survey of Corporate Sustainability Reporting. SustainAbility, PNUMA e Standard & Poors. Esta pesquisa classifica os cinqüenta melhores
relatórios de sustentabilidade do mundo.
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A Importância de um Bom Diagnóstico
Lidar com seus dilemas é, na verdade, uma das questões-chave do tema da responsabilidade social
empresarial, uma vez que, por definição, a RSE refere-se a um conjunto extenso de variáveis e públicos com os
quais a empresa se relaciona. O Instituto Ethos, consciente dessa questão, desenvolve desde 2000 indicadores de
autodiagnóstico e planejamento de ações em responsabilidade social — os Indicadores Ethos de Responsabilidade
Social Empresarial —, os quais têm se consolidado ao longo desses anos como uma ferramenta de gestão que
estimula a evolução de práticas socialmente responsáveis. Sua utilização como ferramenta de diagnóstico
efetivamente auxilia a empresa a reconhecer quais são as questões que necessitam ser priorizadas e tratadas,
além de auxiliar no reconhecimento das expectativas dos públicos de interesse.
Os Indicadores Ethos foram criados dentro de uma reflexão inspirada no ciclo de Deming (ou ciclo PDCA)13,
por meio do qual as ações são realizadas visando sua melhoria contínua. Essa reflexão inclui ainda as etapas de
planejamento e implementação de ações, de benchmarking e avaliação, e também de transparência e
aprendizagem14.
Entendemos que o uso dos Indicadores Ethos como ferramenta para conhecimento sobre as expectativas das
partes interessadas é uma opção relevante para as organizações, uma vez que essa ferramenta de diagnóstico
facilita a compreensão das expectativas comuns dos grupos de stakeholders de grande parte das organizações e
traz para discussão os temas mais atuais em responsabilidade social.

Modelo Ibase e Indicadores Ethos de RSE 15
Grande parte dos temas propostos pelo Ibase em seus indicadores de balanço social são abordados pelos
Indicadores Ethos. O uso conjunto de ambas as ferramentas pode permitir à empresa um retrato mais abrangente
de suas práticas, bem como auxiliá-la no reconhecimento de políticas e mecanismos que possam ser criados ou
aperfeiçoados para que determinada ação de responsabilidade social avance.
Como anteriormente informado, o modelo Ibase se constitui prioritariamente de informações sobre
investimentos financeiros, alguns dos quais não são encontrados nos Indicadores Ethos, especialmente os que
dizem respeito aos impactos econômicos da atividade empresarial. Apesar disso, os Indicadores Ethos podem
auxiliar a empresa a refletir sobre os temas e a entender as variáveis que estão envolvidas em cada um dos
aspectos abordados pelo modelo Ibase.

13 O ciclo de Deming (ou ciclo PDCA) é um método de administração desenvolvido no início do século 20, que visa o controle dos processos organizacionais, sendo usado de forma
contínua para o gerenciamento das atividades, de modo a aperfeiçoá-las (melhoria contínua) e torná-las mais eficazes. Constitui-se de quatro fases principais: planejamento (Plan),
execução (Do), verificação (Check) e atuação corretiva (Act).
14 O Instituto Ethos propõe ferramentas de gestão para cada uma dessas etapas, de forma a auxiliar as empresas na implementação e no acompanhamento de ações de
responsabilidade social.
15 A correlação demonstrada entre o modelo Ibase de balanço social e os Indicadores Ethos tem como finalidade apenas ilustrar os pontos em comum entre as duas ferramentas, não
sendo recomendado seu uso para outro fim.
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Relações entre o Modelo Ibase os Indicadores Ethos

CONTINUA >>>
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Modelo GRI e Indicadores Ethos de RSE16
Os Indicadores Ethos podem facilitar o processo de elaboração do relatório modelo GRI por apresentar itens
relacionados a ele e por adotar uma abordagem de aprendizado, voltada para a reflexão de questões locais de
sustentabilidade.
Embora nem todos os itens das Diretrizes da GRI sejam abordados pelos Indicadores Ethos, o processo de
auto-avaliação que antecede a produção do relatório pode auxiliar a empresa a compreender as expectativas de
seus stakeholders e a entender como tais questões podem ser incorporadas às políticas e práticas cotidianas.

a) Dimensão Econômica
A dimensão econômica, nas Diretrizes da GRI, diz respeito à situação econômica dos stakeholders da
organização e aos sistemas econômicos local, nacional e global. Os impactos econômicos são divididos em
fluxo de capital entre as diversas partes interessadas e os principais impactos econômicos da organização
como um todo. Nos Indicadores Ethos não são explicitamente abordados os impactos econômicos decorrentes
da atuação empresarial, apesar de esta reflexão estar implícita em alguns itens qualitativos, como os impactos
causados pela organização em sua comunidade de entorno, suas ações para minimizar impactos negativos etc.

Relações entre o Modelo GRI os Indicadores Ethos

b) Dimensão Ambiental
A dimensão ambiental da sustentabilidade refere-se aos impactos da organização sobre sistemas naturais,
vivos ou não, incluindo ecossistemas, terra, ar e água. Nas diretrizes da GRI, a abordagem é feita a partir
do desempenho relacionado aos insumos e à produção; nos Indicadores Ethos a abordagem parte das
iniciativas da empresa no sentido de mitigar e gerenciar seus impactos ambientais, seja por meio da
revisão de seus processos, seja pela educação e conscientização ambiental.

16 A correlação demonstrada entre o modelo GRI e os Indicadores Ethos tem como finalidade apenas ilustrar a os pontos em comum entre as duas ferramentas, não sendo recomendado seu uso para outro fim.
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c) Dimensão Social
Nas Diretrizes da GRI, a dimensão social é organizada em quatro categorias: práticas trabalhistas e
trabalho decente; direitos humanos; sociedade; e responsabilidade pelo produto. Nos Indicadores Ethos,
essa dimensão é apresentada nos diversos temas que a compõem, dada a abordagem de stakeholders. A
correlação abaixo apresenta os temas em que os aspectos e indicadores da GRI podem ser encontrados
nos Indicadores Ethos.

CONTINUA >>>

28

>>>CONTINUAÇÃO

Ao preencher os Indicadores Ethos, a empresa interessada em entender melhor a relação existente entre os
Indicadores Ethos e as Diretrizes da GRI pode, por meio de seu relatório de diagnóstico, ter acesso a um estudo
mais detalhado que aponta a convergência entre as duas ferramentas e os itens relacionados já atingidos pela
organização.
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As Etapas de Elaboração
Como demonstrado na apresentação desta publicação, o processo de elaboração do balanço social implica a
realização de diversas etapas. Todas elas, por sua vez, precisam estar alinhadas com o objetivo estratégico da
organização e seu entendimento desse processo como cíclico e voltado para uma melhoria contínua. Propomos
aqui, para cada etapa, uma série de perguntas a serem aplicadas, de modo que o processo se consolide
internamente como parte da gestão organizacional.

1ª. Etapa: Planejamento do trabalho e escolha da estrutura

Não

Em parte

Sim

Os objetivos da elaboração do balanço social foram definidos de forma alinhada
com os objetivos estratégicos da organização
O planejamento considerou a reflexão e apresentação de questões específicas
do setor de atuação de sua organização
A organização estabeleceu os princípios que balizariam o processo de elaboração
do balanço social, considerando os propostos pelos modelos e os
objetivos finais do processo
Esses princípios foram definidos em consenso com a alta administração
O planejamento do processo se deu com base em críticas, sugestões
ou recomendações das partes interessadas da organização

2ª. Etapa: Designação de grupo de trabalho interno e partes interessadas externas a serem envolvidas
(incluindo, por exemplo, fornecedores, clientes, comunidade, financiadores, governo e organizações
ambientalistas, entre outros) e alinhamento de objetivos e compromissos com a alta administração e equipes
Não
Os grupos internos e externos de trabalho foram sensibilizados para a realização
das tarefas
Os princípios para o processo de elaboração do balanço social foram divulgados
entre esses grupos
O trabalho foi desenvolvido de forma a permitir que os dilemas da organização
fossem considerados em todas as etapas do processo
O trabalho foi desenvolvido de forma a permitir que os dilemas do setor de atuação
da organização fossem considerados em todas as etapas do processo
O trabalho foi desenvolvido de forma a permitir que os dilemas do contexto
geopolítico no qual a organização está inserida fossem contemplados
em todas as etapas do processo
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Em parte

Sim

3ª. Etapa: Coleta, tratamento e consolidação dos dados
Não

Em parte

Sim

Em parte

Sim

Em parte

Sim

Em parte

Sim

Nesta etapa foram considerados os princípios da comparabilidade e confiabilidade17
O tratamento dos dados considerou a abrangência (tempo e localização geográfica)
do balanço social, de forma que diferenças na evolução de práticas em unidades
diferentes da organização, por exemplo, sejam facilmente perceptíveis pelo usuário
As metas estabelecidas foram avaliadas como factíveis quando submetidas ao
planejamento estratégico da empresa

4ª. Etapa: Elaboração e análise do texto
Não
Na elaboração do texto foram considerados os princípios da clareza e da relevância18
As informações descritivas seguiram um padrão comum de apresentação dos dados
que abordasse políticas e mecanismos formais para a realização de práticas, sua
manutenção e melhoria contínua – mas não se limitasse a elas

5ª. Etapa: Verificação e auditoria das informações
Não
A verificação foi feita por organização externa com conhecimento sólido em
verificação e em responsabilidade social

6ª. Etapa: Publicação e divulgação do relatório
Não
A comunicação do material considerou as expectativas dos diferentes stakeholders
da empresa, havendo seleção de dados em razão de sua relevância para cada um
desses públicos
O material impresso possibilita que seu leitor busque, caso queira, mais informações
sobre determinados assuntos por meio de referências a sites na internet, por exemplo
As informações publicadas fazem referência aos responsáveis pelos assuntos tratados,
caso se queira conhecer melhor a iniciativa, o processo etc

17 Para mais informações sobre princípios, veja o capítulo “Modelos”, em “Destaques” do modelo GRI.
18 Idem à nota anterior.
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Engajando Stakeholders
A relação da organização com seus stakeholders está intrinsecamente ligada à gestão socialmente responsável.
A compreensão e inclusão de suas expectativas possibilitam que a organização se antecipe e inove sua forma de
conduzir negócios. Esse conhecimento deve partir de um processo anterior da organização no sentido de identificar
esses públicos, seja pela responsabilidade legal, influência, proximidade ou dependência para com a empresa 19 e
pode ocorrer apenas no âmbito da elaboração do balanço social, mas não é recomendado que tenha nele seu fim,
uma vez que possibilita prevenir riscos de fato e reconhecer oportunidades de negócio.
Como processo proposto pelo padrão AA100020, o engajamento dos stakeholders deve seguir um ciclo por
meio do qual a organização reconhece as questões relevantes para estes sobre suas atividades, produtos, serviços
e operações (seja em relação à sua gestão ou em relação aos resultados dela originados), e estabelece objetivos e
estratégias para que o engajamento resulte no fortalecimento do relacionamento com os grupos priorizados,
compreendendo os riscos e oportunidades para ambas as partes.
A dinâmica de aplicação dos Indicadores Ethos auxilia a empresa a reconhecer de que forma tem se
posicionado perante seus públicos de interesse e quais são as questões mais prementes a serem priorizadas.

Testando a Materialidade das Questões
A inserção ou não de assuntos no balanço social deve ocorrer a partir da compreensão da organização das
questões mais relevantes para suas partes interessadas, assim como da identificação de questões que, se omitidas,
prejudicarão a tomada de decisão delas. A aplicação do princípio da materialidade auxilia a organização na
definição dos temas que devem ou não compor seu relatório. Apresentamos a seguir um teste de materialidade 21
que pode ser utilizado para uma seleção adequada das questões. Partindo das classificações abaixo, a empresa
deve organizar as opiniões de suas partes interessadas acerca de determinado tema.
No exemplo dado aqui, a empresa discutirá com suas partes interessadas sobre Organismos Geneticamente
Modificados (OGMs). A primeira tabela sugere uma categorização de temas, organizados de acordo com as
diferentes perspectivas de análise sobre determinado assunto. Da discussão sobre OGMs, a empresa organiza para
que seus stakeholders levantem e avaliem as questões que têm impactos financeiros diretos de curto prazo (A),
aquelas para as quais a organização possui políticas de natureza estratégica (B), as comparáveis em seu setor (C),
as que os stakeholders podem considerar importantes o suficiente para que a organização aja corretivamente ou
proativamente (D) e aquelas que são cobertas por normas sociais (E).

19 Adaptado do padrão AA1000: AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Accountability, 2005.
20 Idem à nota anterior.
21 Esse teste, oriundo do The Stakeholder Engagement Manual – Volume 2: The Practitioner’s Handbook on Stakeholder Engagement, foi adaptado por Gláucia Térreo e Beat Grüninger
para o Grupo de Trabalho para a Difusão das Diretrizes G3 da Global Reporting Initiative no Brasil (GT GRI G3), como uma das atividades para aplicação prática dos elementos da
Estrutura de Relatórios da GRI. As atividades do GT GRI G3 foram realizadas entre 2006 e 2007, graças a uma parceria apoiada pela GRI entre o Instituto Ethos, o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).
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Classificação de Temas
A

Temas que têm impactos financeiros diretos de curto prazo

B

Temas para os quais a empresa possui políticas de natureza estratégica
(normalmente na forma de compromissos com stakeholders-chave)

C

Temas comparáveis que organizações consideram relevantes dentro de determinado
contexto (setor, por exemplo)

D

Temas que os stakeholders podem considerar importantes o suficiente para agir
(atualmente ou no futuro), impactos, riscos ou oportunidades de sustentabilidade

E

Normas sociais (leis, futuras leis, normas, certificações, tendências etc.)

Depois de levantar e classificar as diferentes questões que o tema em discussão envolve, a empresa deve
buscar com seus diversos grupos de stakeholders uma classificação sobre o grau de relevância para cada um
desses aspectos, aqui sugerido por números.
0

Não relevante

1

De pouca relevância

2

De média relevância

3

Relevante

4

Muito relevante

Após discutir e coletar com esses grupos suas considerações e avaliações acerca de um determinado assunto, a
empresa faz nova classificação, para cada um dos aspectos de um determinado tema, de forma a obter visualmente
uma sinalização acerca da urgência para tratar aquela questão. A classificação que sugerimos é feita por cor.
Classificação
Grau de Relevância por Cor
Não relevante
De pouca relevância
De média relevância
Relevante
Muito relevante

Para organizar em um único documento, insira os aspectos e os indicadores relacionados ou insira um objetivo
estratégico e os temas relacionados; insira a classificação de acordo com o nível de relevância e avalie a
percepção dos stakeholders 22 com base no modelo a seguir.
22 Essa percepção poderá ser coletada em painéis com stakeholders, reuniões ou atividades similares com esse objetivo. Para isso, é importante que a empresa já tenha entendido quais
são seus principais stakeholders.
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Exemplo: Empresa X Organismos Geneticamente Modificados (OGMs)
Objetivos estratégicos e temas
Objetivo estratégico Tema
para o engajamento

Contemplar as
expectativas
dos stakeholders
em relação aos
OGMs

Teste de materialidade
A

B

C

Grupo de
stakeholders 1
D

E

Grupo de
stakeholders 2

Grupo de
stakeholders 3

Grupo de
stakeholders 4

Grupo de
stakeholders 5

Consumidores

ONGs

Fornecedores

Comunidade de
entorno

Empregados

Segurança
alimentar

4

4

4

3

4

Impacto na
biodiversidade

3

4

3

4

3

A materialidade poderá ser facilmente visualizada de acordo com as cores e as notas. Essa matriz também
permitirá que a empresa saiba a relação entre o tema e o stakeholder: a organização relaciona os indicadores
de desempenho propostos pela GRI e identifica a relevância de cada um deles para os diversos grupos de
stakeholders consultados. Vale a pena ressaltar que as questões implícitas e as abordagens locais de cada um
dos indicadores devem ser discutidas, de forma a fazer com que o tratamento dado às questões seja adequado às
expectativas dos stakeholders.
Exemplo: Empresa X Avaliação da Materialidade dos Indicadores do Modelo GRI

Aspecto

Indicador

Biodiversidade

EN 14

Teste de materialidade
A

B

C

Grupo de
stakeholders 1
D

Ao realizar o teste de materialidade, a
empresa obtém informações sobre que temas
e indicadores devem ou não ser incluídos no
relatório. Apresentamos a seguir uma matriz
adotada por várias empresas-referência na
elaboração de relatórios, que organizam as
informações relevantes e as publicam de
acordo com a importância delas para seus
stakeholders e seu impacto na
sustentabilidade da empresa.

E

Grupo de
stakeholders 2

Grupo de
stakeholders 3

Grupo de
stakeholders 4

Grupo de
stakeholders 5

Consumidores

ONGs

Fornecedores

Comunidade de
entorno

Empregados

4

4

4

4

3

▲
Importância do tema para os stakeholders

Aspectos e indicadores

Tema inserido na internet
e outros meios de
comunicação

Tema incluído no
relatório impresso

Tema considerado
não-relevante, não sendo
incluído na prestação
de contas

Tema inserido na internet
e em outros meios
de comunicação
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▲

Impacto do tema para a sustentabilidade da empresa

Anexo 1
Demonstração do Valor Adicionado
Os indicadores de desempenho econômico que devem sempre constar do balanço social são aqueles relacionados
à geração e distribuição de riqueza por parte da empresa, os quais explicitam a contribuição da empresa para o
desenvolvimento econômico local. A geração de valor é obtida a partir da receita total, deduzindo-se o custo de todos
os insumos adquiridos de terceiros, bem como do valor das receitas geradas por outros e transferidas para a empresa.
Tão importante quanto a geração de riqueza é a forma de distribuição dela, tendo em vista a identificação dos
níveis de igualdade e desigualdade de distribuição de recursos entre os agentes que dão sustentabilidade à empresa.
O valor adicionado obtido será a base para a criação dos indicadores relativos à distribuição do valor adicionado para
os agentes que o geraram, entre os quais empregados, governo, terceiros, acionistas e os valores retidos.
I. Geração e Distribuição de Riqueza
Geração de riquezas

2005

2006

2007

Meta 2008

2005

2006

2007

Meta 2008

(A) Receita Bruta
(B) Bens e serviços adquiridos de terceiros
(C) Valor adicionado bruto (A – B)
(D) Retenções (depreciação, amortização, exaustão)
(E) Valor adicionado líquido (C – D)
(F) Transferências
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado de participações societárias
Receitas financeiras
(G) Valor adicionado a distribuir (E + F)

Distribuição por Partes Interessadas
Governo
Impostos expurgados ou subsídios (isenções)
Empregados
Salários
Encargos previdenciários
Previdência privada
Benefícios
Participação nos resultados
Financiadores
Remuneração de capital de terceiros
Acionistas
Juros sobre capital próprio e dividendos
Retido
Lucros retidos/prejuízo do exercício
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1. Geração de Riqueza (em milhares de R$)
(A) Receita bruta

Total da receita obtida por meio das atividades operacionais da empresa. (As receitas
financeiras não devem ser incluídas)

(B) Bens e serviços adquiridos de terceiros

Refere-se a todos os gastos na aquisição de bens e serviços necessários às atividades
operacionais da empresa (matérias-primas consumidas + custo das mercadorias e
serviços vendidos + materiais, energia, serviços de terceiros + perda/recuperação de
valores ativos)

(C) Valor adicionado bruto (A – B)

-

(D) Retenções
(depreciação, amortização, exaustão)

Perda de valor de algum ativo em decorrência do uso, da ação do tempo, da obsolescência
tecnológica ou da redução no preço de mercado (máquinas, equipamentos e
edificações)

(E) Valor adicionado líquido (C – D)

-

(F) Transferências
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado de participações societárias
Receitas financeiras

Receitas obtidas por meio das atividades não-operacionais da empresa

(G) Valor adicionado a distribuir (E + F)

-

2 – Distribuição por Partes Interessadas (em milhares de R$)
GOVERNO
Impostos – expurgados os subsídios (isenções)

Impostos pagos aos governos federal, estadual e municipal (ICMS, IPI, ISS, IPTU, IR, imposto sobre operações financeiras e outros). São considerados uma remuneração pelo apoio
das instituições governamentais à estrutura social, política e econômica que propicia à
empresa condições de operação em seu ambiente.

EMPREGADOS
Salários

Valor total dos salários brutos pagos pela empresa

Encargos previdenciários

Encargos sociais e trabalhistas pagos pelo empregador (FGTS, indenizações etc.)

Previdência privada

Gastos do empregador com planos de previdência privada

Benefícios
etc.)

Total dos benefícios oferecidos aos empregados (assistência médica, alimentação, creche)

Participação nos resultados

Valor pago aos empregados na forma de participação nos resultados da empresa

FINANCIADORES
Remuneração do capital de terceiros

Representa a remuneração do capital de terceiros sob a forma de juros. Os juros represen
tam a forma de remuneração de determinados ativos (empréstimos, obrigações, depósitos
a prazo e títulos negociáveis)

ACIONISTAS
Juros sobre capital próprio e dividendos

Total dos dividendos pagos aos acionistas

RETIDO
Lucros retidos/prejuízo do exercício
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Lucro ou prejuízo ocorrido no período

II. Produtividade
Indicadores de produtividade

2005

2006

2007

Meta 2008

Margem bruta
Margem líquida
Giro dos ativos (margem líquida/ativo médio)
Retorno sobre ativo (ROA) (Lucro operacional/ativo médio*)
Índice de endividamento
(empréstimos + financiamentos/patrimônio líquido)
Índice de liquidez
* Lucro operacional = receita líquida – custo dos produtos ou serviços vendidos – despesas de vendas, despesas gerais e despesas administrativas.

III. Investimentos
Itens de Investimento

2005

2006

2007

Meta 2008

Pesquisa e desenvolvimento
Melhoria da produtividade
Aumento da capacidade produtiva
Educação/treinamento
Programas para a comunidade
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Anexo 2
Roteiro Sugerido para Consulta e Comentários
de Partes Interessadas sobre o Balanço Social23

E sse processo de consulta às partes interessadas tem o objetivo de garantir que balanços sociais futuros
agreguem cada vez mais valor aos leitores, à organização e a todas as partes interessadas. Além disso, o
questionário apresentado pode ser utilizado como mais um instrumento de diálogo e engajamento de partes
interessadas, fortalecendo ainda mais a relação de confiança e parceria entre elas e a empresa.
A consulta a seguir deve ser conduzida posteriormente à publicação do balanço social, para que as sugestões
de alteração sejam consideradas no processo de elaboração do balanço social do período seguinte. Reiteramos, no
entanto, que as partes interessadas devem também ser envolvidas em outras etapas do processo, como informado
no capítulo “O Que Considerar na Elaboração do Balanço Social”.
Recomendamos que seja conduzida por meio de entrevistas pessoais ou por telefone, e que os participantes
tenham conhecimento antecipado das questões, para poderem refletir previamente sobre elas.
É fundamental identificar as principais partes interessadas que afetam a organização ou são afetadas por ela
(como funcionários, fornecedores, clientes, consumidores, acionistas, a comunidade em que a empresa está
inserida, o meio acadêmico, sindicatos, ONGs, organizações multilaterais, representantes do governo etc.), bem
como a(s) pessoa(s)-chave, envolvida(s) com o tema da responsabilidade social e desenvolvimento sustentável
dentro de cada um desses grupos.
Aconselha-se também que as partes interessadas identificadas estejam distribuídas geograficamente, de
acordo com o alcance das atividades da organização.

Observações: (1) É recomendado que todos os entrevistados recebam um sumário do resultado das
consultas. (2) Caso decida utilizar em seu balanço social do ano seguinte citações de entrevistados, com
ou sem identificação, é necessário solicitar autorização prévia. (3) Para encorajar comentários honestos e
francos, recomendamos oferecer aos entrevistados a possibilidade de se manterem anônimos.
(4) Seria também interessante publicar no próximo balanço social um sumário dos resultados das
consultas às partes interessadas.

23 Adaptado de material desenvolvido por Tarcila Reis Ursini.
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Introdução
Nome:
Organização:
Cargo:
Data da Entrevista: ___/___/___
1. Você recebeu e leu o balanço social de nossa organização?
2. Se leu o balanço social apenas em parte, que capítulos chamaram mais sua atenção?

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Informações sobre as Partes Interessadas
Qual o grau de conhecimento que você tem de nossa organização?
Qual o grau de relacionamento que sua organização tem com a nossa?
Onde normalmente você encontra informações sobre valores e princípios éticos das organizações, bem como sobre seus impactos ambientais e sociais?
Quais são suas impressões gerais sobre balanços sociais e seu valor, e onde, em sua opinião, eles se situam dentro do processo de comunicação com as partes interessadas?
Qual é a informação mais importante que você gostaria de obter de um balanço social?
Impressões Gerais
Qual sua impressão geral sobre o balanço social 2007 de nossa organização?
Esta publicação o ajudou a entender melhor nossa organização?
As informações contidas neste balanço social estão consistentes com outros dados sobre nossa organização que você possa ter recebido de outras fontes?
Caso tenha recebido de outras fontes informações sobre princípios e práticas de responsabilidade social de nossa organização, quais eram elas?
Assuntos Cobertos pelo Balanço Social/Relevância
A cobertura de assuntos por este balanço social está balanceada?
Que temas estão cobertos mais efetivamente?
Que temas estão faltando ou foram tratados com menor profundidade?
Que temas poderiam ter sido excluídos?
Profundidade dos Assuntos Cobertos pelo Balanço Social/Relevância
Este balanço social proporciona a quantidade certa de detalhamento nos tópicos tratados? Há detalhes demais ou falta detalhamento em algum deles?
Em que parte deste balanço social poderia haver mais profundidade?
Contexto e Compromissos
O balanço social descreve claramente a visão de nossa organização em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável global?
Ficou clara a estratégia de nossa organização em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável global?
A racionalidade dos negócios da organização para cumprir os compromissos globais foi bem apresentada?
Os desafios da organização relacionados ao desenvolvimento sustentável estão bem descritos?
Os indicadores de desempenho estão claros?
Qualidade da Gestão

1. Este balanço social deu a você uma visão clara de como nossa organização gerencia seus dilemas?
2. Ficou claro quem são os responsáveis pela estratégia e desempenho de responsabilidade social de nossa organização?
Desempenho
1. Em que medida o balanço social permitiu a você ter acesso ao desempenho da organização em:
• questões ambientais?
• questões sociais?
• questões econômicas?
Clareza e Confiabilidade
1. O balanço social é de fácil leitura?
2. O balanço social é de fácil entendimento?
3. É fácil localizar as informações neste balanço social?
4. As informações apresentadas estão bem balanceadas?
5. Você acha que nossa organização está sendo confiável no que relata?
6. O que poderia tornar o balanço social mais confiável e transparente?
Comparabilidade e Periodicidade
1. Baseado no que você conhece sobre balanços sociais em geral, você acha que o balanço social de nossa organização está entre os de maior destaque, ou é mediano/
indiferente?
2. E em relação a balanços sociais de outras organizações do mesmo setor?
3. Em que áreas ou tópicos você considera nossa organização uma liderança?
4. Em que áreas ou tópicos você considera nossa organização mediana ou indiferente?
5. Que balanços sociais poderiam ser inspiradores para nossa organização?
Recomendações para Futuros Balanços Sociais
1. Quais seriam as duas principais recomendações para futuras melhoras no balanço social de nossa organização?
2. Como você vê a evolução de balanços sociais no futuro (se possível no Brasil e no mundo)?
Comentários Finais
Você gostaria de fazer algum comentário que julga importante para nossa organização, ou para as lideranças de nossa organização, no contexto deste balanço social,
ou mesmo no contexto geral da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável?
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