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RESUMO 

A Responsabilidade Social Empresarial e o desenvolvimento sustentável da sociedade são 

temas recorrentes no cenário econômico atual, considerado como item de planejamento 

estratégico de algumas empresas. As ações de Responsabilidade Social Empresarial, 

desenvolvidas por uma instituição financeira pública e evidenciadas em seu Relatório de 

Sustentabilidade constituem o objeto de análise dessa pesquisa. Por ele, esse estudo tem como 

objetivo identificar de que forma a instituição financeira pública contribui para o 

desenvolvimento da sociedade em que está inserida, por meio de suas ações de 

Responsabilidade Social Empresarial. Foi realizada uma análise de conteúdo dos dados 

apresentados nos relatórios de sustentabilidade compreendidos entre os anos de 2009 a 2012, 

de acordo com a NBC T 15 (2004), que conforme demonstrou o estudo é cumprida 

parcialmente pela instituição. Concluiu-se que a referida instituição financeira pública, 

contribuiu para o desenvolvimento da sociedade brasileira, por investimentos em cultura 

(projetos de espaços culturais, teatro e dança), esporte (apoio ao atletismo, comitê 

paraolímpico, ginástica e lutas), saneamento básico (abastecimento de água, manejo de águas 

pluviais, esgotamento) e incentivos a empregados (saúde, formação na universidade 

corporativa e acadêmica, segurança). Ressalvando que apesar de contribuir nessas áreas, a 

instituição investe um valor irrisório em projetos ambientais, o que poderia ser melhorado. 

Assim, exerce papel de agente do governo, contribuindo para alavancar o crescimento 

sustentável do país, atuando tanto em projetos internos quanto externos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em função das grandes mudanças e evoluções dos negócios e o crescente aumento dos 

impactos socioambientais das atividades empresarias, as questões relacionadas às 

responsabilidades perante a sociedade vem recebendo maior ênfase nas discussões 

corporativas e nas pesquisas acadêmicas, especialmente a partir do ano 2000, com o conceito 

de Responsabilidade Social Corporativa, que discute o desenvolvimento de forma ampla, 

pelas vertentes financeira, social e ambiental (MOSTOVICZ; KAKABADSE; 

KAKABADSE, 2011). O resultado financeiro da empresa pode estar aliado a ações 

socialmente responsáveis, sob pena de punição por parte daqueles que legitimam a existência 

do negócio. Para Borger (2006) as empresas deveriam considerar o impacto de suas ações, 

priorizando o lucro no longo prazo e atentando para as responsabilidades perante a sociedade, 

a qual legitimará a continuidade dos negócios. 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) atingiu maiores proporções a partir da 

década de 1960 e teve como um de seus principais precursores Howard Bowen (1957) apud 

Bertoncello e Chang Junior (2007) que defendem que os negócios são centros de poder e 

decisão e as ações das empresas atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos. Neste 

contexto o autor entende que as empresas podem compreender melhor seu impacto social, e 

que desempenho social e ético avalia-se por meio de auditorias e devem ainda ser 

incorporados à gestão dos negócios.  

O que se pode constatar na literatura existente sobre Responsabilidade Social, é que a 

partir de meados de 1960, o tema eclodiu nos meios empresarias. A abertura de novos 

mercados, o avanço tecnológico, maiores níveis de concorrência e exigências dos clientes, 

levaram as organizações a analisarem suas responsabilidades perante todos aqueles 

interessados ou afetados por suas atividades, os stakeholders (TACHIZAWA, 2011). 

Para elucidar o conceito de Responsabilidade Social, Ashley (2002) indica que são as 

atitudes da empresa em benefício da comunidade em que está inserida e sua prestação de 

contas para com ela. A Responsabilidade Social no ambiente corporativo é considerada fator 

de diferenciação, de atratividade e retenção de clientes e funcionários.  

Em alguns casos, os investimentos nessa área são considerados como despesas sem 

resultado financeiro para a instituição, porém esse retorno virá da sociedade, da sua aceitação 

e da consequente valorização da marca advinda das ações socialmente responsáveis 

(KARKOTLI, 2006). 

Desta forma, este trabalho apresenta um estudo acerca da Responsabilidade Social e 

sua importância para as organizações no contexto atual, com base na análise do Relatório de 

Sustentabilidade de uma instituição financeira, apresentando os principais itens abordados, 

relacionados tanto ao seu público interno quanto externo. 

Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo identificar de que forma a instituição 

financeira pública, objeto deste estudo, contribui para o desenvolvimento da sociedade em 

que está inserida, por meio de suas ações de Responsabilidade Social Empresarial. A 

definição do objetivo de pesquisa considerou a atualidade e relevância do tema para as 

organizações, diante de suas responsabilidades perante os stakeholders e o impacto que a 

adoção desses procedimentos proporciona para a imagem das empresas no geral. 

Após essa contextualização, o artigo apresenta uma revisão de literatura sobre os 

temas Responsabilidade Social, Balanço Social, a relação destes temas com as instituições 

financeiras e a sustentabilidade, seguida da descrição metodológica e dos resultados 

identificados após a análise dos Relatórios de Sustentabilidade. Ao final, são apresentadas as 

principais conclusões e as referências utilizadas.  

 



           
VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Responsabilidade Social 

A Europa e os Estados Unidos viveram no final do século XIX o desenvolvimento 

industrial, forçando as empresas da época a se estruturarem e aperfeiçoarem os seus métodos 

de trabalho. O surto industrial, propriamente dito, ganhou força no início do século XX e 

perdura até os dias atuais. Neste período (início do século XX) iniciaram-se os primeiros 

estudos referentes à qualidade de vida dos trabalhadores, que poderiam ter sua saúde afetada 

pela poluição das indústrias (TACHIZAWA, 2011).  

Nesse contexto inicial, de acordo com Borger (2006), o estopim da RSE 

(Responsabilidade Social Empresarial), principalmente com relação aos funcionários dos 

grandes centros industriais e a preocupação com o meio ambiente, deu-se no berço do 

capitalismo. Países europeus, pioneiros na onda de industrialização, também foram os 

primeiros a sentir os impactos que esse crescimento e a constante busca pelo lucro causam à 

sociedade. E esta, como resposta, passou a questionar tais efeitos dando mostras de seu poder 

na continuidade das empresas. 

 Na década de 1960, iniciaram-se os estudos a cerca da RSE e a visão de que as 

organizações deveriam assumir uma postura de compromisso perante os recursos econômicos 

e humanos, de maneira a utilizá-los eficientemente para fins sociais. A responsabilidade 

perante seu público externo e o efeito de suas ações sobre eles também passaram a ser 

discutidos (BORGER, 2006). 

 Em 1987, foi divulgado o relatório de Brundtland, que teve como principal efeito 

“conciliar desenvolvimento econômico e social com proteção ambiental” (CRUVINEL, 2008, 

p. 48).  De acordo com Cruvinel (2008), esse relatório teve como principal objetivo divulgar o 

conceito de desenvolvimento sustentável, tendo como itens fundamentais, a proteção 

ambiental, o crescimento econômico e a equidade social. 

O desenvolvimento sustentável consolidou-se a partir dos anos 1990, considerando 

que os recursos naturais são limitados e que a natureza não seria capaz de absorver os 

impactos da inconsciente industrialização e decorrente disso o início do século XXI foi 

marcado pela exigência dos clientes em negociar com empresas éticas, socialmente e 

ambientalmente responsáveis (TACHIZAWA, 2011).  

Souza e Costa (2012) presumem que, para que haja desenvolvimento sustentável, é 

necessário que as empresas planejem e executem ações levando em conta simultaneamente 

dimensões econômicas, ambientais e sociais, com vistas à sua continuidade e à manutenção de 

boas relações (com partes interessadas) no longo prazo.  

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2012), que é uma 

organização brasileira sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar as empresas na 

condução de suas atividades de forma responsável, define:  

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 se relaciona. 

Também se caracteriza por estabelecer 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. 

Neste sentido Tachizawa (2011) afirma que a responsabilidade social é convergente 

com estratégias de sustentabilidade de longo prazo, incluindo a preocupação dos efeitos das 

atividades desenvolvidas no contexto da comunidade em que se inserem as empresas, e exclui 

atividades de caridade ou filantropia. Corroborando com essas afirmativas, Souza e Costa 
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(2012) diferem filantropia de RSE, afirmando que a primeira refere-se à ajuda com caráter 

assistencialista e a segunda trata diretamente da forma de condução dos negócios, partindo do 

público interno da empresa e sendo incorporada aos seus valores e estratégia. Seu foco (RSE) 

se direciona para a cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações com um público 

composto por acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo e meio ambiente.  

Para Dobrea e Gaman (2011) a RSE, estimula as empresas a aliar os interesses 

econômicos e sociais em benefício de toda a sociedade, estimulando a competitividade entre 

as organizações. O retorno oferecido por esses investimentos são de caráter intangível, 

representado pela conquista e fidelização dos consumidores e valorização da marca.  

Contrapondo as definições e abrangência da RSE, Scott (2007) afirma que as 

organizações baseiam suas atividades e retornos sobre os lucros obtidos com a relação 

capitalista/trabalhador e o foco acentuados em práticas de responsabilidade social pode deixar 

a rentabilidade ameaçada. No longo prazo, as organizações só podem agir de forma 

socialmente responsável, se seus objetivos estão em consonância com os da sociedade em que 

elas estão localizadas, o que não pode ser o caso de uma sociedade dividida por classes sociais 

antagônicas. 

 

2.2 Balanço Social 

O Balanço Social é um dos principais relatórios na prestação de contas das ações de 

RSE, o Balanço Social (BS) ou Relatório de Sustentabilidade, é conceituado por Tinoco 

(2010) como um instrumento de gestão e informação que evidencia dados contábeis, 

econômicos, ambientais e sociais do desempenho das entidades, atendendo aos mais diversos 

usuários. Souza e Costa (2012) afirmam que o Balanço Social, é uma demonstração que 

permite identificar e demonstrar também os impactos recebidos e causados pela entidade à 

sociedade e ao meio ambiente e uma ferramenta que facilita a comunicação da empresa com 

seus stakeholders. 

A divulgação do BS pelas empresas é a sua prestação de contas para com a sociedade, 

sendo considerado um exemplo de accountability, que “representa a obrigação que as 

organizações têm de prestar contas dos resultados obtidos, em função das responsabilidades 

que decorrem de uma delegação de poder” (TINOCO, 2010, p. 31). 

Para que a publicação do BS atinja seus objetivos, de acordo com Tachizawa e 

Andrade (2012) é preciso que atenda a alguns princípios, sejam eles: relevância (informações 

que permitam ao usuário emitir opinião), veracidade (confiáveis), comparabilidade (permitir a 

comparação entre períodos e entre corporações), regularidade (normalmente são publicações 

anuais), verificabilidade (auditoria das informações) e clareza (uso de termos acessíveis ao 

invés de jargões técnicos).  

No Brasil atualmente tem-se a padronização de alguns modelos de Relatório de 

Sustentabilidade. A NBC T 15 (Resolução 1.003/04) estabelece procedimentos quanto à 

divulgação de informações de natureza social e ambiental. O Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE) determina um modelo simples e único desde 1997. O Instituto 

Ethos disponibiliza guia de elaboração de relatórios com base nos métodos IBASE e Global 

Reporting Initiative (GRI), com o único objetivo de auxiliar as organizações na elaboração de 

suas demonstrações com foco social. Relativamente a modelos internacionais, há o GRI que 

engloba indicadores econômicos, ambientais e sociais (TINOCO, 2010). 

A elaboração do Balanço Social ou Relatório de Sustentabilidade apresenta dados de 

suas ações para os stakeholders, com o objetivo de que esses analisem a efetiva contribuição 

da empresa para a sociedade, reconhecendo essas ações ou questionando a organização quanto 

à efetiva realização dos fatos mencionados. Ou seja, essa demonstração só será efetiva se 
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abordar todas as suas partes interessadas e for compreendida por elas (TACHIZAWA; 

ANDRADE, 2012). 

Sobre os stakeholders, partes inter-relacionadas com a empresa e usuárias de 

informações, inclusive as que envolvem sustentabilidade e responsabilidade social, Savitz e 

Weber (2007) destacam a importância que eles vêm ganhando, pois nunca estiveram tão 

exigentes, influentes e qualificados como hoje. Os stakeholders desempenham um papel 

importante no desenvolvimento e progresso das empresas, independentemente do seu ramo de 

atividade. Dispensar atenção aos principais grupos envolvidos é demonstração de consciência 

social da organização.  

 

2.3 Responsabilidade Social nas Instituições Financeiras 

Conceituados RSE, BS e stakeholders faz-se necessário integrá-los à responsabilidade 

social que atinge as instituições financeiras, objeto de estudo desta pesquisa.  

Para situar as instituições financeiras, em especial os bancos comerciais, Karkotli 

(2006) aponta que os bancos são frutos de um sistema que projeta lucros e rentabilidade para 

as suas atividades. Enquanto públicos são em sua esfera de atuação responsáveis pela 

promoção e desenvolvimento social nas regiões onde estão inseridos, entretanto para sua 

própria manutenção precisam gerar rentabilidade. Enquanto privados, buscam a inserção nas 

comunidades como forma de expansão, este movimento logicamente sugere a aproximação do 

banco com a realidade destas comunidades e a necessidade de compartilhar também seus 

problemas e necessidades. 

Os bancos desempenham importante papel na economia de uma nação, sendo que suas 

ações socialmente responsáveis podem atingir limites muito além de sua própria organização. 

Cruvinel (2008) afirma que o papel dos bancos para o desenvolvimento sustentável não está 

presente apenas na oferta de produtos sustentáveis, como as operações de crédito e 

investimentos. As políticas de RSE abrangem também a relação do banco com outros 

stakeholders como ONGs (Organizações Não Governamentais), governo, funcionários e 

fornecedores.  

Nesse sentido de atingir e envolver todas as partes relacionadas no processo de RSE é 

que se verifica a essência da Responsabilidade Social. Os bancos, como empresas 

normalmente de grande porte e influência nas comunidades em que estão inseridos, 

desempenham papel importante no âmbito social, envolvendo não somente seus funcionários, 

mas também fornecedores e clientes (CRUVINEL, 2008). 

 Os serviços financeiros oferecidos pelos bancos comerciais, também podem ser 

influenciados e influenciarem a RSE. Cruvinel (2008) elenca como produtos bancários 

socialmente responsáveis as microfinanças destinadas à população de baixa renda e sem 

acesso aos serviços bancários, os critérios socioambientais na concessão de financiamentos, 

os fundos de investimentos formados por empresas socialmente responsáveis, dentre outros. 

Atualmente, os bancos têm a possibilidade de intervir na Responsabilidade Social de 

seus clientes através de sua gama de produtos e serviços. Condições mais rigorosas na 

concessão de crédito para obras que afetem o meio ambiente, além de preservar a natureza, 

também previnem a instituição de ter sua imagem relacionada a escândalos ambientais, 

gerando prejuízos (TOSINI; VENTURA; CUOCO, 2008). Tais ações afetam a sociedade 

como um todo, alguns sob a forma de exigências na tomada de crédito e outros como 

beneficiários de tais empreendimentos socialmente responsáveis.  

No sentido de liberação de crédito, as instituições financeiras têm divulgado em seus 

sites a adoção de vários princípios, recomendações e diretrizes ambientais que contêm 

elementos importantes para aplicação na formulação, definição e instrumentalização de suas 

políticas de crédito. Entre esses diversos princípios e diretrizes encontram-se os Princípios do 
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Equador (conjunto de políticas e diretrizes com base nos padrões socioambientais do IFC – 

International Finance Corporation com a finalidade de garantir a sustentabilidade e o 

equilíbrio social e ambiental dos projetos auxiliando no gerenciamento de riscos), Indicadores 

Ethos de Renponsabilidade Social Empresarial (indicadores que servem como ferramentas de 

aprendizado e de avaliação da gestão pelas próprias empresas, no que se refere a práticas de 

responsabilidade social) e o Protocolo Verde (com o objetivo de evitar que créditos e 

benefícios fiscais fossem utilizados em projetos que pudessem causar danos ao meio 

ambiente). Esses princípios e diretrizes foram criados no sentido de levar instituições 

financeiras a um comportamento homogêneo (SCHLISCHKA et. al, 2009). 

As atividades econômicas podem ser classificadas de acordo com Tachizawa e 

Andrade (2012) em níveis de “A” a “J” de acordo com o grau de seus efeitos ambientais. As 

empresas classificadas no nível “A” seriam consideradas as de menor impacto, como é o caso 

das associações, organizações sociais e cooperativas. Já as classificadas como classe “J”, 

representam altíssimos efeitos para o meio ambiente, sendo enquadradas as petroquímicas, 

hidrelétricas, fabricantes de agrotóxicos entre outras. As instituições financeiras são 

consideradas do tipo “D”, que são empresas que aderem a práticas socioambientais com a 

finalidade de reduzir o impacto de suas atividades e instalações, voltadas aos aspectos éticos. 

São consideradas pertencentes ao tipo “D” as instituições financeiras, bancos, seguradoras e 

demais prestadoras de serviços. 

A RSE, atualmente, é considerada fator de análise para decisões de investimentos. Em 

1999, o grupo Dow Jones criou o DJSI (Dow Jones Sustainability Index), considerado o 

primeiro índice que analisa a empresa além dos resultados econômicos, considerando também 

seus aspectos éticos (TOSINI; VENTURA; CUOCO, 2008). No Brasil, semelhante ao DJSI, 

foi criado em dezembro de 2005 o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), que 

representa o retorno de uma carteira formada por ações de organizações engajadas no quesito 

RSE, consideradas exemplos de boas práticas socioambientais no empresariado brasileiro 

(BOVESPA, 2012). 

No cenário econômico atual verifica-se, então, a importância dos bancos e das 

instituições financeiras no que diz respeito às práticas de RSE. As influências que tais 

organizações exercem na sociedade também auxiliam na disseminação do conceito junto a 

clientes e fornecedores. 

 

2.4 Sustentabilidade 

A sustentabilidade pode ser entendida como o fruto das ações socialmente 

responsáveis das empresas. Com a finalidade de serem sustentáveis é que adotam 

procedimentos visando muito além do desempenho financeiro, alcançando o bem estar social. 

Nessa lógica, Azevedo (2006, p. 78) discute as ações empresariais sustentáveis, indicando 

que: 

a empresa considerada sustentável é aquela que procura considerar em suas ações as 

dimensões econômica, social e ambiental. Em outras palavras, a empresa continua 

visando o lucro, seu objetivo primordial, só que passa a considerar o impacto de suas 

atividades no meio ambiente procurando amenizá-las de maneira eficiente, 

desempenhando ao mesmo tempo ações de cunho social, seja em benefício de seus 

funcionários ou da comunidade. 

No segmento financeiro, mais especificamente nos bancos comerciais, a 

sustentabilidade pode ser transmitida por meio de sua cadeia de relacionamentos, tanto na 

contratação de fornecedores social e ambientalmente responsáveis ou da análise criteriosa na 
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concessão de crédito para obras de grande porte, que possam de alguma maneira impactar 

negativamente a região onde será realizada. Para Magalhães (2011, p. 1) “o advento da 

sustentabilidade nos negócios tornou a gestão dos bancos muito mais complexa e criou a 

necessidade de novas estratégias de relacionamento”. É preciso ir além da simples efetivação 

negocial, deve-se questionar a postura social dos grupos de relacionamento, preservando a 

imagem da instituição financeira e mitigando os riscos. 

Os bancos desta forma, apesar de diretamente não serem potenciais causadores de 

relevantes impactos ambientais, podem, por obras financiadas por eles, serem responsáveis 

por degradações ambientais e ações socialmente irresponsáveis, como o uso de mão-de-obra 

infantil ou escrava, por exemplo. A análise desses créditos preserva não somente a imagem do 

banco, mas também a sociedade como um todo. Por seu papel relevante no fomento da nação, 

é importante a preocupação e envolvimento dessas organizações na questão RSE e 

sustentabilidade empresarial.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Esta pesquisa classifica-se como aplicada, que de acordo com Roesch (2009), gera 

soluções potenciais para os problemas humanos. Ainda ressalta que a pesquisa aplicada é 

orientada à geração de conhecimentos dirigidos à solução de problemas específicos.  

É aplicada porque se propôs a identificar as variáveis que compõem o atendimento dos 

requisitos básicos da Responsabilidade Social em instituições financeiras, levantando dados 

do Relatório de Sustentabilidade e analisando-os frente às teorias já estudadas nesta psquisa.  

Quanto à abordagem do problema classifica-se como qualitativa, onde concebem-se 

análises mais profundas em relação a um fenômeno que foi estudado. A abordagem 

qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, 

haja vista a superficialidade deste último (BEUREN, 2006). Este estudo enquadra-se como 

qualitativo, pois partiu da análise de relatórios divulgados pela instituição financeira, os quais 

não tinham tratamento preliminar sobre os princípios de responsabilidade social.  

Do ponto de vista dos objetivos qualifica-se como descritiva, devido à investigação 

prévia, posterior identificação e análise das categorias e fatores; observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os 

outros, sua natureza e características (CERVO; BERVIAN, 2002). Este estudo assume essa 

característica pois analisou um maior ou menor nível de responsabilidade social, de acordo 

com as abordagens teóricas, assumido pela instituição financeira objeto deste estudo.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa se enquadra como análise 

documental, que segundo Bardin (2004) é uma operação ou conjunto de operações visando 

representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de 

facilitar num estado ulterior, a sua consulta e referenciação. Tem por objetivo dar forma 

conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos 

de transformação. O propósito é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do 

acesso ao observador, de tal forma que este obtenha o máximo de informação com o máximo 

de pertinência. É, portanto, a fase preliminar da constituição de um serviço de documentação 

ou de um banco de dados.  

Neste estudo utilizou-se como documento o Relatório de Sustentabilidade dos anos de 

2009, 2010, 2011 e 2012, formou-se a partir destes um banco de dados que atendiam às 

variáveis apontadas na NBC T 15 (2004) e por fim realizou-se um cruzamento com o que é 

defendido nos aportes teóricos. 
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3.2 Relatórios Utilizados 

As demonstrações de origem social e ambiental, de divulgação não obrigatória, tem 

sua estrutura e forma de divulgação normatizadas pelo CFC, através da NBC T 15 – 

Informações de Natureza Social e Ambiental, estabelecida através da Resolução CFC Nº 

1.003/04.  

De acordo com NBC T 15 (2004), a demonstração das informações sociais e 

ambientais tem como principal objetivo evidenciar as ações de RSE praticadas pela empresa 

durante um exercício (CFC, 2004). 

No Quadro 1 estão demonstrados de forma resumida e adaptada, os itens para uma 

adequada divulgação das demonstrações sociais e ambientais, de acordo com a NBC T 15 

(2004). Nesta pesquisa, foi utilizada a referida norma como base para o desenvolvimento do 

estudo, tendo como ferramenta os Relatórios de Sustentabilidade da instituição financeira, 

compreendidos entre 2009 e 2012. 
Quadro 1 - Itens Sociais e Ambientais - NBC T 15 (2004) 

Geração e Distribuição 

de Riqueza 

Recursos Humanos Entidade e Ambiente 

Externo 

Entidade e Meio 

Ambiente 

- Apresentada através da 

Demonstração de Valor 

Adicionado (DVA). 

- Dados referentes à 

remuneração e benefícios 

concedidos. 

- Composição do corpo 

funcional, inclusive 

dados referentes a 

admissões, demissões, 

tipo de colaboradores, 

escolaridade, proporção 

salarial, etc. 

- Contingências e 

passivos trabalhistas. 

- Dados referentes ao 

relacionamento com a 

comunidade. 

- Investimentos em 

cultura, esporte, 

saneamento, etc. 

- Número de reclamações 

recebidas de clientes, 

através de órgãos de 

proteção ao consumidor, 

diretamente na entidade e 

na Justiça.  

- Com relação aos 

fornecedores deverá 

informar se estabelece 

critérios de seleção 

quanto à responsabilidade 

social. 

 

- Investimentos/gastos 

nos processos 

operacionais para 

melhoria do meio 

ambiente. 

- Investimentos/gastos na 

preservação e 

recuperação do meio 

ambiente. 

- Investimentos/gastos 

realizados com a 

educação ambiental de 

empregados. 

- Investimentos/gastos 

em projetos ambientais. 

- Valores gastos em 

processos ambientais 

contra a entidade, multas, 

passivos e contingentes 

ambientais. 

Fonte: Adaptado NBC T 15 (2004). 

 

Como categorias de análise foram utilizadas as apontadas na NBC T 15 (2004), citadas 

no Quadro 1, substituindo no item Geração e Distribuição de Riqueza a Demonstração do 

Valor Adicionado (DVA) pelo Relatório de Sustentabilidade. Os demais itens foram 

identificados conforme os dados disponibilizados neste relatório. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 Breve contextualização da instituição financeira 

As informações abordadas neste tópico da pesquisa foram retiradas do Relatório de 

Sustentabilidade da instituição financeira, encerrado em 31/12/2012. 

A instituição financeira em estudo trata-se da Caixa Econômica Federal (CEF), 

fundada em 1861, nasceu como um banco voltado para o incentivo à poupança popular, 

passando posteriormente a entidade fomentadora do desenvolvimento nacional e alcança sua 

maturidade como instituição pública com o objetivo de promover o bem estar da população 

brasileira. 
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Instituição 100% pública desempenha tanto o papel básico de prover a população com 

serviços bancários quanto a função de implementar e executar iniciativas do governo federal 

em áreas como financiamento habitacional, desenvolvimento urbano, concessão de crédito 

comercial, gerenciamento de fundos de investimentos e operação de programas sociais e de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família. 

A CEF responde também pela gestão de benefícios trabalhistas como o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS) e o Seguro 

Desemprego.  

Com sede e foro em Brasília, a instituição financeira é vinculada ao Ministério da 

Fazenda, integra o Sistema Financeiro Nacional e atua como auxiliar na política de crédito do 

governo federal, estando sujeita às disciplinas normativas do Banco Central e do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

Conta com mais de 62 mil postos de atendimento, sendo 3.500 agências e 33.600 

postos de atendimento bancário, completando essa rede 24.900 terminais espalhados por 

postos e salas de autoatendimento. Encerrou 2012 com 65,2 milhões de clientes, destes 63,6 

milhões de pessoas físicas e 1,7 milhão de pessoas jurídicas.  

A CEF participa estrategicamente de algumas carteiras como Caixa Seguros Holding 

S/A, Banco Panamericano, Capegemini S/A com maior representatividade, entre outros. Atua 

em associações e organismos governamentais, como por exemplo, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Instituto Ethos de Responsabilidade Social, entre outros.  

Ao final de 2012 contava com um quadro de funcionários ao redor de 93 mil pessoas, 

42 mil empregados terceirizados, 10,5 mil estagiários e 1,13 mil portadores de deficiência ou 

necessidades especiais. 

 

4.2 Síntese do Desempenho Econômico 

O Relatório de Sustentabilidade da instituição financeira analisada apresenta quatro 

dados importantes para a análise da demonstração (Tabela 1). Receita bruta, ativos totais, 

lucro líquido e patrimônio líquido, são utilizados como base de cálculo para as análises 

realizadas. Os valores são apresentados em bilhões de reais. 

 
Tabela 1 – Desempenho Econômico 

 2009 

(R$ bi) 
% 2010 % 2011 % 2012 

Receita Bruta 44,8 14,28% 51,2 28,91% 66,0 10,30% 72,8 

Ativos Totais 341,8 17,20% 400,6 27,36% 510,2 37,77% 702,9 

Lucro Líquido 3,0 26,67% 3,8 36,84% 5,2 17,31% 6,1 

Patrimônio Líquido 13,1 17,56% 15,4 27,27% 19,6 28,06% 25,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 1, procurou-se apresentar a variação percentual de um ano para 

outro que representa em todas as suas variáveis um crescimento nominal dos indicadores 

abordados. 

 

4.3 Geração e Distribuição de Riqueza e Renda  

A geração e distribuição de riqueza e renda (Tabela 2) são evidenciadas na 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA), sendo que esse montante tem sua distribuição 

segmentada entre as categorias: governo, empregados, financiadores, acionistas e valor retido. 
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Tabela 2 – Demonstração do Valor Adicionado 

Ano 2009 2010 2011 2012 

Valor Adicionado (Bilhões de reais) R$13,7 R$14,6 R$18,5 R$21,3 

Empregados 60,41% 63,57% 58,50% 59,10% 

Governo 13,26% 6,40% 9,74% 8,30% 

Valores Retidos 4,81% 20,61% 23,38% 4,00% 

Financiadores 4,53% 4,24% 3,77% 4,30% 

Acionistas 16,99% 5,18% 4,61% 24,30% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os valores apresentados na DVA pela instituição, verifica-se uma 

tendência de distribuição do valor adicionado, principalmente para os empregados, que 

recebem uma parcela significativa, correspondente a mais de 50% do total. Enquanto o valor 

destinado ao governo, correspondente a impostos, teve uma participação de 13,26% em 2009, 

sendo esta a maior destinação para esse grupo, e a menor participação em 2010, de apenas 

6,40%. A NBC T 15 (2004) delimita que a riqueza gerada pela entidade deve ter sua 

distribuição evidenciada na Demonstração do Valor Adicionado, desta forma, a instituição 

atende o que evidencia a norma. 

 

4.4 PÚBLICO INTERNO 

Nesta seção é abordado o perfil dos funcionários da instituição financeira (Tabela 3). 

Inicialmente é apresentada a composição do quadro funcional da instituição no período 

compreendido entre 2009 e 2012. 

 
Tabela 3 – Composição do Quadro Funcional 

Ano Concursados Estagiários Jovens / 

Adolescentes 

Aprendizes 

Terceirizados Total 

2009 81.306 12.103 3.883 26.358 123.650 

2010 83.185 9.782 4.380 25.239 122.586 

2011 85.633 10.774 2.782 31.766 130.955 

2012 92.926 11.075 3.689 42.307 149.997 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 1, uma das variáveis da NBC T 15 (2004) engloba o 

apontamento da composição do quadro funcional de acordo com a divisão de categorias 

internas. A CEF divulga o número de pessoas que compõem seu quadro funcional de acordo 

com a Tabela 3, o que neste sentido cumpre o estabelecido pela norma. Nesse período de 

quatro anos, o quadro funcional total teve uma evolução de 21,31%. 

Quando da admissão dos empregados concursados, atualmente é exigido apenas o 

ensino médio, entretanto, nota-se um elevado nível de formação destes. 
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Tabela 4 – Escolaridade dos Concursados 

Ano Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Pós-

Graduação 

Mestrado ou 

Doutorado 

Não 

Informado 

2009 ND* ND ND ND ND ND 

2010 156 18.949 43.760 19.236 1.082 2 

2011 151 23.035 42.826 18.606 1.012 3 

2012 7 28.021 42.729 20.989 1.180 0 

*Dados não disponíveis 

Fonte: Dados da pesquisa. 

. 

Os dados apontados na Tabela 4 demonstram que embora os concursos exijam apenas 

o ensino médio, existe um grande número de funcionários que se enquadram em um nível de 

formação superior a este. Frente a esses dados é importante frisar que a instituição auxilia no 

custeio de cursos de graduação e pós-graduação, em especial aqueles das áreas de 

administração e finanças. 

A instituição adota regularmente, programas de apoio à aposentadoria para aqueles 

funcionários já aposentados pela previdência social, como forma de renovação das equipes, 

abertura de vagas internas que suprem cargos de hierarquia promovendo crescimento 

profissional interno, além de beneficiar os aposentados com esses benefícios financeiros. 

O índice de rotatividade, segundo Nodari, Dal Bo e Camargo (2010) corresponde a 

divisão do total de desligamentos do período pelo total de empregados, multiplicado por cem, 

obtendo assim o percentual de turnover ou rotatividade de pessoal. Nos anos de 2009 a 2012, 

esses índices foram respectivamente 2,11%, 4,60%, 2,60% e 4,02%. Nos anos de 2010 e 2012 

o programa de apoio à aposentadoria, acabou aumentando esse índice e também refletiu no 

número de desligamentos ocorridos. A Tabela 5 demonstra em números absolutos as 

admissões e desligamentos no período em estudo.  

 
Tabela 5 – Admissões e Desligamentos 

 2009 2010 2011 2012 

Admissões 5.061 5.901 4.485 11.035 

Desligamentos 1.722 3.824 2.270 3.733 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O respeito à diversidade em todas as suas esferas, é questão de responsabilidade 

empresarial e a instituição analisada demonstra uma participação expressiva na distribuição de 

seu quadro funcional entre homens, mulheres e negros.  Estes dois últimos estão evidenciados 

na Tabela 6, com relação ao total de empregados concursados. Não existem quotas para 

afrodescendentes no concurso dessa instituição, existindo quotas para deficientes, 

correspondentes a 5% das vagas na forma da Lei nº 7.853/1989 e do Decreto nº 3.298/1999, e 

suas alterações. 
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Tabela 6 – Mulheres e Negros 

 2009 2010 2011 2012 

Mulheres 46,48% 45,97% 45,83% 45,27% 

Negros 17,53% 19,47% 20,09% 21,14% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A instituição oferece cursos para seus empregados na Universidade Corporativa 

Interna, entre eles, cursos relacionados à RSE e à qualidade no atendimento, o que atende à 

variável que engloba a entidade e meio ambiente na NBC T 15 (2004).  

Com relação à remuneração dos empregados concursados (Tabela 7), a instituição tem 

buscado nos últimos anos o equilíbrio salarial. Essa preocupação é comprovada pela redução 

da proporção entre o menor salário (bancário recém contratado) e o maior salário (presidente). 

 
Tabela 7 – Piso Salarial e Proporção Salarial 

 2009 2010 2011 2012 

Piso Salarial R$1.452,00 R$1.637,00 R$1.785,00 R$1.875,00 

Proporção 

salarial 

20,07 vezes 19,32 vezes 16,97 vezes ND 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando a NBC T 15 (2004), a empresa atende parcialmente seus requisitos ao 

apresentar a composição do quadro funcional e sua formação acadêmica, o número de 

funcionários admitidos e demitidos no período, a diversidade e a proporção salarial. Quanto às 

contingências e aos passivos trabalhistas a instituição não apresenta dados no relatório de 

sustentabilidade, o que pela norma deveria receber tratamento. 

 

4.4.1 Apoio à cultura e ao esporte 

A CEF tem como uma de suas principais premissas declaradas o apoio à cultura e ao 

esporte brasileiro. Para a instituição, “a condução dos negócios está focada na defesa dos 

direitos humanos e no incentivo à cultura e ao esporte como indutores da inclusão social” 

(Relatório de Sustentabilidade, 2010, p.45). 

Os investimentos realizados em cultura (Tabela 8) incluem projetos de música, dança, 

artesanato brasileiro, circo e filmes. O incentivo ao esporte também é valorizado pela 

instituição, e incluem patrocínios aos diversos programas lançados pelo governo federal. 

 
Tabela 8 – Investimentos em Cultura e Esporte 

 Cultura 

(milhões) 
% 

 Lucro 

Líquido 

%  

Receita 

Bruta 

Esportes 

(milhões) 
%  

Lucro 

Líquido 

%  

Receita 

Bruta 

2009 R$53,9 1,80% 0,12% R$41,1 1,37% 0,09% 

2010 R$38,0 1,00% 0,07% R$27,2 0,72% 0,05% 

2011 R$50,0 0,96% 0,07% R$50,0 0,96% 0,07% 

2012 R$48,0 0,78% 0,06% R$68,4 1,12% 0,09% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apesar dos investimentos serem expressivos em ambas modalidades, se considerada a 

receita bruta, representam percentuais ainda muito baixos, podendo a instituição destinar mais 

recursos para essas áreas, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do país. 

 A NBC T 15 (2004) estabelece que os investimentos realizados em cultura devam ser 

evidenciados, e os incentivos em esporte não devem evidenciar aqueles com finalidade 

publicitária. 

 

4.4.2 Estratégias Ambientais e Produtos Sustentáveis 

As práticas ambientais da referida instituição financeira estão evidenciadas em seu 

Relatório de Sustentabilidade. Alguns fatos importantes que merecem destaque, como por 

exemplo, a assinatura em 1995 do Protocolo Verde, através do qual grandes instituições 

financeiras se comprometem a seguir práticas bancárias alinhadas à responsabilidade 

socioambiental. Em 2003 aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas, no qual 

o empresariado mundial se compromete a adotar práticas para o favorecimento do 

desenvolvimento sustentável. Em 2009 houve a adesão aos Princípios do Equador, que 

representam exigências socioambientais no setor bancário internacional na concessão de 

financiamentos (Relatório de Sustentabilidade, 2010).  

Com a finalidade de reduzir os impactos ambientais de suas unidades, foi criado em 

2003 um programa que visa reduzir o consumo de recursos naturais, reutilizar e reciclar boa 

parte daquilo que seria descartado. Essa reeducação dos empregados proporcionou uma 

economia na ordem de R$ 4 bilhões, entre 2003 e 2010, em custos administrativos. Todo 

papel descartado nas dependências da instituição é destinado às empresas de reciclagem. Esse 

processo de coleta seletiva além de reduzir os impactos ambientais, também movimenta o 

mercado da reciclagem, gerando emprego e renda (Relatório de Sustentabilidade, 2010). 

A instituição também é aliada da ação Madeira Legal. Toda construção financiada 

deve comprovar a origem da madeira utilizada através do Documento de Origem Florestal e 

de uma declaração que conste o volume e a destinação desse material (Relatório de 

Sustentabilidade, 2010). 

Na análise de crédito de projetos potenciais ou efetivamente poluidores é exigida a 

Licença Ambiental e no caso desse crédito ser superior a R$10 milhões, é realizada análise 

socioambiental do cliente, com a possibilidade de exigência de mitigação de riscos e 

acompanhamento do projeto. Quando o projeto for executado dentro da Amazônia é realizada 

análise criteriosa, para que não ocorram desmatamentos oriundos do desenvolvimento dessas 

atividades.  

Os investimentos em saneamento, que compreendem atividades de abastecimento de 

água, manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário permitem o acesso da população aos 

serviços de necessidade básica, gerando emprego e renda no país. Os valores destinados a 

financiamentos e investimentos nessas áreas são apresentados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Saneamento Ambiental 

 2009 2010 2011 2012 

Investimentos 

(milhões) 

R$2,2 R$6,4 R$1,9 R$3,9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A NBC T 15 (2004) estabelece que os gastos com projetos ambientais devam ser 

evidenciados nas demonstrações sociais, o que foi realizado pela instituição, porém de forma 

agrupada, sem detalhamento de quais atividades foram desenvolvidas ou incentivadas. 
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4.5 Tabela IBASE 

A Tabela Ibase é um item importante na divulgação de ações socialmente 

responsáveis. Nela constam os itens usualmente apresentados à sociedade. As bases de 

cálculos adotadas são: receita líquida, resultado operacional e folha de pagamento bruta. 

Todos os índices são analisados através de percentuais dessas bases. Os números da 

instituição no período são apresentados na Tabela 10, em bilhões de reais. 

 
Tabela 10 - Base de cálculo 

 2009 2010 2011 2012 

Receita Líquida  R$47,7 R$54,7 R$71,8 R$79,3 

Resultado Operacional  R$2,9 R$2,6 R$4,5 R$5,0 

Folha de Pagamento R$7,0 R$7,8 R$9,8 R$11,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os indicadores sociais internos compreendem toda remuneração ou benefícios 

oferecidos ao seu quadro funcional. Os indicadores sociais externos englobam os gastos em 

educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à fome e segurança alimentar 

(acesso regular a alimentos) e demais tributos. Os indicadores ambientais representam todos 

os investimentos na preservação e conservação do meio ambiente, bem como projetos 

externos.  
Tabela 11 – Indicadores x Receita Líquida 

 2009 2010 2011 2012 

Indicadores Internos 7,15% 7,38% 6,56% 6,60% 

Indicadores Externos 4,00% 1,85% 2,56% 2,38% 

Indicadores Ambientais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 11, foi evidenciado o percentual de investimentos dos indicadores com 

relação à receita líquida anual. Os indicadores sociais internos foram os que mais receberam 

investimentos em todos os períodos, enquanto os investimentos em indicadores ambientais 

foram tão baixos que nem sequer pontuaram percentualmente, evidenciando, que a instituição 

não cumpriu totalmente com suas responsabilidades nesse período. Considerando as demais 

áreas de investimento, e o total de recursos movimentados anualmente, um percentual 

próximo a zero de investimento em indicadores ambientais.  

A Tabela Ibase é finalizada com informações a respeito do exercício da cidadania 

empresarial. Os tópicos mais relevantes referem-se à contratação de fornecedores, que tem 

como sugestão adequarem-se aos mesmos padrões éticos e de Responsabilidade Social da 

instituição e o percentual de reclamações de clientes, em sua grande maioria resolvidas 

diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. 

 

5 CONCLUSÃO 

Na análise entre teoria e prática, foi possível constatar que a referida instituição 

financeira contribuiu em diversas áreas para o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

mesmo que indicadores como investimentos não estejam detalhados e não se constate 

investimentos ambientais no período analisado neste estudo. 
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Nas questões que envolvem esporte e cultura, a CEF atua como patrocinadora, 

proporcionando que alguns atletas não desistam do esporte por questões de sustento 

financeiro, representando uma preocupação com questões sociais deste tipo.  

Os empregados também receberam incentivos, principalmente no que se refere à 

educação e saúde, o que foi evidenciado pelo nível de formação atual dos funcionários, 

estando superior ao exigido nos concursos que é o Ensino Médio. 

O saneamento básico oferecido através de investimentos ou financiamentos de 

projetos ambientais, também pôde proporcionar melhores condições sanitárias para as 

populações beneficiadas por essas obras. Através desses investimentos, a empresa assumiu 

sua função de agente público, oferecendo condições salubres de vida à população mais 

necessitada, em contrapartida os investimentos em projetos ambientais não tiveram uma reala 

atenção evidenciada nos relatórios estudados. No período compreendido por esta pesquisa 

esses investimentos representaram valores zerados, o que evidencia o não cumprimento da 

variável Entidade e Meio Ambiente apontada pela NBC T 15 (2004). 

Outro ponto crítico da análise se refere ao volume de investimentos efetuados durante 

o período estudado. Pelo fato de estarem com divulgação consolidada, não é possível 

identificar onde a instituição prioriza seus recursos neste quesito. Com uma divulgação 

detalhada por categorias de investimentos seria mais evidente a análise. 

Pode-se concluir, que a CEF contribui, mesmo que parcialmente, para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade em que está inserida, pois seus investimentos 

geram melhores condições de vida para gerações presentes e futuras, sem que para isso seja 

necessário esgotar com os recursos naturais.  

Como limitações deste estudo, é importante destacar que embora se dê um tratamento 

de acordo com os aportes teóricos aos relatórios estudados, o acesso aos gestores da empresa 

poderia ter considerado uma maior riqueza de detalhes e abertura de informações, o que em 

instituições deste tipo, se torna algo difícil. A não padronização de relatórios de 

sustentabilidade conforme a NBC T 15 (2004) também foi um fator dificultador, pois a norma 

não estabelece a obrigatoriedade de divulgação e nem de leiaute, conforme ocorre com as 

demais demonstrações financeiras obrigatórias. 

Referente a sugestões para novos estudos, poderia-se comparar os dados de 

responsabilidade social de instituições públicas versus instituições privadas, uma instituição 

nacional e outra internacional, a fim de verificar as reais contribuições dessas organizações 

com relação aos temas abordados pelos referenciais teóricos aqui estudados.   
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