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RESUMO

O Balanço Social foi criado pela contabilidade social com o objetivo de gerar informações que demonstrem o grau de responsabilidade 
socioambiental das organizações. O presente estudo aborda o Balanço Social como um instrumento de gestão e faz uma análise evolutiva dos 
balanços sociais da Petrobras, em relação ao ambiente. Procurou-se responder qual a relação entre investimentos em responsabilidade social e 
ambiental descritos no Balanço Social da Petrobras e as contingências do campo ambiental, no período de 1998 a 2012? O objetivo geral do 
estudo é analisar a evolução dos investimentos na área social e ambiental da Petrobras, no período de 1998 a 2012 e, de modo complementar, 
identificar a influência das pressões ambientais nos resultados gerados. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caso único, escolhido 
em função de três aspectos: i) a Petrobrás ser uma organização que divulga seus BS de forma ininterrupta; ii) devido ao nível de detalhamento das 
informações do BS dessa organização; iii) devido à importância e especificidade da principal atividade produtiva dessa organização. O estudo 
orienta-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa de maneira a identificar possíveis relações entre as variáveis em estudo. Para verificar a 
influência do ambiente nos investimentos socioambientais feitos pela Petrobras, optou-se por utilizar apenas três dos indicadores sociais 
expostos no Balanço Social, no modelo IBASE, sendo eles os indicadores sociais internos, indicadores sociais externos e indicadores ambientais. A 
análise dos dados foi feita com base nos pressupostos da Teoria da Contingência e na visão determinista da Ecologia Populacional, para a qual o 
ambiente é um fator determinante, por considerar que a Petrobras é uma organização que sofre diversas pressões ambientais, principalmente 
pelo fato de o ramo de atividade onde atua ocasionar diversos impactos ambientais. Os resultados da pesquisa indicaram que os investimentos 
sociais e ambientais efetuados pela empresa sofreram influências ambientais, sendo que tais influências se tornam mais evidentes quando se 
relaciona o desempenho da Petrobras no mercado: quanto maiores foram seus rendimentos, no período em estudo, maiores foram os
investimentos em ações socioambientais.
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