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RESUMO: Influenciadas pelo desenvolvimento da economia mundial, algumas organizações empresariais 

buscam assumir um compromisso maior perante a sociedade, admitindo obrigações que vão além do 
caráter legal.  Esses novos compromissos estão voltados para as questões sociais e ambientais. 
Pesquisadores observam que a globalização dos mercados influenciou a adoção de estratégias 
empresariais, tais como, projetos de responsabilidade social e ambiental. Compreendendo a importância 
socioambiental para a gestão as organizações, a contabilidade passou a assumir um papel ainda mais 
importante, abrangendo em suas funções, o de gerar informações para os diversos usuários, o 
compromisso com as questões sociais. A Contabilidade aumenta seu escopo e abarca as questões sociais, 
por considerar os efeitos das decisões dos negócios diretamente incrustados com as mesmas. A esse 
respeito, os benefícios que a entidade pode oferecer a sociedade, devem prevalecer sobre as vantagens 
que ela pode conferir para seus membros individuais. A Contabilidade Social tem por exigência 
necessidades de informações adicionais dentro do sistema de informações contábeis, como o Balanço 
Social e a Demonstração do Valor Adicionado. O Balanço Social é um instrumento de verificação e 
considerado como ferramenta de divulgação de informações da contabilidade social e de natureza 
ambiental das entidades. Apesar de não ser exigido por lei, um crescente número de empresas passaram a 
elaborar e divulgar essa importante demonstração, que se constitui num dos principais relatórios sobre as 
características da empresa e seu relacionamento com diferentes públicos, por isso é considerado relevante 
para a identificação e avaliação do envolvimento da organização com a Responsabilidade Social e com a 
qualidade de vida das pessoas. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é uma das peças formadoras 
do Balanço Social, através da Lei nº 6.404/76 tornou-se obrigatória a elaboração e divulgação da DVA para 
as companhias abertas. Surgiu em decorrência da necessidade das organizações atenderem as 
expectativas da sociedade, demonstrando a origem da riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza 
foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para sua geração. 
Considerando as demonstrações contábeis, balanço social e Demonstração do Valor Adicionado, esta 
pesquisa busca respostas a seguinte incógnita: Como a contabilidade social contribui para uma sociedade 
mais justa e comprometida com a qualidade de vida das pessoas? Considerando a questão de pesquisa 
apresentada, este estudo terá por objetivo, apresentar como a contabilidade social, através da DVA e do 
balanço social, contribuem para a sociedade. Para tanto, no percurso teórico se entremeia as discussões 
sobre responsabilidade social, contabilidade, balanço social e demonstração do valor adicionado. A 
metodologia adotada se caracteriza como qualitativa e a pesquisa, possui um caráter exploratório. O 
procedimento técnico da pesquisa será o estudo de caso e os dados serão coletados através de entrevistas 
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e analisados pela análise do discurso. Contudo, almeja-se com esta pesquisa, uma contribuição para o 
desenvolvimento de conhecimento gerado no campo da contabilidade, especificamente na área social, de 
maneira que a Contabilidade Social através destas demonstrações desempenhe um papel onde possa 
contribuir para uma sociedade mais justa e comprometendo-se com a qualidade dos indivíduos em 
sociedade. 
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