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Com o propósito de analisar a Contabilidade Social adotou-se, aqui, como base de 

discussão que as decisões necessárias a serem tomadas em uma organização podem partir do 

fundamento de que para se obter sucesso, reconhecimento e confiança no mercado a empresa 

deve, também, trabalhar seguida de princípios essenciais que estabeleçam parâmetros para a 

sua perenidade. Esses princípios seguidos da ética e moral atraem um relacionamento aberto e 

claro entre a empresa e seus colaboradores, compartilhando decisões a serem tomadas, ciência 

da verdadeira situação da empresa, e, por isso, saber que suas informações não estão 

asseguradas a uma parte, e sim a todos, pois, a partir do mesmo fica mais fácil o entendimento 

dessa realidade que vem se fazendo a cada dia que passa mais real na vida das corporações. 

Dessa concepção pontua-se como problema a dificuldade de estimular os empresários, 

principalmente os das micro e pequenas empresas a cumprirem os princípios da contabilidade 

social em seus estabelecimentos, assim como fazer com que eles pautem suas decisões a partir 

desses respectivos pressupostos. Portanto objetiva-se levantar alguns dos princípios básicos da 

contabilidade social como uma via de torná-los mais conhecidos e em condições de serem mais 

facilmente acessados, principalmente para que sejam usados como conduta de tomada de 

decisões.  

Tal motivação se deve ao fato de que é possível, sem muito esforço, perceber que 

direcionadas pelo desenvolvimento da economia mundial, um grande número de empresas tem 

se voltado a assumir um compromisso maior perante a sociedade, admitindo obrigações que 

vão além do caráter legal. Para tanto, tem-se a contabilidade social, ramo da contabilidade que 

incorpora distintos aspectos sociais, como a de recursos humanos, do meio ambiente e de caráter 

ético. São muitos os benefícios dados por este ramo da contabilidade o que nos permite 

apresentá-la como uma via para que as empresas independentes do seu porte se estabeleçam a 

partir de seus princípios.  

Alguns dos seus princípios podem ser usados para ordenar os interesses das partes 

envolvidas das organizações com o objetivo de proteger e aperfeiçoar o valor da instituição 

principalmente em longo prazo. Isso faz com que o acesso da empresa a recursos e informações 

seja facilitado e contribui para a qualidade da gestão, proporcionando a duração da empresa e 

o bem comum. 



É nítido que o desenvolvimento da razão contábil esteve sempre vinculado à 

prosperidade da sociedade e, suas corporações empresariais, procuram na contabilidade 

informações gerenciais que lhes auxiliem no processo de tomada de decisões, onde de forma 

direta ou indireta acabam influenciando no meio sobre o qual desenvolvem as suas atividades.  

O princípio da transparência está ligado a ética, a prestação de contas, a divulgação de 

informações da empresa de forma clara, verídica, de fácil acesso e compreensão. Vale ressaltar 

que já existem empresas que usam da transparência como forma de estratégia, deste modo nota-

se sua importância no mercado. 

O princípio da equidade possui significado correspondente ao reconhecer igualmente o 

respeito e direito de cada um. Existe uma grande preocupação em entender o significado da 

expressão “equidade”, já que desde sua origem foi idealizada como conceito aberto e vago por 

natureza.  

Como é possível explicitar, o princípio da prestação de conta deve ser esclarecido aos 

superiores da entidade de forma clara, os responsáveis devem assumir as consequências dos 

atos prestados integralmente, e atuar com diligência e responsabilidade. Os negócios devem ser 

formados para ser duradoura a organização, desta forma, a consideração da ordem 

socioambiental tem utilização para orientar decisões futuras, como negócios e operações, 

utilizando também para que colaboradores zelem pela entidade. 

Por fim, para efeito de conclusão desse artigo o princípio da responsabilidade 

corporativa traz conceitos onde os líderes de organizações dão importância às questões de 

ordem social e ambiental, zelando pela perenidade e sustentabilidade das organizações, 

buscando a implantação da função social, incluindo melhora na qualidade de vida e qualificação 

na força de trabalho. Sendo assim, os negócios devem ser conduzidos com intuito de perenizar 

as organizações, orientando negócios e operações, evitando assim decisões que ocasionariam 

impactos negativos na sociedade e no meio ambiente.  

Contudo, torna-se legítimo dizer que os agentes empresariais e da contabilidade, 

precisam cuidar da economia financeira da organização, reduzindo falhas e pontos negativos 

em seus empreendimentos e fazendo com que os positivos aumentem cada vez mais, quando 

relacionado a terceiros, por exemplo, a fim de que alcancem êxito, levando sempre em 

consideração o curto, médio e longo prazo. Entretanto, a contabilidade social aparece como 

uma necessidade da empresa de contar com informação pertinente para tomar decisões 

inteligentes com relação à gestão social, medindo o impacto da entidade na sociedade. 

 


