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RESUMO 
STEFANICHAN, R. 0 balango social na administragao municipal: urn estudo de 

. caso na Prefeitura X. 

Este trabalho enfoca a questao da responsabilidade social e do Balango Social nas 
organizagoes, mais especificamente na administragao municipal. Como questoes 
norteadoras a serem investigadas definiu-se: quais as agoes que vem sendo 
desenvolvidas na area social e ambiental na Prefeitura X? e, como pode ser 
estruturado o Balango Social da Prefeitura X para evidenciar tais agoes? Para tanto, 
objetiva-se elaborar um Balango Social para a Prefeitura Municipal X. 
Especificamente, objetiva-se buscar as caracterfsticas da responsabilidade social e 
do Balango Social; identificar as principais agoes sociais e ambientais executadas 
pela administragao da Prefeitura X e demonstra-las atraves do Balango Social; e, 

. sugerir adaptagoes a estrutura basca do Balango Social, a qual inicialmente esta 
definida para empresas privadas, para aplicagao nas instituigoes publicas. Como 
metodologia realizou-se um estudo de caso aliado a pesquisa bibliografica e 
documental na Prefeitura X, na qual se verificou que ja existe uma preocupagao no 
desenvolvimento de agoes de responsabilidade social, as quais podem ser 
constatadas a partir da elaboragao do Balango Social. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Balango Social, instituigoes publicas. 
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1 INTRODU9AO 

Com a evoluc;ao da economia mundial, assiste-se a globalizac;ao e os efeitos 

dela. Em pouco tempo, as empresas viram-se obrigadas a mudar radicalmente suas 

estrategias de neg6cio para enfrentar a concorrencia mundial, a fim de enfrentar os 

desafios e aproveitar as novas oportunidades decorrentes desta integrac;ao. 

Na era da informac;ao, da nova economia, sao profundas as mudanc;as 

tambem no modo de as sociedades se organizarem, e as suas exigencias evoluem 

para com as empresas e seus produtos e servic;os. 

Esse contexto representa para as empresas a conquista de nfveis cada vez 

maiores de competitividade e produtividade, e introduz a preocupac;ao com a 

legitimidade social de sua atuac;ao. 

As empresas, como os diversos setores da sociedade civil, estao redefinindo 

seus papeis. 

Comprometendo-se cada vez mais com o conceito de desenvolvimento 

sustentavel, baseado na preservac;ao do meio ambiente e na promoc;ao dos direitos 

humanos, assumem sua vocac;ao de agentes de mudan<;a, nao apenas economica e 

tecnol6gica, mas tambem social. 0 conceito de Responsabilidade Social das 

empresas come<;a a ser adotado como estrategia de gestao voltada para o sucesso, 

abrindo novas perspectivas para a construc;ao de urn mundo economicamente 

melhor e de uma sociedade mais justa. 

Ate pouco tempo, a Contabilidade preocupava-se apenas com demonstrativos 

contabeis visando mostrar os resultados economicos e financeiros da empresa aos 

usuarios internos e externos, mas, como a Contabilidade e uma "Ciencia Social", 
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atualmente comega a oferecer uma contribuigao, atraves de demonstratives que 

evidenciam o que as empresas tern realizado na area social. Para isso foram criadas 

algumas leis, decretos e projetos em algumas cidades e Estados atraves de 6rgaos 

de pesquisa e ate da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). 

Em 1987, o soci61ogo Herbert de Souza, o Betinho, uniu-se com o Institute 

Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE) com a finalidade de 

conscientizar empresarios e a sociedade para a importancia e necessidade da 

elaboragao do Balango Social. 0 Balango Social leva em consideragao a evolugao 

das comunicag6es, aumentando o compromisso social das empresas, o qual se 

reflete em seus clientes e no meio ambiente em que a empresa esta inserida. Sendo 

o Balango Social urn conjunto de informag6es, que auxilia na divulgagao do carater 

etico e social das atitudes da empresa em relagao a comunidade em geral e ao meio 

ambiente. 

Diante do contexte atual, ha evidencias plauslveis da inegavel importancia do 

estudo sobre Balango Social, tanto no setor privado como no publico. 

Com o estudo das leis em vigor e projetos de lei em tramite no Congresso 

Nacional, nas Assembleias Legislativas e Camaras Municipais, o Brasil esta 

caminhando para que a Demonstragao do Balango Social se tome obrigat6ria nas 

entidades brasileiras. 

Hoje; existe a proposta de atraves do Balango Social se evidenciarem as 

ag6es sociais da administragao publica, principalmente dos governos municipais. E 

necessaria que haja transparencia, com o intuito de romper com a imagem negativa 

do desperdlcio do dinheiro publico e da aplicagao indevida dos recursos. 0 Balanc;o 

Social e voluntario, mas, nada mais etico que as instituig6es publicas deem o 

exemplo. 
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Como quest6es norteadoras a serem investigadas definiu-se: quais as ag6es 

que vern sendo desenvolvidas na area social e ambiental na Prefeitura X? e, como 

pode ser estruturado o Balango Social da Prefeitura X para evidenciar tais ag6es? 

Assim, objetiva-se no presente trabalho elaborar urn Balango Social para a 

Prefeitura Municipal X. Para tanto, especificamente, objetiva-se buscar as 

caracterfsticas da responsabilidade social e do Balango Social; identificar as 

principais ag6es sociais e ambientais executadas pela administragao da Prefeitura X 

e demonstra-las atraves do Balango Social; e, sugerir adaptag6es a estrutura basca 

do Balango Social, a qual inicialmente esta definida para empresas privadas, para 

aplicagao nas instituig6es publicas. 

0 presente trabalho foi estruturado na lntrodugao; Fundamentagao Te6rica; 

na qual realizou-se urn levantamento conceitual e hist6rico acerca da 

Responsabilidade Social, da importancia da responsabilidade social nas empresas, 

bern como da disseminagao atraves de instrumentos como selos, certificag6es e a 

divulgagao pela mfdia das ag6es sociais de empresas responsaveis, bern como 

descreveu-se a importancia do Balango Social para as empresas e para a 

sociedade. Metodologia da Pesquisa; Consolidagao dos Dados, Analise e Discussao 

dos Resultados, na qual, ap6s a coleta dos projetos/programas e ag6es sociais da 

Prefeitura X desenvolvidos no primeiro semestre de 2004, elaborou-se seu Balango 

Social, uma ferramenta para a agregagao das nog6es de responsabilidade social 

nas instituig6es publicas. e a Conclusao, retomando os principais pontes tratados no 

trabalho. 
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2 FUNDAMENT Af;AO TEO RICA 

Atualmente as empresas devem tornar-se agentes transformadores da 

sociedade, assumindo papeis para coibir ag6es que possam prejudicar seu publico, 

seus clientes, seus fornecedores e a sociedade em que esta estabelecida. Dessa 

forma, sua responsabilidade deve ir alem de uma campanha filantr6pica ou de apoio, 

mas deve transparecer seus valores, seus princfpios em prol do bern estar da 

sociedade e a possibilidade de acrescer para proporcionar a todos a que se 

relaciona a existencia digna. Para uma compreensao maier acerca desse tema, 

neste capitulo aborda-se teoricamente a questao da Responsabilidade Social, 

preocupagao com o social, o ecol6gico, o humane e a valoragao dos princfpios 

basicos de convivencia, como o trabalho e a existencia digna forma de e do Balango 

Social, uma ferramenta para as empresas mostrarem aquilo que tern feita para 

alcangar tais objetivos. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade social nada mais e do que o respeito ao meio social em 

que se esta inserido, ainda existem muitos paradigmas a serem quebradas, 

concepg6es de autoritarismo e desmando ainda perduram, mas estao com seus dias 

contados. Portanto, destaca-se nesse item, o que e responsabilidade social; a 

questao da responsabilidade social nas empresas; e, a emergencia do terceiro setor. 
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A nova ordem trouxe discussao sobre certas atitudes que no passado foram 

aceitas, mas que hoje sao consideradas incorretas, a hist6ria nos revela fatos sobre 

trabalho escravo, explora<fao de grupos de pessoas, miseria extrema, devasta<fao 

ambiental, subjuga<fao social. Embora ainda se tenha resqufcios desses tipos de 

explora<fao, ocorreu urn avan<fo social muito grande, na concep<fao p6s-moderna de 

sociedade nao ha espa<fo para subjuga<fao social. 

As empresas se modernizaram e hoje elas veem a rela<fao capital-trabalho 

como uma for<fa imbatfvel para o progresso conjunto, ou seja, progresso do detentor 

do capital e do detentor da capacidade de trabalho, que formam o ativo intangfvel 

mais valioso para as organiza<f6es. 

Para MOSIMANN (1999, p.17) "empresa e urn grupamento humano 

hierarquizado que poe em a<faO meios intelectuais, ffsicos e financeiros, para extrair, 

transformar, transportar e distribuir riquezas ou produzir servi<fOS, conforme objetivos 

definidos por uma dire<fao, individual ou de colegiado, fazendo intervir em diversos 

graus, motiva<fao de beneffcio e de utilidade social." 

A concep<fao de empresa citada enfatiza que esta deve ser vista como uma 

celula social que interage com o meio em que esta inserida para satisfazer as suas 

necessidades e da sociedade. Sabe-se que uma das · finalidades da empresa e a 

distribui<fao de riquezas que s6 e alcan<fada quando a empresa atua de forma 

responsavel, a empresa existe quando eta possui utilidade social. 

Atualmente muito se tala da participa<fao de empresas em atividade sociais, 

demonstrando que essas se preocupam nao s6 em produzir bens e servi<fOS, mas 

tambem, em buscar o bern estar social atraves da preocupa<fao com a valoriza<fao 

do homem, do meio ambiente e da cultura. Esses elementos sao fatores 

determinantes do sucesso mercadol6gico. As empresas buscam vincular sua 
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imagem a nogao de responsabilidade social. A nova postura da empresa cidada 

baseada no resgate de princfpios eticos e morais passou a ter natureza estrategica. 

Pode-se dizer que a eficiencia nao e s6 "fazer as coisas bern", mas "fazer as coisas 

boas"' segundo princfpios eticos. 

Uma empresa socialmente responsavel e aquela que, alem de ser etica nos 

seus neg6cios, preocupa-se com questoes tais como: a nao utilizagao de mao de 

obra infantil, saude de seus funcionarios, nao utilizagao de trabalhos fon;ados, 

seguranga no trabalho, liberdade de associagao e negociagao coletiva, nao 

discrimina seus funcionarios nem a sociedade em geral, respeita o horario de 

trabalho para os trabalhadores, preocupagao com questoes ambientais e possuem 

urn sistema de gestae coerente. A gestae empresarial nao podera estar preocupada 

apenas com os interesses des acionistas, denominados shareholders. Hoje, o 

mercado e a sociedade requer uma gestae centrada em interesses e contribuigoes a 

urn conjunto de partes interessadas (clientes, fornecedores, comunidade, etc ), que 

buscaram a excelencia atraves da qualidade nas relagoes e a sustentabilidade 

economica, social e ambiental. 

A responsabilidade social e uma maneira pela qual a sociedade, empresas, 

ONG's, lnstituigoes e Governo, tern de desenvolver atitudes perante a comunidade a 

qual esta inserida, afim de que seja visado e alcangado urn bern estar social. Ser 

socialmente responsavel e exercer essa responsabilidade externamente e 

internamente. Urn exemplo disso e uma agao de uma empresa que, alem de 

preocupar-se em apoiar entidades na comunidade na qual esta inserida, preocupa

se com o bern estar de seus funcionarios, com sua familia e da etica com o 

consumidor. A empresa e socialmente responsavel nao somente sendo etica e 

dando condigoes de trabalho, mas sim, criando condigoes internas de satisfagao e 
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realizagao profissional. Oaf se tira aquela maxima: "empregados felizes = clientes 

felizes". 

Os investimentos na propria empresa tambem sao de suma importancia para 

a sobrevivencia no mundo atual. A empresa deve investir na educagao e no 

progresso de seus funcionarios, na saude, na alimentagao, enfim, atraves desses 

trabalhos, a empresa tende a colher mais em produtividade, compromisso e 

dedicagao. Alem disso, nao se pode esquecer do meio ambiente e da comunidade. 

Empresa que cumpre seu papel social, atrai mais consumidores e esta investindo na 

sociedade e no proprio futuro. 

MELO NETO e FROES transcrevem, o conceito de responsabilidade social 

empresarial em sua essencia: 

A empresa consome recursos naturais, renovaveis au nao, direta au indiretamente, que sao 
enorme patrimonio gratuito da humanidade; utiliza capitais financeiros e tecnol6gicos que no 
tim da cadeia pertencem a pessoas trsicas e, consequentemente, a sociedade; tambem 
utiliza a capacidade de trabalho da sociedade, finalmente, subsiste em fungao da 
organizagao do Estado que a sociedade lhe viabiliza como parte das condig6es de 
sobrevivencia. Assim, a empresa gira em fungao da sociedade e do que a ela pertence, 
devendo, em troca, no mfnimo prestar-lhe contas da eficiencia com que usa todos esses 
recursos. (MELO NETO e FROES, 2002, p. 83) 

De acordo com os mesmos autores, a responsabilidade social e parte 

integrante do conceito de desenvolvimento sustentavel, estando inserida na 

dimensao social, que juntamente com as dimens6es econ6mica e ambiental 

constituem os tres pilares da definigao global. 

Ainda para MELO NETO e FROES, os ganhos com a responsabilidade 

social resultariam no chamado retorno social institucional : 

0 retorno social institucional ocorre quando a maioria dos consumidores privilegia a atitude 
da empresa de investir em ag6es sociais, e a desempenho da empresa obtem a 
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reconhecimento publico. Como consequencia, a empresa vira noticia, potencializa sua 
marca, refor<1a sua imagem, assegura a lealdade de seus empregados, fideliza clientes, 
refor9a la9os com parceiros, conquista novos clientes, aumenta sua participa9ao no 
mercado, conquista novos mercados e incrementa suas vendas. (MELO NETO e FROES, 
2002, p. 84) 

0 retorno social institucional empresarial se concretiza atraves dos seguintes 

ganhos: em imagem e em vendas, pelo fortalecimento e fidelidade a marca e ao 

produto; aos acionistas e investidores, pela valorizagao da empresa na sociedade e 

no mercado; em retorno publicitario, advindo da geragao de mfdia espontanea; em 

tributagao, com as possibilidades de iseng6es fiscais em ambitos municipal, estadual 

e federal para empresas patrocinadoras ou diretamente para os projetos; em 

produtividade e pessoas, pelo maior empenho e motivagao dos funcionarios; e, os 

ganhos sociais, pelas mudangas comportamentais da sociedade. 

Uma empresa que age com responsabilidade social consegue aumentar 

suas relag6es com os stakeholders e tambem a exposigao em mfdia espontanea: 

Quando uma empresa atua com responsabilidade social aumenta o seu relacionamento 
com diversos publicos relevantes (clientes atuais e em potencial, opiniao publica, acionistas, 
investidores, fornecedores, funcionarios, governo), aumenta a exposi9ao positiva em mfdia 
espontanea onde seus produtos, servi9os e marca ganham maior visibilidade e possfvel 
aceita9ao. (GUEDES, 2000, p.57) 

Desde que se firmou a ideia de ampliagao das responsabilidades da 

empresa, uma das principais dificuldades que os estudiosos do tema enfrentam diz 

respeito a terminologia. VOTAW, expressa a falta de precisao em torno desta 

terminologia: 

0 termo e um termo brilhante. Ele significa algo, mas nem sempre a mesma coisa, para 
todos. Para alguns, ele representa a ideia de responsabilidade ou obriga9ao legal; para 
outros, significa um comportamento responsavel no sentido etico, para outros, ainda, o 
significado transmitido e o de responsavel por, num modo casual. Muitos simplesmente 
equiparam-no a uma contribui9ao caridosa; outros tomam-no pelo sentido de socialmente 
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consciente; muitos daqueles que o defendem mais fervorosamente veem-no como simples 
sin6nimo de legitimidade ( ... ); uns poucos veem-no como uma especie de dever fiduciario, 
impondo aos administradores de empresa padr6es mais altos de comportamento que 
aqueles impastos aos cidadaos em geral. Ate mesmo seus ant6nimos, socialmente 
irresponsavel ou nao responsavel, estao sujeitos a multiplas interpreta<;:6es. (VOTAW apud 
DUARTE e DIAS, 1986, p.55), 

Para a American Accounting Association citada por DUARTE e DIAS (1986, 

p.56) "existe responsabilidade social quando a empresa reconhece que e 

responsavel nao apenas perante seus acionistas, mas perante toda a sociedade" 

Para Archie CARROL citado por DUARTE e DIAS (1986, p. 56), "a 

responsabilidade da empresa abrange expectativas econ6micas, legais, eticas e 

discricionarias postas as organizag6es pela sociedade, num dado momento do 

tempo". 

DUARTE e DIAS (1986) apresentam urn consenso em torno do assunto, 

enumerando tres pontos para que a organizagao seja socialmente responsavel, que 

parecem ser comuns e essenciais entre os conceitos acima citados. Sao eles: a 

ampliagao do alcance da responsabilidade da empresa, que nao mais se limita ao 

cfrculo dos acionistas; a mudanga na natureza das responsabilidades, sendo que 

estas ultrapassam o ambito da prescrigao legal, envolvendo tambem obrigag6es 

morais ditadas pela etica; e a adequagao as demandas sociais, num contexto s6cio-

econ6micos. 

OLIVEIRA elabora urn conceito para distinguir a responsabilidade social da 

obrigagao social, baseado em diversos autores: 

A responsabilidade social e a capacidade da empresa colaborar com a 
sociedade,considerando seus valores, normas e expectativas para o alcance de seus 
objetivos. No entanto, o simples cumprimento das obriga<;:6es legais, previamente 
determinadas pela sociedade, nao sera considerado como comportamento socialmente 
responsavel, mas como obriga<;:ao contratual 6bvia, aqui tambem denominada obriga<;:ao 
social. (OLIVEIRA, 1984, p. 205) 
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Muitos autores manifestam urn posicionamento contnirio ao tema, alegando 

que a missao das empresas e servir a sociedades atraves da oferta de seus 

produtos e servic;os, e que qualquer esforc;o alem disso seria uma especie de 

intromissao em quest6es de alc;ada governamental. 

FRIEDMAN apud ASHLEY (2002), baseado nos direitos da propriedade, eo 

mais famoso defensor desta ideia, argumentando que a direc;ao corporativa como 

agente dos acionistas nao tern o direito de fazer nada que nao atenda ao objetivo de 

maximizac;ao dos Iueras, mantidos os limites da lei. Agir diferente e uma violac;ao das 

obrigac;6es marais, legais e institucionais da direc;ao da corporac;ao. 

Pode-se observar, conforme GARNER apud OLIVEIRA (1984) pela 

diversidade de opini6es em torno da proposta de urn conceito para a 

responsabilidade social, que o mesmo e urn alvo em movimento, fato que dificulta 

seu estudo e acompanhamento, pois nao ha limites para a variedade de 

ramificac;6es discutfveis que podem surgir a partir de cada proposta. 

Com o surgimento do conceito de Responsabilidade Social, uma nova 

postura, passou a ser exigida das empresas, pois estas devem buscar os objetivos 

economicos e financeiros e ao mesmo tempo por em pratica a sua func;ao etica e 

social, fazendo surgir tambem o conceito de desenvolvimento sustentado da 

sociedade. Conforme DONAl RE ( 1999, P. 21) "esta responsabilidade assume 

diversas formas, entre as quais se incluem protec;ao ambiental, projetos filantr6picos 

e educacionais, planejamento da comunidade, equidade nas oportunidades de 

emprego, servic;os sociais em geral, de conformidade com interesse publico". 

Nesse sentido as ac;6es que caracterizam a Responsabilidade Social podeni 

ser divididas em: ac;6es de cidadania que compreendem projetos ligados a 

comunidade; ac;6es de preservac;ao do meio-ambiente; e, ac;6es ligadas aos 
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recursos humanos empregados e suas famflias. 

Quando as organiza<;6es direcionam suas a<;6es para atender a estas tres 

variaveis o indivfduo consegue suprir suas necessidades com o seu proprio esfor<;o, 

as organiza<;6es sao auto-sustentaveis, o meio ambiente estara preservado e se 

renovara, estara ocorrendo a sustentabilidade social. 

0 conceito de cidadania foi moldado ao Iongo da hist6ria em fun<;ao da 

evolu<;ao das rela<;6es sociais e das lutas de classes pela reivindica<;ao de seus 

direitos, no decorrer dessa evolu<;ao muitos autores definiram cidadania em fun<;ao 

do contexto social da epoca, mas nunca de forma definitiva. 

Na concep<;ao moderna das rela<;6es sociais pode-se dizer que cidadania e 

o ato de usufruir direitos e cumprir os deveres definidos pelas leis e costumes da 

cidade, que cidadania tambem e o resultado de uma integra<;ao social, de modo que 

civilizar significa, em primeiro Iugar, tornar cidadao. 

As a<;6es de cidadania sao efetuadas por todos os membros da sociedade, 

governo, organiza<;6es e pessoas, todos possuem 0 direito a cidadania e todos tern 

o dever de praticar cidadania. 

A Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil garante a cidadania no 

Titulo 1- Dos Princfpios Fundamentais, Art. 1°, inciso II, que assim diz: 

'~tt. 1 o A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissolt.Jvel 

dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico 

de Direito e tern como fundamentos: ... //-a cidadania". (OLIVEIRA, 2001, p. 3) 

A responsabilidade social esta atrelada a Constitui<;ao pelo seu Art. 6°, que 

assim diz: 

"Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a sat.Jde, o trabalho, o lazer, a 
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seguram;a, a previdencia social, a protegao a matemidade e a inffmcia, a assistencia 

aos desamparados, na forma desta Constituigao". (OLIVEIRA, 2001, p. 11) 

As empresas devem desempenhar a96es sociais, principalmente aquelas 

que detem poder economico e exercem influencia sobre a riqueza gerada, pois estas 

empresas possuem uma estrutura capaz de promover o retorno social atraves da 

implementa9ao de projetos que beneficiem a sociedade nas areas de educa9ao, 

saude, urbaniza9ao, lazer, etc., tais como: (a) Educa9ao: cria9ao de escolas para a 

comunidade, implantar cursos profissionalizantes, promover o aperfei9oamento de 

mao-de-obra, etc; (b) Saude: cria9ao de centros hospitalares, ambulat6rios, postos 

de saude, ambulancias para transporte de pacientes, etc; (c) UrbaniZa<faO: incentivar 

projetos para constru9ao de conjuntos habitacionais, melhorar a infra-estrutura e 

saneamento basico, servi9o de coleta de lixo, pavimenta9ao de ruas, etc; e, (d) 

Lazer: incentivo cultural e artfstico, centros de lazer, etc. 

A complementa9ao das a96es do governo com a96es das empresas 

possibilitaram o acesso a cidadania plena. 

A Responsabilidade Social da empresa em rela9ao ao meio ambiente vern 

da necessidade em se preservar os recursos naturais, a utiliza9ao desordenada dos 

recursos · disponfveis causou a devasta9ao ambiental e a escassez de recursos. 

Empresas se beneficiaram dessa explora9ao irracional, e agora, chegou a hora de 

. retribufrem com a96es de preserva9ao e recomposi9ao ambiental,. mas 

fundamentalmente, divulgar por seus atos a conscientiza9ao ambiental, conforme 

CARVALHO ( 1991, p. 24) "o ser humano est a em perfeitas condi96es de extrair 

recursos do meio ambiente desde que, ao termino dessa extra9ao, o capital natural 

atingido esteja como estava no infcio". 

Os investimentos em meio ambiente podem evitar a escassez dos recursos, 
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as empresas devem seguir o conceito de desenvolvimento econ6mico auto

sustentado para manuten<fao de seus neg6cios. Estes investimentos podem ser 

atraves de projetos de reciclagem de resfduos evitando a exposi<fao de produtos e 

embalagens a absor<fao da natureza, projetos de reflorestamento para preserva<fao 

da riqueza florestal e evitar o desaparecimento de especies vegetais, projetos de 

emissao de efluentes evitando que efluentes sejam absorvidos pela natureza e evitar 

a polui<fao de rios, lagos e mares. 

A Responsabilidade Social da empresa tambem pode ser demonstrada 

atraves da importfmcia que da aos recursos humanos que emprega. As a<f6es em 

recursos humanos estao direcionadas ao respeito as normas nacionais e 

internacionais de trabalho, respeito ao trabalho da mulher, da crian<fa e do 

adolescents, respeito as normas de seguran<fa e medicina do trabalho, gera<fao de 

beneffcios alem dos obrigados por lei. 

Promover a responsabilidade social atraves de a<f6es que beneficiem os 

funcionarios e um investimento, com certeza, de bans resultados. Os recursos 

humanos representam o ativo mais valioso para a empresa, apesar de intangfvel, 

sem este recurso a empresa nao ganhavida. 

Pode-se assim dizer que a Responsabilidade Social come<fOU a ser debatida 

no infcio dos anos 60, teve um grande avan<fo na decada de 80, atualmente esta 

sendo amplamente_ discutida e cobrada em todos os nfveis da sociedade, quer seja 

no nfvel da administra<fao publica, das organiza<f6es e de todos os cidadaos. Para a 

administra<fao publica, a responsabilidade social nao passa de sua intrfnseca 

obriga<fao; para as organiza<f6es, representa a sua retribui<fao a sociedade pelos 

recursos que usou em busca dos seus resultados e, para os cidadaos representa a 

esperanga de uma sociedade mais justa e fraterna na coexistencia. Enfim a 
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responsabilidade social nada mais e do que a etica de cidadania. 

2.1.1 Responsabilidade Social nas Empresas 

No atual contexto economico, com vistas mais ao social que a obten9ao do 

Iuera, igualmente com a mudan9as dos paradigmas da sociedade e o aumento da 

preocupa9ao das pessoas com o bern estar pessoal e da coletividade, as empresas 

tern o desafio de estarem atentas e prontas para acompanharem e ate se 

anteciparem as mudan9as sociais e produzirem diferenciais que as garantam uma 

vantagem competitiva e sustentavel a Iongo prazo. 

Algumas pensam em buscar qualidade, outras ja buscam antecipar o futuro e 

apresentarem produtos diferenciados, mas, diferenciais como gestao ambiental, 

produzir sem agredir o ambiente, respeitar a coletividade e os consumidores e terem 

responsabilidades sociais tornam-se os verdadeiros diferenciadores no mercado, 

diante da relevfmcia de assuntos como consciencia e cidadania. 

Responsabilidade social hoje, pode ser a diferen9a entre sobreviver no 

mercado ou nao. E, portanto, conceito estrategico, e quem nao estiver atento a esse 

diferencial, vai deixar o convfvio social e, consequentemente, saira do mercado. 

Empresas que investem no social e seguem a tendencia tanto mercadol6gica 

quanta legal, estao modificando seus pr6prios conceitos, pois melhoram a qualidade 

de vida de seus funcionarios, da coletividade e, em reflexo, tern maior produtividade 

e aceita9ao social. 
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A responsabilidade social exige da empresa uma gestao efetiva da sua forga 

de trabalho, do ambiente de trabalho, da qualidade de vida da sociedade e dos 

trabalhadores. 

A pratica da responsabilidade social pelas empresas tern como objetivos e 

beneffcios: proteger e fortalecer a imagem da marca e sua reputagao, favorecendo a 

imagem da organizagao, pais, credibilidade passa a ser uma importante vantagem, 

urn diferencial competitive no mundo globalizado; diferenciagao dos concorrentes, 

pais, quando a empresa se insere na comunidade, cria urn diferencial, se destaca 

caracterizando a empresa; visao positiva da empresa, uma vez que a empresa 

passa a satisfazer nao s6 seus acionistas, mas principalmente os consumidores; 

geragao de mfdia espontfmea com a formagao de seu mercado futuro; quando 

contribuf para o desenvolvimento da comunidade, esta se formando os futures 

consumidores tambem; fidelizagao dos clientes, pais, oferecer mais que as 

obrigag6es conquistam o cliente; seguranga patrimonial e dos empregados, pais, 

onde esteja a empresa localizada ela sera cuidada pelos moradores; protegao contra 

ag6es negativas dos consumidores, pais, isso evita o boicote no consume, ou 

. estabelece rapidamente a credibilidade caso a empresa nao consiga prever o fato 

que venha a prejudicar seus consumidores; atrair e manter talentos, profissionais 

valorizam as empresas que os valoriza, sao respeitados e tern claros os objetivos da 

empresa fazendo o maximo para atingi-los; controle reduzido, pais acontecem 

menos controles e auditorias de 6rgaos externos de fiscalizagao; atrair investidores 

uma vez que muitos investidores individuais e institucionais percebem que o retorno 

e garantido em empresas socialmente responsaveis; e, a Dedugao fiscal, onde as 

empresas podem abater do impasto de renda o valor utilizado em atividades sociais. 

0 usa da responsabilidade social e forma de se obter beneffcios, mas ao 
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mesmo tempo, e uma oportunidade de agir de acordo com os ditames 

constitucionais, recebendo as benesses e garantias estatais e ainda promover o 

bern estar da sociedade e agregar valor a empresa, melhorando assim, a vida da 

coletividade, da empresa e sua imagem no mercado, o que trata, com certeza, maior 

desenvolvimento econ6mico. 

A responsabilidade social esta se transformando em uma das estrategias 

mais importantes para as empresas brasileiras. Alem do prego e da qualidade 

esperada, participar efetivamente para o desenvolvimento de seus publicos, faz as 

empresas perceberem que isso tambem satisfaz seus clientes, ou melhor, conquista

os. Se antigamente a empresa era alienada de seu ambiente, hoje devera atuar na 

comunidade para que possa garantir sua sobrevivencia. 

As praticas assistencialistas deram Iugar ao investimento social serio com 

preocupag6es metodol6gicas, estudos e o acompanhamento fazem as praticas 

empresarias serem aplicadas nos projetos sociais, atendendo ao preceito jurfdico 

maior. 

As empresas que investem socialmente estao modificando seu proprio 

conceito, pois melhoram a qualidade de vida de seus funcionarios, apresentam 

maior produtividade, melhor acesso ao capital, com ci crescenta apoio de 

investidores, preocupam-se com o meio ambiente e com o desenvolvimento da 

comunidade. 

As empresas devem melhorar a estruturagao de suas ag6es sociais, visando 

a utilizagao de mecanismos que proporcionam uma maior visibilidade dessas 

pnHicas, sendo o balango social urn desses possfveis mecanismos, em cumprimento 

a nova proposta de garantia da propriedade imposta pela Constituigao Federal e 

pelo mercado. 
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Finalizando, a responsabilidade social resgata a func;ao social da empresa, 

tendo por objetivo maior a promoc;ao da qualidade nas relac;6es dos publicos da 

empresa com pniticas que respeitem as pessoas, a comunidade eo meio ambiente, 

para a construc;ao de uma sociedade mais justa e qualitativamente melhor para o 

viver humano, com atividade mais condizente com os ditames sociais e legais hoje 

estabelecidos em nossa comunidade. 

A Responsabilidade Social, conforme ORCHIS eta/. (2002), nao se restringe 

apenas a organizac;ao, mas envolve toda a sua area de influencia e seus 

funcionarios, caracterizando-se como um modo de a empresa ser competitiva, 

conquistar e ampliar o mercado. lsso porque a Responsabilidade Social nao pode 

ser destacada como uma ac;ao caridosa ou como uma filantropia isolada, motivada 

por um sentimento de culpa provindo da utilizac;ao dos recursos da sociedade, ou 

por iniciativa unilateral do empresario, mas, sim, alinhada aos objetivos da empresa, 

que devem contemplar a responsabilidade social. 

Segundo ORCHIS et al. (2002), a pratica da Responsabilidade Social de 

forma correta pode melhorar o desempenho e a sustentabilidade da empresa a 

medio e Iongo prazos, proporcionando, dentre outros fatores, valor agregado a 

imagem corporativa da empresa; motivaqao do publico interno; posic;ao influente nas 

decis6es de compras; vantagem competitiva; influencia positiva na cadeia produtiva; 

reconhecimento dos dirigentes como lfderes empresarias e melhoria do clima 

organizacional. 

Porem, MELO NETO e FROES (1999) esclarece que a partir do momento em 

que a empresa deixa de cumprir com as suas obrigac;6es sociais em relac;ao aos 

seus empregados, comunidade, fornecedores, acionistas, clientes e parceiros, ela 

perde o seu capital de Responsabilidade Social, a sua credibilidade, prejudica sua 
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imagem e ameaga a sua reputagao. No ambito interno pode ocorrer a deterioragao 

do clima organizacional, a desmotivagao generalizada, o surgimento de conflitos, 

greves e paralisag6es, baixa produtividade e aumento de acidentes de trabalho. No 

ambito externo, podem ocorrer prejufzos maiores como: acusag6es de injustiga 

social; boicote de consumidores; reclamag6es dos fornecedores e revendedores; 

queda nas vendas; gastos extras com passivo ambiental e ate mesmo risco de 

falencia. 

A Responsabilidade Social Corporativa tern sido disseminada entre varias 

empresas, atraves de instrumentos como selos, certificag6es e a divulgagao pela 

mfdia das ag6es sociais de empresas responsaveis. 

Uma forma que alguns institutos, 6rgaos governamentais e ONGs 

(Organizag6es Nao Governamentais) encontraram para expressar um 

reconhecimento por ag6es sociais desenvolvidas por empresas foi a criagao do Selo 

Social. 

No Brasil o Selo Social IBASE/Betinho e um dos mais difundidos. Conforme 

informag6es extrafdas do site Balango Social (www.balancosocial.hpg.ig.com), o 

Selo Social foi langado em 1998 quando o soci61ogo Herbert de Souza (Betinho), 

juntamente com o lristituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (lbase), 

comegou a desenvolver uma campanha para chamar a atengao de empresarios e da 

sociedade para a relevancia do balango social, utilizando uma planilha de "modelo 

simples e unico". Os selos sao fornecidos apenas para as empresas que publicam 

seu balango social no modelo proposto pelo lbase. Por meio deste selo a empresa 

estara divulgando que possui investimentos na area social, demonstrando que esta 

disposta a ser uma empresa-cidada comprometida com a sociedade. 

A restrigao para a obtengao do selo e para as empresas que trabalham com 
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cigarro/fumo, bebidas alco61icas ou que estejam envolvidas com a exploragao de 

trabalho infantil; nesses casos especfficos o selo nao sera concedido. 

Outro selo bastante conhecido e o Selo Empresa Amiga da Crianga, fornecido 

pela Fundagao Abrinq, que pode ser utilizado em embalagens e campanhas 

realizadas pela empresa. Este selo prima pela nao utilizagao do trabalho infantil pela 

empresa e seus fornecedores. Ao contrario, a organizagao merecedora deste selo 

devera estar desenvolvendo programas de melhoria de vida para criangas. E: 

importante salientar que existem institutos e outras organizag6es estaduais e 

municipais que podem conceder este tipo de selo. 

Nos f6runs nacionais e internacionais dedicados ao tema responsabilidade 

social de empresa, a criagao e a instituigao de mecanismos de monitoramento e de 

prestagao de contas que visam a divulgar e a dar transparemcia as ag6es 

desenvolvidas ganham destaque. 

No ambito internacional, destacam-se as auditorias e certificag6es, que sao 

normas contabeis (geralmente elaborados por organizag6es nao-governamentais ou 

organismos multilaterais de comercio) que procuram estabelecer urn con junto de 

padr6es e indicadores auferfveis, relativos as condutas trabalhistas, sociais e 

ambientais adotadas. Assim, como as normas ISO 9.000 e ISO 14.000 certificam 

empresas por sua capacitagao gerencial e pelo respeito ao meio ambiente, as 

normas BS 8.800 e SA 8.000, criada pelos ingleses, sao a JSO para a area social. 

A certificayao e a:tribufda a todas as empresas e seus fornecedores que respeitam a 
legislayao trabalhista em vigor e garantem aos seus empregados todos as direitos previstos 
na legislayao. A norma BS 8.800 refere-se a garantia das condi96es adequadas de 
seguran9a e saude para as empregados. A norma AS 8.000 e mais especffica, pais versa 
sabre a explorayao do trabalho infantil e da mao-de-obra fabril no ambito das unidades 
operacionais da empresa e de seus fornecedores. (MELO NELO e FROES, 2002, p.25). 
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Ja a norma AA 1000 (Responsabilidade Social) e um indicia de que o 

fen6meno da responsabilidade social das empresas pode ser vista como uma forma 

de estrategia e pode se configurar numa tendencia mundial. Essa norma, tambem 

criada pelo lnstituto da Responsabilidade Social e Etica (Accoutability Institute) da 

lnglaterra, tern como objetivo: 

"assegurar a qualidade da responsabilidade social e etica, auditoria e relata. E uma norma 
basica, e como tal pode ser usada de duas maneiras: (a) como uma moeda de troca comum 
para contirmar a qualidade das normas de responsabilidade social especializadas, existentes 
e emergentes; (b) como um sistema e processo independente e unico para gerenciar e 
comunicar a responsabilidade e o desempenho social e etico. A AA 1 000 compreende 
princfpios ( ... ) e um conjunto de normas de processo. ( ... ) Os princfpios e as normas de 
processo sao sustentados pelo princfpio da responsabilidade social para com osstakeholders. 
( ... ) A AA 1000 objetiva apoiar a aprendizagem organizacional e o desempenho geral - social 
e etica, ambiental e econ6mica - e, por consequencia, a contribuigao da organizagao no 
sentido de um caminho para o desenvolvimento sustentavel. (ORCHIS eta/., 2002, p.18) 

Cabe aqui ressaltar que tal norma pressup6e o dialogo entre todas as partes 

interessadas no neg6cio. 

Duas associag6es empresariais, criadas a partir de 1996, se destacam como 

protagonistas desta nova postura diante das quest6es sociais no pals, 

desempenhando o papel de catalisadores destes preceitos. Sao elas o Grupo de 

lnstitutos, Fundag6es e Empresas (GIFE) eo lnstituto Ethos. 

0 primeiro, contando com 48 fundag6es e institutos associados, ligados as 

maiores empresas do pals, tern por atuac;ao prioritaria orientar a realizac;ao de 

· projetos e programas sociais. Ja o lnstituto Ethos com mais de 500 empresas 

filiadas, que somam 27% do Produto lnterno Bruto (PIB) brasileiro, de varios partes 

e setores de atuac;ao, assiste as empresas na formulagao e implementac;ao de 

medidas socialmente responsaveis. 
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2.1.2 Responsabilidade Social: Emergencia do Terceiro Setor 

A Responsabilidade Social e urn exercfcio da cidadania corporativa, e as 

empresas que querem transmitir uma imagem etica e moral podem, futuramente, ser 

beneficiadas pelas suas atitudes, por exemplo, atraves da pratica da 

Responsabilidade Social, como estrategia de valorizagao de produtos e servigos e 

estrategias sociais de desenvolvimento da comunidade (MELO NETO e FROES, 

2001 ). Para a empresa a estrategia de valorizagao de produtos ou servigos, alem de 

prezar pela qualidade, prima pelo status de produtos e servigos socialmente 

corretos. E a estrategia social de desenvolvimento da comunidade pode inserir a 

organizac;ao como urn agente do desenvolvimento local, atraves do apoio de outras 

entidades comunitarias e do proprio governo. As entidades que praticam a 

responsabilidade social compoe o chamado Terceiro Setor, que FERNANDES 

resume como sendo 

um composto de organiza<;6es sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela enfase na 
participa<;ao voluntaria, num ambito nao-governamental, dando continuidade as praticas 
tradicionais de caridade, filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros 
domfnios, gra<;as, sobretudo, a incorpora<;ao do conceito de cidadania e de suas multiplas 
manifesta<;6es na sociedade civil. (FERNANDES, 1994, p.21) 

A importfmcia da sociedade civil para o desenvolvimento do T erceiro Setor, 

conforme FERNANDES (1994) esta ligada a interac;ao das empresas privadas com a 

sociedade, respeitando a legislagao criada pelo Estado. Assim, surgem as 

Organizac;oes da Sociedade Civil (OSCs) que se preocupam com os interesses 

coletivos. 

Percebe-se que a sociedade deixa de esperar atitudes do Estado e busca, 

atraves de voluntarios, comunidades de bairros, fundac;oes e associagoes, resolver 
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os problemas que seriam de algada do governo. 

Existe uma serie de organizag6es que nao podem ser classificadas como 

pertencentes ao Estado nem ao setor privado. Levando-se em conta esse fato, nota

se que, "para alem do Estado e do mercado" (LANDIM, 1993, p.6), existem novas 

realidades que estao surgindo para suprir a carencia do Estado em proporcionar a 

populagao urn mfnimo de bem-estar social. Essas novas realidades fazem parte de 

urn Terceiro Setor nao-lucrativo e nao-governamental, que depende de doag6es de 

pessoas, empresas ou de ajuda do governo para poder existir. 

De acordo com LAN DIM e BERES (1999), chama-se de primeiro setor o setor 

estatal, de segundo setor o setor privado. Aquelas organizag6es privadas que sao 

publicas por suas finalidades, que nao encaixam-se em quaisquer dessas duas 

categorias mencionadas, chama-se de T erceiro Set or. Sao organizag6es nao

governamentais, institutos, fundag6es, entidades de classe, associag6es 

profissionais, movimentos sociais os mais variados, enfim uma imensa gama de 

entidades atuando nas mais diversas areas sociais. 0 que acontece com certa 

frequencia e todos esses organismos nao se reconhecerem sob uma mesma 

denominagao - terceiro setor, setor nao-lucrativo, setor independents, dentre outros, 

ou mesmo as pessoas nao reconhecerem urn suposto sentimento altrufsta que as 

motivaria, ou seja, Terceiro setor, entre todas as express6es em uso, eo termo que 

vern encontrando maior aceitagao para designar o conjunto de iniciativas 

provenientes da sociedade, voltadas a produgao de bens publicos, como, por 

exemplo, a conscientizagao para os direitos da cidadania, a prevengao de doengas 

transmissfveis ou a organizagao de Iigas esportivas. Apesar de tender a prevalecer, 

no Brasil, a expressao divide o palco com uma dezena de outros: nao

governamental, sociedade civil, sem fins lucrativos, filantr6picas, sociais, solidarias, 
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independentes, caridosas, de base, associativas .. 

0 termo terceiro setor, no uso corrente, e usado para se referir a agao social 

das empresas, ao trabalho voluntario de cidadaos, as organizagoes do poder publico 

privatizadas na forma de fundag6es e organizag6es sociais. Mais do que urn 

conceito rigoroso ou urn modelo solidamente fundamentado em teoria -

organizacional, polftica ou sociol6gica - terceiro setor, no Brasil, e uma ideia-forga, 

urn espago mobilizador de reflexao, de recursos e, sobretudo, de agao. 

RIFKIN (1995, p. 263), afirma: "0 Terceiro Setor, tambem conhecido como 

setor independente ou voluntario, e o domfnio no qual padroes de referenda dao 

Iugar a relag6es comunitarias, em que doar do proprio tempo a outros toma o Iugar 

de relag6es de mercado impostas artificialmente, baseadas em vender-se a si 

mesmo ou seus servigos a outros". Este autor, portanto, relaciona o Terceiro Setor a 

qualquer atividade comunitaria voluntaria. Ele chama a atengao para a possibilidade 

de trabalho no Terceiro Setor e para as relag6es sociais a ele associadas. 

Ainda, de acordo com RIFKIN (1995), o progresso tecnol6gico, a 

comunicagao e a informagao fazem com que a necessidade de mao-de-obra pelas 

empresas tenda a diminuir. Paralelo a essa situagao, ele constata que os governos 

tem-se tornado mais fracos e incompetentes, sendo que a contratagao de mao-de

obra esta ficando cada vez menor, ou seja, eles estao deixando deter a fungao de 

contratantes de ultima instancia. Para ele, a diminuigao da jornada de trabalho 

liberaria mais horas de lazer e, com isso, o trabalho no Terceiro Setor seria uma 

opgao interessante, pois rompe com a 16gica utilitarista e insaciavel do apego ao 

dinheiro e as suas possibilidades de consumir cada vez mais. A economia de 

mercado, medida em termos de Renda e Produto, estaria sendo substitufda por uma 

economia social, que considera ganhos econ6micos indiretos e grau de 
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solidariedade em uma regiao. 0 Terceiro Setor, dessa forma, e tambem importante, 

para servir de for~a aglutinante e de elo social e para manter os diferentes 

interesses de uma sociedade dentro de uma identidade social coesa. 

Tanto RIFKIN (1995) quanta DRUCKER (1994}, pensam em termos globais 

partindo das ultimas mudan~as dos pafses desenvolvidos. Para ambos, a sociedade 

estaria entrando numa era p6s-capitalista ou p6s-mercado, na qual o fator de 

produ~ao mais importante passa a ser o conhecimento, no Iugar da mao-de-obra, da 

terra e do capital. 0 Terceiro Setor e uma alternativa para refazer a integra~ao 

social. DRUCKER (1994, p. 54) afirma, nesse sentido: "historicamente, a 

comunidade era obra do destino. Na sociedade p6s-capitalista, a comunidade 

precisa se tornar urn compromisso". 

Para TENORIO (2000), as causas da expansao recente do Terceiro Setor sao 

for~as hist6ricas fundamentais, que consistem na perda de confian~a no Estado, na 

expansao das comunica~6es, na emergencia de uma classe media comercial e 

profissional mais vibrante, na crescente demanda por uma serie de servi~os 

especializados e no colapso do socialismo. 

Logo, para RIFKIN (1995), DRUCKER (1994) e TENORIO (2000), o Terceiro 

Setor tende a crescer a tim de resolver os problemas sociais gerados pelo mercado 

e que o Estado nao consegue resolver, principalmente aqueles relacionados com a 

gera~ao de emprego, uma vez que, no Terceiro Setor, o trabalho humano e 

insubstitufvel e indispensavel. 

Para FERNANDES (1994), o Terceiro Setor deve buscar intera~6es positivas 

como Estado. Alem disso, para ele, na America Latina o conceito de Terceiro Setor 

esta muito ligado a uma dupla nega~ao: nao-lucrativo e nao-governamental. 
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Segundo RODRIGUES (1998, p. 33) ate meados dos anos 90 "as 

organiza96es da sociedade civil sem fins lucrativos tiveram quase sempre papel 

marginal, vistas ou como forma de assistencialismo e caridade, associada, 

sobretudo, a religiao ou como forma de movimento politico, associada a ONGs, ou, 

ainda, de defesa de interesses corporativos, relacionada a sindicatos e 

associa96es". 

A cultura do Terceiro Setor no Brasil e forte em voluntarismo e fraca no 

aspecto profissional, conforme SANTOS (1998). Nos centres religiosos, prevalece o 

espfrito da caridade, como e proprio que o seja. Pouco se aproveita, contudo, da 

compet€mcia presente entre os membros do culto. Nas organiza96es populares, 

predomina a cultura polftica, herdeira de outros tempos. E o campo da militfmcia, 

com seus altos e baixos. Nas associa96es de moradores, as lideran9as locais se 

sacrificam, dando gratuitamente de si e do seu tempo, quase sempre carente de 

meios. Entre universitarios, a dedica<fao aos temas de pesquisa e de ensino 

permanece distante do espfrito empreendedor que dialoga com as demandas da 

sociedade ao redor. Resulta que o imenso esfor9o acumulado pelas boas inten96es 

produz resultados muito aquem do que seria possfvel e desejavel. Resulta, ainda, 

urn acumulo de frustra96es. Cresce a expectativa em rela9ao ao Terceiro Setor, 

multiplicam-se as oportunidades, mas a resposta nao corresponde. 

No ver de SZAZI (2000), as organiza96es de voluntariado podem variar 

frequentemente entre si, em razao de seus objetivos, suas origens hist6ricas e 

geograficas, suas formas de · financiamento e marco legal ao qual estao 

subordinadas mas, ha urn certo consenso em torno de que todas terao que gerir 

adequadamente seus recursos para conseguir alcan9ar os objetivos para as quais 

foram criadas. 
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A experiencia da gestao das empresas privadas e das organizac;6es publicas 

e a referencia cognitiva para a gestao das organizac;6es nao-governamentais. Estas, 

igual aquelas, devem definir estrategias e objetivos, medir resultados e atuac;6es 

para sobreviver e desenvolver padr6es legftimos e aceites de eficiencia e eficacia. 

No entanto, de acordo com SZAZI (2000), a especificidade do setor nao-lucrativo em 

aspectos como o financiamento, a definic;ao dos usuarios e beneficiarios, a 

articulac;ao entre o pessoal remunerado e os voluntarios exige uma adaptac;ao dos 

conceitos e tecnicas de gestao. 

A visao romantica da organizac;ao horizontal baseada na igualdade e na 

ausencia de hierarquia e autoridade da Iugar, progressivamente, ao paradigma 

moderno da competencia, da produtividade e da eficiencia no mundo do voluntariado 

e suas organizac;6es. 

Ainda que nao sejam empresas de neg6cios, as organizac;6es sem fins 

lucrativos, como manifesta HUDSON (1999), tern "clientes" aos quais se destinam 

seus servic;os, e devem financiar suas pr6prias atividades, fato que as obriga a 

pensar em termos pr6ximos aos costumeiros nas empresas que visam ao lucro. A 

consequencia e a transferencia das tecnicas das organiz:ac;6es mercantis de carater 

privado e das empresas do setor publico para as organizac;oes do Terceiro Setor. 

Este fenomeno tern originado uma maior divisao do trabalho e das tarefas, uma 

estrutura hierarquica mais concentrada, uso do planejamento estrategico como 

instrumento de gestao, e uma maior complexidade administrativa e formalizac;ao dos 

processos de gerencia. 

Dessa forma, conforme este autor, a necessidade de serem rentaveis, 

produtivas e eficientes para poder competir na captac;ao dos recursos dos doadores 

privados e das administrac;6es publicas, obriga as organizac;6es de voluntariado a 
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iniciar o caminho da profissionalizagao. 0 aumento de profissionais, voluntaries e 

associados exige o aperfeigoamento dos mecanismos de controle, coordenagao e 

planejamento do trabalho e de gestao do trabalho dos membros da organizagao.O 

campo de estudos do terceiro setor e uma das areas mais novas e verdadeiramente 

multidisciplinares das Ciencias Sociais, unindo pesquisadores de disciplinas como 

Economia, Sociologia, Ciencia Polftica e areas academicas aplicadas como Servigo 

Social, Saude Publica, Ciencias Contabeis e Administragao. 

0 estudo do terceiro setor, ou das organizag6es sem fins lucrativos, e, 

atualmente, urn dos temas que mais desperta interesse nas escolas e faculdades no 

Brasil. Este surpreendente e inesperado interesse e reflexo de urn conjunto de 

tendencias complexas e interrelacionadas, como a adogao do discurso da cidadania 

empresarial e da responsabilidade social por parte das empresas privadas; dos 

programas de reforma do Estado que ocorrem no ambito do governo federal e em 

estados e municfpios, baseados nos pilares de descentralizac;ao polftica e 

administrativa, privatizac;ao de espagos anteriormente reservados a esfera estatal; e, 

o movimento de progressiva democratizac;ao da sociedade brasileira, que, aos 

poucos, deixa para tras a heranga do perfodo autoritario. 

Neste momenta, o Estado, as empresas privadas, a mfdia e a propria 

sociedade passam a olhar com seriedade o conjunto de organizagoes que comp6em 

o terceiro setor, e a universidade e demandada para produzir conhecimento que 

perm ita compreender este fenomeno e apoiar o seu desenvolvimento. 

0 Terceiro Setor, de acordo com HUDSON (2002), engloba organizag6es 

com objetivos sociais, ao inves de economicos, e que tern grande influencia nas 

inovag6es sociais como servigos para pessoas carentes e deficientes, pesquisa 

cientffica, grupos de apoio a dependentes qufmicos, entre outros 
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A economia deste setor nao gira em torno de indicadores econ6micos, mas de indicadores 
socioecon6micos, internes e externos. Elas nao distribuem os Iueras a seus proprietaries, nao 
estao sujeitas a controle politico direto e possuem independencia para definir seu proprio 
futuro. (MELO NETO e FROES, 2001, p. 23-24) 

Esse autor tambem afirma que o Terceiro Setor deixou de ser vista como urn 

opositor ao governo e ao mercado para ser considerado como seu cooperador. Urn 

exemplo claro disso no Brasil foi a criagao do Programa Comunidade Solidaria, onde 

voluntaries atendem necessidades especfficas de algumas comunidades em 

conjunto com o governo. 

As empresas que praticam a Responsabilidade Social encontraram no 

Balango Social uma forma de divulgar as suas ag6es com relagao a seus 

funcionarios, comunidade e meio ambiente. Esse balango e urn documento 

divulgado anualmente pela empresa, como uma forma de comprovar sua atuagao no 

campo social. 

2.2 BALANQO SOCIAL 

Para divulgar suas ag6es voltadas a responsabilidade social, as empresas 

disp6em do Balango Social. Nesse item faz-se uma breve retomada hist6rica de usa 

evolw;ao e da sua metodologia de elaboragao de acordo com o Institute Brasileiro 

de Analises Sociais e Economicas. 
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2.2.1 Balango Social: uma Breve Retomada Hist6rica 

Ao falar de Balango Social e importante citar Herbert de Souza (IBASE, 

www.balancosocial.org.br), soci61ogo percussor da campanha do balango social e de 

muitas outras lutas sociais. Em sua mensagem Betinho, como carinhosamente era 

chamado Herbert de Souza, nos diz: Realizar o Balango Social significa uma grande 

contribuigao para consolidagao de uma sociedade verdadeiramente democratica. 

A evolugao das relag6es empresariais impulsionou a evolugao da 

contabilidade, pois esta, atraves das demonstrag6es contabeis evidencia o 

desempenho empresarial, levando a informagao aos seus usuaries. 

Atualmente a contabilidade se depara novamente com uma situagao 

inusitada, uma crescents cobranga social sobre as ag6es que a empresa 

desenvolve, produzindo beneffcios ou causando prejufzos ao meio em que esta 

inserida, atraves de seu processo produtivo. 

Segundo PEIXE (1999, p.17): "as empresas desempenham urn importante 

papel social e economico nas regi6es onde atuam e dificilmente esse papel e 

representado nas demonstrag6es contabeis tradicionais". 

Desta forma, pelo papel intrfnseco da contabilidade que e gerar informag6es 

aos usuaries, a ciencia contabil da urn novo passo e insere em suas demonstrag6es 

o Balango Social, pega contabil que evidencia as ag6es sociais das organizag6es 

podera publicado anualmente devendo divulgar os ativos e os passives sociais. 

Para SUCUPIRA (2003, p. 02): "0 Balango Social pode ser definido como urn 

instrumento de gestao e de informagao que visa reportar da forma mais transparente 

possfvel, informag6es economicas, financeiras e sociais do desempenho das 

entidades, aos mais diferenciados usuarios da informagao". 
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Para TINOCO (2001, p. 34) "0 Balango Social tern por objetivo ser equitativo 

e comunicar informagao que satisfaga a necessidade de quem dela precisa. Essa e 

a missao da Contabilidade, como ciencia de reportar informagao contabil, financeira, 

econ6mica, social, ffsica, de produtividade e de qualidade". 

A importancia da divulgagao do balango social e o marketing social que este 

proporciona. A empresa socialmente responsavel passa a ser bern aceita pela 

sociedade que certamente ira procurar os seus produtos na hora de consumir. 

(PEROTIONI, 2002, p. 59). afirma que: "0 Balango Social e, hoje, o instrumento de 

gestae e de informagao que coloca na vitrine social a empresa e seus 

administradores; portanto, e evidente que as liderangas empresariais brasileiras o 

adotem, para melhor desenvolver os neg6cios e, principalmente, o relacionamento 

com seu meio de atuagao: a sociedade". 

0 balango social deve passar a integrar o conjunto das demonstrag6es 

financeiras que as organizagoes elaboram, mesmo que este nao seja obrigat6rio, 

porque, primeiramente e uma questao de consciencia, depois pela questao de dever 

com a sociedade e finalmente pela questao de inteligencia. Todas as organizag6es 

podem praticar responsabilidade social e ao divulgar estara usufruindo os beneffcios 

e fomentando uma atitude. 

Segundo KROETZ (2000), o balango social visa demonstrar os impactos 

sofridos e causados pela entidade em relagao aos ambientes social e ecol6gico, 

identificando a qualidade das relagoes organizacionais com seus empregados, com 

a comunidade e com o meio ambiente, quantificando-as sempre que possfvel. 

Muitas empresas comegaram a divulgar o balango social principalmente para 

tornar publico o que elas tern feito na area social, pois perante seus clientes isto se 

torna urn fator importante na decisao de compra de seus produtos ou servigos, e 
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tambem pode ser um diferencial perante seus concorrentes, acionistas, investidores 

e funcionarios. Dessa maneira, segundo CAMARGO et al. (2001 ), a empresa que 

cumpre seu papel social aumenta a capacidade de atrair maior quantidade de 

consumidores. 

0 balango social pode tambem ser utilizado como uma fonte de marketing 

para a empresa, pois a sua divulga<;ao funciona como um instrumento de 

publicidade, constando a polftica da empresa, a forma como e administrada e quais 

sao os fatores que ela preza. Pode funcionar como uma publicidade da empresa, 

conforme KROETZ (2000), sendo um aspecto de extrema relevancia que pode 

seduzir empresarios e o publico em geral. 

A hist6ria do Balango Social nos leva ao passado recente, nos anos 60 

iniciou-se nos EUA um movimento de repudio a guerra do Vietna, a popula<;ao 

passou a boicotar os produtos das empresas que, de alguma forma, tinham 

envolvimento com a guerra. Nos anos 70 na Alemanha, lnglaterra e Fran<;a, os 

movimentos sociais tomaram forga na area de rela<;6es de trabalho, pressionando as 

empresas para que divulgassem suas ag6es sociais na area de trabalho, foi na 

Fran<;a, em 1977, que surgiu a primeira lei que obrigava as empresas com mais de 

300 funcionarios elaborar e publicar o Balango Social. 

A hist6ria do balango social e recente e no Brasil ela tambem se reporta a 

1965 quando a ADCE/UNIAPAC BRASIL - Associa<;ao de Dirigentes Cristaos de 

Empresas do Brasil, quando esta associa<;ao aprovou a Carta de Princfpios do 

Dirigente Cristao de Empresa, citando que a existE'mcia de areas atrasadas se deve, 

a falta de consciencia das empresas quanta a Responsabilidade Social. Ja em 197 4, 

a ADCE elaborou e divulgou o Decalogo do Empresario. 

Em 1980 foi elaborado um modelo de balango social pela Funda<;ao Institute 
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de Desenvolvimento Empresarial e Social - FIDES. E, em 1984, a Nitrofertil, estatal 

baiana, publica o seu primeiro Balan~o Social. Na decada de 90 muitas outras 

empresas passaram a publicar o Balan~o Social. 

Seria diffcil se falar em Balan~o Social no Brasil sem incluir o grande impulso 

dado pelo soci61ogo Herbert de Souza, o Betinho, que em seus ultimos anos de vida, 

levantou essa bandeira, tendo fundado, em 1981, o lnstituto Brasileiro de Analises 

Sociais e Economicas - IBASE, organiza~ao nao-governamental, que busca 

incentivar a elabora~ao e publica~ao desta pe~a contabil, e nao somente, como 

tambem, cobrando urn maior comprometimento por parte do empresariado nacional 

em termos de Responsabilidade Social, para o qual o Balan~o Social teria como 

principal objetivo: 

Demonstrar quantitativa e qualitativamente o papel desempenhado pelas empresas no 
plano social, tanto internamente quanta na sua atuagao com a comunidade. Os itens dessa 
verificagao sao varios: educagao, saude, atengao a mulher, atuagao na preservagao do 
meio ambiente, melhoria na qualidade de vida e de trabalho de seus empregados, apoio a 
projetos comunitarios visando a erradicagao da pobreza, geragao de renda e de novas 
postos de trabalho.(MOURA, 2002, p. 84) 

Herbert de Souza lan~ou, em 1997, uma campanha visando estimular a 

no~ao de co-responsabilidade das empresas na busca de solu~6es para os 

desequilfbrios da estrutura social do pals. Para uma maior visibilidade desta 

participa~ao para o conjunto da sociedade, o IBASE elaborou urn modelo de 

Balan~o Social, com o apoio de lideran~as empresariais, da Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM), do Jornal Gazeta Mercaritil, de muitas empresas e de suas 

institui~6es representativas. 

No mesmo ano, o tema passou a ser objeto do Projeto de Lei no 3.116 de 

autoria das deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Concei~ao Tavares e Sandra 

Starling, estabelecendo a obrigatoriedade da publica~ao do Balan~o Social para as 
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empresas privadas com mais de 1 00 funcionarios e para todas as empresas 

publicas, concessionarias e permissionarias de servigos publicos. Atualmente, o 

projeto tramita no Congresso Nacional ap6s arquivamento temporario por conta do 

final das legislaturas passadas, tendo sido reapresentado pelo deputado Paulo 

Rocha. 

Paralelamente, a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) apresentou, em 

audiencia publica, proposta de inclusao do Balango Social nas demonstragoes 

financeiras ja exigidas das empresas de capital aberto, nao tendo havido consenso 

na epoca quanto ao encaminhamento da materia. No memento, a CVM vern 

elaborando urn Projeto de Lei que preve alteragoes e inovagoes nas informac;oes 

contabeis divulgadas pelas sociedades anonimas e limitadas. Dentre estas, destaca

se a obrigatoriedade da divulgagao do Balango Social por empresas de grande 

porte, que tenham faturamento anual superior a R$ 150 milhoes e ativos de mais de 

R$ 120 milhoes, mesmo que nao tenham capital aberto. 

Duas iniciativas municipais relativas ao tema se destacam: as de Sao Paulo 

e de Porto Alegre. Em Sao Paulo, foi aprovada a Resolugao 05/98, de autoria da 

vereadora Aldaiza Sposati, que institui o Dia da Empresa Cidada e o Selo Empresa 

Cidada com o objetivo de estimular e reconhecer as empresas que apresentarem 

qualidade em seu Balango Social. 0 documento elaborado resultou de amplo 

processo de discussao com organizag6es representativas, e distingue-se do Projeto 

de lei federal pela substituic;ao da obrigatoriedade da ap.resentagao pela 

espontaneidade associada ao incentive. 

Em Porto Alegre tambem se instituiu o Selo da Cidadania, sendo obrigat6rio 

para as empresas com sede na cidade e com mais de 20 funcionarios a publicac;ao 

de Balango Social. 
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Deve-se ressaltar que o Balanqo Social, nao e apenas uma simples 

ferramenta de planejamento do empresario, serve tambem para a sociedade em seu 

controle social, uma vez que, como Herbert de SOUZA, revela: 

... o balan9o social atende a todos. Para os dirigentes, oferece os elementos essenciais para 
as decis6es sabre programas e responsabilidades sociais que a empresa venha a 
desenvolver. Os empregados tem a garantia de que as expectativas cheguem ate os 
patr6es de uma maneira sistematizada e quantificada. Os fornecedores e investidores 
passam a conhecer a maneira como a empresa encara responsabilidades em rela9ao ao 
quadro humano, o que representa um indicador de como a institui9ao e administrada. Todo 
esse processo chega ate os consumidores, que verificam a qualidade dos produtos. Ha uma 
aproxima9ao entre a empresa e o mercado consumidor. (SOUZA, 1997, p. 21) 

Hoje e possfvel contabilizar o sucesso desta iniciativa e afirmar que o 

processo de construqao de uma nova mentalidade e de novas praticas no meio 

empresarial esta em pleno curso. 

Segundo o IBASE existem algumas raz6es para se justificar a realizaqao e 

divulgaqao do balanqo social, raz6es que as empresas devem ponderar, hoje como 

diferencial e no futuro como obrigaqao. (a) Etica: S6 tem-se democracia social com 

atitudes eticas; (b) Agregar valor: E urn diferencial para a imagem da empresa; (c) 

Diminuir riscos: A conduta etica e transparente tern que fazer parte da estrategia de 

qualquer organizaqao nos dias de hoje; (d) lnstrumento de gestao: 0 balanqo social 

ira demonstrar o exercfcio da responsabilidade social em seus empreendimentos; (e) 

lnstrumento de avaliaqao: 0 balanqo social ja e urn documento necessaria para se 

avaliar os riscos e as projeq6es de uma empresa; (f) lnovaqao e transformaqao: 

Realizar e publicar balanqo social anualmente e mudar a antiga visao, indiferente a 

satisfaqao e o bem-estar dos funcionarios e clientes, para uma visao moderna em 

que os objetivos da empresa incorporam as praticas de responsabilidade social e 

ambiental. 

0 crescente numero de empresas que praticam a Responsabilidade Social, 
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alem da publicagao de seu Balango Social, houve a demanda da criagao de uma 

certificagao para aquelas que atuam neste meio, pela qual podem ser reconhecidas 

por suas ag6es socialmente responsaveis e por atuarem preocupadas com a 

sociedade, seu publico interno e externo, bern como como meio ambiente. 

Dentre as varias possibilidades existentes em ambito nacional e 

internacional, tem-se a Certificagao SA 8000- Social Accountability 8000, criada em 

1997 pelo The Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e 

coordenada pelo Social Accountability International, uma organizagao nao 

governamental sediada nos Estados Unidos. 

A norma SA 8000 tern por objetivo melhorar o bem-estar e as boas 

condig6es de trabalho e tambem a criagao de urn mecanisme de verificagao que 

garanta a continua conformidade com seus padr6es estabelecidos. A norma serve 

para demonstrar os valores eticos que a empresa utiliza para com aqueles a que ela 

esta ligada, como seus colaboradores, fornecedores, consumidores e comunidade. 

Esta norma tern validade de tres anos, devendo a empresa ser auditada a cada seis 

meses. 

A base da norma e a Organizagao lnternacional do Trabalho (OIT), a 

Declaragao Universal dos Direitos Humanos, a Declaragao Universal dos Direitos da 

Crianga e a Convengao dos Direitos das Nag6es Unidas. 

Assim, alem das raz6es citadas, inegavelmente a empresa socialmente 

· responsavel ira gozar de· muitos beneffcios, seus produtos serao bern aceitos, sua 

imagem sera bern vista pela sociedade, o marketing gerado pelas ag6es sociais e 

inquestionavel. 0 mercado consumidor vern atuando com muita eficacia 

selecionando os produtos daquelas empresas que atuam de forma responsavel 

perante a sociedade, impondo as organizag6es a responsabilidade social. 
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2.2.2 Elabora<;ao do Balan<;o Social 

Muito se discute acerca da forma de apresenta<;ao do Balan<;o Social das 

empresas. Alguns defendem a ideia da demonstra<;ao monetaria do balan<;o, outros 

contestam alegando que o resultado demonstrado de forma monetaria tern pouca 

representatividade devido a dificuldade de quantifica<;ao de atos sociais. 

Para fortalecer o movimento pela responsabilidade social no Brasil, o lnstituto 

Ethos concebeu os "lndicadores Ethos" como urn sistema de avalia<;ao do estagio 

em que se encontram as praticas de responsabilidade social nas empresas. Os 

indicadores foram elaborados, em 2000, pela equipe do lnstituto Ethos e 

consultores, contando tambem com a contribui<;ao de inumeros colaboradores, 

parceiros e membros de empresas associadas. 

0 sucesso dessa iniciativa dependeu da adesao espontanea das empresas a 

proposta. Assim, o questionario de avalia<;ao elaborado pelo lnstituto e dividido em 

sete grandes temas, que sao os "lndicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial": 

• Valores e Transpar€mcia: Valores e princfpios eticos formam a base da 

cultura de uma empresa, orientam sua conduta e fundamentam sua missao 

social. A ado<;ao de uma postura clara e transparente, no que diz respeito e 

compromissos eticos da empresa, fortalece a legitimidade social de suas 

atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas rela<;6es. 

• Publico lnterno: A empresa socialmente responsavel nao se limita a 

respeitar os direitos dos trabalhadores, consolidados na legisla<;ao 

trabalhista e nos padr6es da OlT (Organiza<;ao lnternacional do Trabalho); 

ela vai alem e investe no desenvolvimento pessoal e profissional de seus 
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empregados, bern como na melhoria das condi<;6es de trabalho e no 

relacionamento etico com as culturas locais. 

• Meio Ambiente: A empresa deve agir para a manuten<;ao e a melhoria das 

condi<;6es ambientais, minimizando a<;6es pr6prias potencialmente 

agressivas ao meio ambiente. 

• Fornecedores: A empresa que tern compromisso com a responsabilidade 

social envolve-se com seus fornecedores e parceiros, cumprindo os 

contratos estabelecidos, transmitindo os valores de seu c6digo de conduta e 

valorizando a livre concorrencia. 

• Consumidores: A responsabilidade social com os clientes e consumidores 

exige da empresa o investimento permanente no desenvolvimento de 

produtos e servi<;os confiaveis, para minimizar os riscos de danos a saude 

das pessoas. Deve oferecer informa<;6es detalhadas inclufdas nas 

embalagens dos seus produtos, bern como o suporte para os clientes antes, 

durante e ap6s o consume. 

• Comunidade: A comunidade na qual a empresa esta inserida fornece-lhe 

. infra-estrutura e o capital social representado por seus empregados e 

parceiros. Por isso, e uma contrapartida justa que haja o investimento pela 

empresa em a<;6es que tragam beneffcios para a comunidade. 

• Governo e Sociedade: A empresa deve relacionar-se de forma etica e 

responsavel com os poderes publicos, cumprindo as leis e mantendo uma 

intera<;ao dinamica com seus representantes, visando a constante melhoria 

das condi<;6es sociais e polfticas. 

Nas instru<;6es de preenchimento deste questionario, consta a importancia do 

dialogo interne e a participa<;ao de varias areas da empresa. A avalia<;ao do nfvel de 
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responsabilidade social por empresa e consolidada pelo Institute Ethos, conforme 

metodologia propria. Os resultados finais sao baseados em urn sistema de 

pontuagao dos diferentes indicadores e temas, que permite considerar: a 

importancia e a profundidade de cada indicador, considerando sua atualidade e 

impacto na sociedade; setores em que certos indicadores nao tern relevancia; 

setores em que alguns temas possuem menor peso relativo frente aos demais. 

Para aqueles que acreditam que para a elaboragao do Balango Social com 

base em valores monetarios, deve-se levar em consideragao alguns princfpios 

basicos, apontados no quadro 1: 

QUADRO 1 - PRINCIPIOS DO BALANQO SOCIAL 
PRINCIPIOS DESCRICAO 

Pertinencia - A informagao deve ser relevante, clara e concisa, 
refletindo a realidade; 

Objetividade - A informagao deve ser real, sem expressara opiniao 
de quem a prepara (neutralidade); 

Continuidade - Devem ser apresentados de urn perfodo para outro, 
pois a falta deste diminui a comparabilidade dos 
dados pode ocultar algumas informag6es; 

Uniformidade ou -A informagao deve permitir comparag6es. Em casos 
consistencia de alterag6es dos procedimentos, devem ser 

explicados em notas especfficas; 
Certificagao - A informagao deve ser susceptive! de ser 

confirmada e certificada 
'. -FONTE: KROETZ, C. E. S. Balam;o socJa!: teona e prat1ca. Sao Paulo: Atlas, 2000, p. 84. 

Os princfpios apontados devem ser levados em consideragao para que urn 

Balango Social seja elaborado de forma consistente, no entanto, nem todos sao 

atendidos, uma vez que pode haver uma tentativa de "melhorar" os resultados que 

realmente foram atingidos, para garantir uma imagem favoravel da empresa junto a 

sociedade. 
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Levando-se em conta a importancia da elabora9ao do balan9o Social pelas 

empresas, alguns pontos principais devem ser enfocados durante o processo de 

levantamento dos dados, apontados no quadro 2 

QUADRO 2- PONTOS PRINCIPAlS PRA A ELABORACAO 
PONTOS PRINCIPAlS DESCRICAO 

Fisiologia do Trabalho - Representa a manuten9ao ffsica da empresa, 
proporcionando condi96es favoniveis de trabalho ao 
empregado, criando assim uma maior intera9ao entre 
empregado e empresa. Assim, a empresa demonstra 
que se preocupa com sua imagem perante seus 
empregados e, diante da sociedade; 

Recursos Humanos - A cria9ao do valor para as pessoas poder ser feita 
de duas maneiras: capacita9ao e participa9ao. A 
capacita9ao consiste em dar ao empregado 
condi96es para o novo ritmo de trabalho imposto pelo 
mundo globalizado. A participa9ao e demonstrar ao 
empregado 0 quanto ele e importante dentro da 
empresa, interagindo-o nos programas desenvolvidos 
pela empresa. 

Polfticas Intern as e - As polfticas internas tern como prioridade o bern 
Extern as estar dos empregados, mantendo o seu nfvel de 

satisfa9ao e, como consequencia, a satisfa9ao dos 
clientes. As polfticas externas sao medidas tomadas 
para auxiliar o meio social no qual a empresa esta 
inserida; 

Polfticas Ecol6gicas - Representa a preocupa9ao com o meio ambiente. 0 
Balan9o Social deve demonstrar 0 esfor9o da 
empresa, em preservar o meio ambiente do qual a 
entidade esta inserida . . . 

FONTE: SANTOS, 0. M. dos.; SILVA, P. D. A. da. Responsabthdade soctal da empresa: um enfoque 
ao balanQO social. Revista Brasileira de Contabilidade. Brasilia: CFC, n. 118, jul./ago. 1999, 
p. 80. 

Para levar adiante a pratica da elabora9ao do Balan9o Social pelas empresas 

brasileiras, o IBASE desenvolveu urn modelo, o qual, atualmente, serve de base 

para muitas empresas que os divulgam. 

Assim, a estrutura do modelo IBASE e apresentada no quadro 3: 
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QUADRO 3- ESTRUTURA DO BALANQO SOCIAL 
1) BASE DE CALCULO 200X 200X1 

1.1} Receita Uquida 
1.2) Lucro Operacional 
1 .3) Folha de Pagamento Bruto 

2) INDICADORES VALOR (R$) %SOBRE 1.2 % SOBRE 1.1 
LABORAIS 

2.1) Alimentac;ao 
2.2) Encargos sociais 
compuls6rios 
2.3) Previdencia privada 
2.4) Saude 
2.5) Educac;ao 
2.6) Creches/ Auxflio creche 
2.7) Participac;ao nos Lucros 

ou Resultados 
2.8) Outros Beneffcios 

TOTAL 

3) INDICADORES SOCIAlS 
3.1) Tributes (exclufdos 
encargos sociais) 
3.2) Contribuic;oes para a 
sociedade/investimentos na 
cidadania 
3.2.1) Educac;ao e Cultura 
3.2.2) Saude e Saneamento 
3.2.3) Habitac;ao 
3.2.4) Esporte e Laser 
3.2.5) Creches 
3.2.6) Alimentac;ao 
3.2.7) Outros 
3.3) lnvestimentos em Meio 

Ambiente 
3.3.1) Relacionamentos com a 

operac;ao da empresa 
3.3.2) Em Programas/Projetos 

Externos 
TOTAL 

4) INDICADORES DO 
CORPO FUNCIONAL 

4.1) n° de empregados ao 
final do perfodo 
4.2) n° de admiss6es 
durante o perfodo 
4.3) n° de mulheres que 
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trabalham na empresa 
4.4)% de cargos de chefia 
ocupados por mulheres 
4.5) n° de empregados 
portadores de deficiencia 
4.6) no de empregados negros 

5) Outras informac;oes relevantes quanto ao exerclcio da responsabilidade social 

Segundo KOETZ (2000), o conjunto de informag6es do Balango Social sera 

formado por indicadores sociais e ecol6gicos obtidos a partir tanto de ag6es internas 

quanta exnternas. Ag6es internas sao aquelas que refletem as iniciativas para a 

melhoria da qualidade de vida dos funcionarios, enquanto que as ag6es externas 

sao aquelas que refletem as iniciativas sociais e ecol6gicas da empresa em prot da 

sociedade e do meio ambiente. 

Conforme a estrutura do modele IBASE, os principais indicadores sao: base 

de calculo, indicadores laborais, indicadores sociais e indicadores do corpo 

funcional, conforme os indicadores apresentados no quadro 4: 

QUADRO 4- PRINCIPAlS INDICADORES 
INDICADORES CONSTITUICAO 

1 Base de calculo Sao inclufdos faturamento bruto, Iuera operacional 
lfquido e o valor da folha de pagamento mostrando a 
forma de trabalho utilizado. 

2 indicadores Relacionam OS beneffcios concedidos aos 
funcionarios, analisando os aspectos relacionados 
com a polftica social da entidade que vao desde os 
gastos com transporte, cesta basica, creches, 
assistencia medica, at em dos pianos de 
aposentadoria. 

3 lndicadores Sociais Relacionam OS investimentos efetuados para a 
comunidade, mostrando a preocupagao com OS 
problemas sociais. Relatam o total de tributes pagos, 
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na contribuic;ao para a sociedade (esporte, cultura, 
educac;ao, saneamento, habitac;ao) e 0 meio 
ambiente. 

4 lndicadores 0 Corpo Relacionam quanto a empresa est a criando de 
Funcional trabalho ou diminuindo, grau de qualificac;ao dos 

empregados, n.0 de empregados por faixa etaria, 
de_Q_endentes, sexo entre outras especifica<;6es. 

.. 
FONTE: SANTOS, 0. M. dos.; SILVA, P. D. A. da. Responsab1hdade Soc1al da Empresa: um enfoque 

ao balanc;:o social. Revista Brasi/eira de Contabilidade. Brasilia: CFC, n. 118, jul./ago. 1999, 
p. 81-82. 
SOUZA, C.P. Balanc;:o social: a construc;:ao de um modele por curses de Ciencias Contabeis. 
In: Convenr;ao de Contabi/idade do Rio Grande do Sui, VII, 1999. Canela, Anais ... Rio 
Grande do Sui: [s.n.], p. 306-307. 

Mais detidamente, pode-se explicar no quadro 5, os elementos que comp6e 

os indicadores do modelo IBASE: 

QUADRO 5- ELEMENTOS QUE COMPOEM OS INDICADORES DO MODELO 
I BASE 

INDICADORES CONSTITUICAO 
1.1 Receita Uquida Receita bruta exclufda dos impostos e 

contribuic;6es, devoluc;6es, abatimentos e 
descontos comerciais. 

1.3 Folha de Pagamento bruta Valor total da folha de pagamento. 
2.1 Alimentac;ao Restaurante ticket-refeic;ao, lanches, cestas 

basicas e outros gastos com a alimentac;ao dos 
empregados. 

2.3 Previdencia privada Pianos especiais de aposentadoria, fundac;6es 
previdenciarias, complementac;6es de 
beneffcios aos aposentados e seus 
de_Qendentes. 

2.4 Saude Plano de saude, assistencia medica, programas 
de medicina preventiva, programas de 
qualidade de vida e outros gastos com saude, 
inclusive dos aposentados. 

2.5 Educac;ao Treinamentos, program as de estagios 
(exclufdos os salarios), reembolso de educac;ao, 
bolsas, assinaturas de revistas, gastos com 
biblioteca (exclufdo pessoal), e outros gastos 
com educC!£aO e treinamento de funcionarios. 

2.6 Creches/Auxflio creche Creche no local ou auxflio creche aos 
funcionarios. 
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2.7 Outros benetfcios Seguros (parcela paga pel a empresa), 
emprestimo (s6 o custo), gastos com atividades 
recreativas, transportes, moradia e outros 
beneffcios oferecidos aos empregados. 

3.1 Tributos (exceto encargos Impastos, contribuic;oes e taxas federais, 
sociais) estaduais e municipais. 

3.2 Contribuic;6es para a lnvestimentos na comunidade (nao incluir 
sociedade/investimentos gastos com empregados). 
na cidadania 

3.3.1 Relacionados com a Despoluic;ao, gastos com a introduc;ao de 
operac;ao da empresa metodos nao-poluentes e outros gastos que 

visem maior qualidade ambiental na operac;ao 
da empresa. 

3.3.2 Em prog ramas/P rojetos Despoluic;ao, conservac;ao de recursos 
externos ambientais, campanhas ambientais e outros. 
5 Outras informac;6es Espac;o disponfvel para que a empresa agregue 

outras informac;oes que considere reveladoras 
de sua a<;ao social. 

- -FONTE: SILVA, C.G. da. Disclosure de mformagoes relat1vas ao balango soc1al e d1mensao 
socioeconomica da ci€mcia contabil: a vez dos contadores da aldeia. Revista de 
Contabilidade do CRC-SP. Sao Paulo, n. 6, nov., 1998, p. 37-38. 

Muitas empresas comec;aram a divulgar o balanc;o social principalmente para 

tornar publico o que elas tern feito na area social, pois perante seus clientes isto se 

torna urn fator importante na decisao de compra de seus produtos ou servic;os, e 

tambem pode ser urn diferencial perante seus concorrentes, acionistas, investidores 

e funcionarios. Dessa mane ira, conforme CAMARGO et a/. (2001 ), a empresa que 

cumpre seu papel social aumenta a capacidade de atrair maior quantidade de 

consumidores. 

0 balanc;o social pode tambem ser utitizado como uma fonte de marketing 

para a empresa, pois segundo KROETZ (2000), a sua divulgac;ao funciona como urn 

instrumento de publicidade, constando a polftica da empresa, a forma como e 

administrada e quais sao os fatores que ela preza. Assim, pode funcionar como uma 

publicidade da empresa, sendo urn aspecto de extrema relevfmcia que pode atrair 

novos investimentos bern como a simpatia do publico em geral 
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0 Balango Social e uma forma de demonstragao para a sociedade, de que a 

questao social esta sendo integrada como questao estrategica e vital da empresa. 

Neste sentido, nao e apenas urn relat6rio institucional, necessaria e legftimo. Mas e 

a demonstragao com dados transparentes, mensuraveis, como e proprio de urn 

balango. Alem do mais, nao pode ser confundido com a vitalidade economica da 

empresa medida por classicos indicadores de seu desempenho economico

financeiro e investimento tecnol6gico. lsto e necessaria, mas insuficiente. E preciso 

que as empresas demonstrem, com indicadores claros, aquilo que fazem para 

integrar, interiorizar, a dimensao s6cio-ambiental de seus neg6cios. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

o presente trabalho pode ser classificado como urn estudo de caso aliado a 

pesquisa bibliogratica e documental. 

Para GIL (1991, p. 58), "0 estudo de caso e caracterizado pelo estudo 

profunda e exaustivo de urn ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossfvel mediante os outros 

delineamentos considerados". 

A partir da definigao do tema, definiu-se a realizagao de uma pesquisa 

explorat6ria de forma que os resultados permitissem formular e justificar te6rica e 

empiricamente o tema que sera explorado na investigagao da problematica que 

norteou a presente pesquisa. Para tanto, inicialmente realizou-se uma revisao da 

literatura pertinente, com a intengao de construir as bases conceituais do quadro 

te6rico de referenda que, uma vez construfdo, permitiu ao pesquisador, imprimir 

sentido aos dados coletados, selecionados e processados, no momenta da analise. 

A pesquisa bibliografica foi construfda a partir da literatura especializada, ou seja, 

livros, revistas, artigos tecnicos, dentre outros, uma vez que para LAKATOS e 

MARCONI (1990, p. 83), " ... tern como finalidade colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo que foi escrito sabre determinado assunto, com o objetivo de 

permitir ao cientista o reforgo paralelo na analise de suas pesquisas ou manipulagao 

de suas informag6es". 

Tambem utilizou-se como fonte de dados a pesquisa documental, a qual 

assemelha-se com a pesquisa bibliografica, tendo como diferenga essencial a 

natureza das fontes, pois, segundo GIL (1991, p. 51), "enquanto a pesquisa 
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bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuig6es dos diversos autores 

sabre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que nao 

receberam ainda urn tratamento analftico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa". 

Na pesquisa bibliogratica, as fontes sao constitufdas por materia impressa 

localizado principalmente em bibliotecas e na pesquisa documental as fontes sao 

diversificadas tais como documentos em arquivos de 6rgaos publicos e instituig6es 

privadas, regulamentos, offcios, boletins, relat6rios de pesquisa, tabelas estatfsticas, 

dentre outros. 

Trata-se da aplicagao do metoda quantitativa, por corresponder a uma 

abordagem do tema a ser investigado, envolvendo a realizagao de uma pesquisa de 

campo, como metoda qualitative, na qual a coleta de dados e realizada por meio da 

aplicagao de questionarios como instrumento de pesquisa, correspondendo a uma 

das formas de realizar uma pesquisa empfrica sabre urn fen6meno em curso em seu 

contexte real. 

Assim, o metoda de coleta de dados utilizado, ap6s a construgao do 

referendal te6rico, consistiu na consulta documental e na aplicagao de questionarios 

com perguntas abertas (Anexos) entregues as secretarias de Planejamento, 

Agricultura e Abastecimento, Industria e Comercio, Obras, Educagao, Assist€mcia 

Social, Esportes, Turismo, alem do Departamento Pessoal, Coordenadoria de 

Planejamento Estrategico, Departamento de Orgamento e Programagao e 

Assessoria Legislativa, a tim de que se obtivesse os dados sociais, ambientais e 

pessoais, que possibilitaram a elaboragao e proposigao de urn modelo de Balango 

Social para a administragao publica. 

Ap6s a obtengao dos dados coletados, foram submetidos ao tratamento 
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estatfstico adequado, tabulados e apresentados na forma de quadros e graficos, 

sendo que entao, tais informac;oes subsidiaram a elaborac;ao do Balanc;o Social da 

Prefeitura X. 
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4 CONSOLIDACAO DOS DADOS, ANALISE E DISCURSAO DOS RESULTADOS 

Muito se discute sobre a irnportancia da divulgagao do Balango Social das 

ernpresas no Brasil. No entanto, nao existe ainda urn rnodelo de Balango Social 

destinado as Prefeituras Municipais. Assirn, a partir do rnodelo IBASE, elaborou-se o 

Balango Social da Prefeitura X. Para tanto, inicialrnente realizou-se urn levantarnento 

dos projetos/prograrnas e ag6es sociais e arnbientais desenvolvidos pelo Municipio 

X, o qual apresenta a seguinte estrutura adrninistrativa: 

QUADRO 6- ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE X 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 

I 
Secretaria Municipal de Assistencia Social 

I 
Secretaria Municipal de Esportes e Recrea9ao 

I Secretaria Municipal de Industria e Comercio 

0 w I Secretaria Municipal de Educa9ao I- I-
w w 

z u.. - I 
Secretaria Municipal de Saude w (l) 

a: <( 
a_ (9 I Secretaria Municipal de Obras e Servi9os Publicos 

I Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

I Secretaria Municipal de Finan9as 

Secretaria Municipal de Administra9ao e Neg6cios 
Jurfdicos 

Secretaria Municipal de Planejamento 
I 
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4.1 GRAFICOS 

No Municipio X, a receita para o ano de 2004 foi estimada em R$ 

141.184.000,00. A receita arrecadada nos 6 (seis) primeiros meses do anode 2004 

foi R$ 60.301 .473,78, sendo que o total investido em projetos/programas sociais 

perfazem urn total de R$ 11 .659.031 ,04, ou seja, 16,20°/o da receita do primeiro 

semestre de 2004 foi investida em projetos obras e sociais e ambientais em prol da 

comunidade, como melhor visualizado no Grafico 1. 

GRAFICO 1 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X- 1 o SEMESTRE - 2004 

1. Receita • Projetos/Programas I 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

Quanto aos projetos do Gabinete do Prefeito, os investimentos foram 

realizados no perfodo no Programa On;amento Participativo, conforme apresentado 

no quadro 7: 
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QUADRO 7- GABINETE DO PREFEITO 
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

COORDENADORIA DE 

PROJETO/PROGRAMA DESCRICAO CUSTO 
Orc;:amento Participative E uma forma transparente de R$ 8.809,20 

democratizac;:ao do Poder Municipal , 
onde a populac;:ao e agente do 
processo decis6rio, elegendo as 
obras que serao realizadas em suas 
vilas e bairros. 
0 funcionamento do Orc;:amento 
Participative nao depende de uma 
legislac;:ao municipal especffica. Ele 
se regula internamente, tornando-se 
dessa forma, mais agil , dinamico e 
desburocratizado. 
0 Municipio X foi dividido em 16 
regioes administrativas, sendo tres 
distritos rurais e treze urbanos. 

TOTAL R$ 8.809,20 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

Comparativamente, em relac;:ao a receita arrecadada, no grafico 2 pode-se 

perceber que foram investidos 0,01 °/o no Programa Orc;:amento Participative, 

desenvolvido pelo Gabinete do Prefeito. 

GRAFICO 2 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X GABINETE DO PREFEITO 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - 1° 
SEMESTRE - 2004 

\• Receita • Projetos/Programas j 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 
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Quanto aos Projetos e Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Planejamento, pode-se apresenta-los no quadro 8: 

QUADRO 8- SECRET ARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
PROJETO/PROGRAMA DESCRICAO CUSTO 
Projeto Elaboragao, Nesta Secretaria, ha um projeto que R$ 2.148,00 
Estudos e Projetos para tem por finalidade realizar estudos e 
realizagao de Obras elaborar projetos tecnicos, 
Publicas objetivando a realizagao de obras 

publicas, para o planejamento e 
desenvolvimento urbano, tais como: 
plano de uso e ocupagao do solo, 
legislagao e mapeamento. 

Programas de Tem por objetivo planejar, promover R$ 14.400,00 
Habilitagao e construir residencias, a fim de 

reduzir o deficit habitacional. 
TOTAL R$ 16.548,00 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

Pode-se dizer que os Projetos/Programas empregaram 0,03°/o do total da 

receita arrecadada no primeiro semestre de 2004, conforme o grafico 3: 

GRAFICO 3 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X- SECRET ARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
- 1° SEMESTRE- 2004 

I• Receita • Projetos/Programas 1 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 
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QUADRO 9- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PROJETO/PROGRAMA DESCRICAO CUSTO 
Turismo Rural lmplantar no Municipio X o Turismo R$ 2.943,00 

Rural atraves da elabora<;ao de 
roteiros especfficos, utilizando as 
propriedades rurais que 
desenvolvem essas atividades. 

Patrulha Mecanizada Este projeto surge devido as grandes R$ 6.528,00 
para Atendimento as dificuldades encontradas pelos 
Estradas Rurais produtores no que diz respeito ao 

acesso entre as propriedades eo 
destine final da produ<;ao e inumeras 
crian<;as deixam de frequentar as 
escolas anualmente devido as 
dificuldades de locomocao 

TOTAL R$ 9.471,00 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

GRAFICO 4 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X- SECRET ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO- 1° SEMESTRE- 2004 

99,98% 

0,02% 

\• Receita • Projetos/Programas . 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 
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QUADRO 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
PROJETO/PROGRAMA DESCRICAO CUSTO 
Manutengao dos Desenvolver ag6es relativas a coleta R$ 526.917,88 
Servigos de Limpeza do lixo e limpeza de vias publicas, 
Publica bern como, a destinagao do lixo e 

implantagao de usina de reciclagem 
e transformacao do lixo. 

TOTAL A$ 526.917,88 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

GRAFICO 5 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIc;OS PUBLICOS- 1° SEMESTRE- 2004 

0,87% 

99,13% 

I• Receita • Projetos/Programas 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

QUADRO 11 -SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
PROJETO/ DESCRI~AO CUSTO 

PROGRAM A 
Projeto Mova 0 projeto consiste na implantac;ao de 36.000,00 

turmas de alfabetizac;ao com aulas 
ministradas por voluntaries. A iniciativa 
preve alfabetizar mais de mil pessoas com 
idade acima de 14 anos ainda este ano. 

Projeto Atraves do programa, o horario de aula em 180.000,00 
Ampliacao do algumas escolas passou de quatro para 
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Tempo Escolar seis horas. Nesta proposta, as escolas 
oferecem varias atividades extracurriculares 
como Teatro, Orientagao de Tarefas, 
Alimentagao e Horta, Coral, Educagao 
Ambiental, Leitura, Capoeira, entre outras. 

Projeto Cicio de Tern por objetivo acabar com a repetencia 36.000,00 
Aprendizagem nas escolas do municipio. Para a 

superagao das dificuldades de 
aprendizagem, as escolas estao 
organizando classes de apoio, que 
funcionam em contra-turno. 

Projeto Educagao Visa a educagao de jovens e adultos 24.000,00 
de Jovens e analfabetos ou semi-analfabetos. 
Adultos 
Projeto Gestao Este projeto objetiva a democratizagao das 2.400,00 
Democratica da escolas, eleig6es diretas, criagao de 
Escola publica conselho escolar, montar equipe de gestao 
Municipal escolar. 
Program a Bolsa Ha urn custo operacional para a 7.200,00 
Escola implantac;ao deste projeto. 
Avaliagao lnterna Analisar o desempenho da Secretaria de 2.400,00 
do Sistema Educagao. 
Municipal 
Educacional 
Convenio de Visa proporcionar condig6es de estagio aos 33.125,02 
Cooperativa com estudantes de nfvel superior nos termos da 
Entidades do Lei Municipal n. 3745/85. 
Ensino Superior 
Transporte Visa o transporte dos alunos da zona rural, 359.502,42 
Escolar na Zona onde 0 transporte coletivo nao e disponfvel. 
Rural/Urbana Cerca de 3.000 alunos sao beneficiados por 

esse programa. 
Programa Pr6- Sao os repasses efetuados pela Prefeitura 333.732,00 
Educagao as unidades escolares para manutengao e 

outras despesas relacionadas com a 
atividade educacional. 

Passes para Visa a concessao de vales transportes 463.200,00 
Estudantes escolares para estudantes carentes. 
Carentes 

TOTAL R$ 1.477.559,44 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

No perfodo de janeiro a junho de 2004 foram construfdas 06 (seis) salas de 

aula, com 96 m2, para atendimento a clientela escolar do Ensino Fundamental com 

urn custo total de R$ 58.511 , 71 . 
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GRAFICO 6 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;AO- 1° 
SEMESTRE- 2004 

2,39% 

97, 61 % 

I• Receita • Projetos/Programas ~ 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

QUADRO 12- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E RECREACAO 
PROJETO/ DESCRI~AO CUSTO 

PROGRAM A 
ABComunidade 0 projeto visa desenvolver a parte social , 6.984,00 

cultural e esportiva dos participantes. Conta 
hoje com 120 crianc;as. 

Centro Municipal Nesse local, funcionam atividades corporais 7200,00 
de Praticas diversificadas como: musculac;ao, dan{fa, 
corporais capoeira, judo, karate e taekwondo. 
Grupo Reviva Este projeto visa atendem com recrea{fao 6192,00 

as crian{fas portadoras e filhos de 
portadores do virus HIV. 

Pintando a 0 projeto conta com a parceria do Governo 720,00 
Liberdade do Estado, o qual fornece o material para 

confec{fao das bolas e efetua a 
remunera{fao dos detentes. 0 municipio 
recebe uma cota de bolas conforme a 
produc;ao. 

Educa{fao Ffsica Coordena{fao pedag6gica e 5.184,00 
nas Escolas encaminhamentos metodol6gicos nas 
Municipais Escolas da Rede Municipal de Ensino. 
Centro Municipal Este projeto tem o objetivo de propiciar a 11 .880,00 
de Atletismo todos os interessados na pratica da 

modalidade atletismo, oportunizando 
condi{f6es favoraveis ao desenvolvimento 
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da mesma. 
Centro Municipal 0 projeto procura fomentar a pratica de 9.000,00 
de Basquetebol basquetebol em todas as faixas etarias no 

municipio, fortalecendo as competi<;6es 
municipais, revelando novos talentos. Este 
projeto esta em desenvolvimento desde 
mar<;o/2004 

Centro Municipal Foi criado com o intuito de trabalhar a 3.600,00 
de Ciclismo modalidade de ciclismo, atraves de eventos 

e treinamentos. 
Centro Municipal Massificar o futebol nos diversos bairros do 7.800,00 
de Futebol municipio. Avaliar e destacar os alunos nos 

treinamentos e competi<;6es. Propiciar o 
treinamento especlfico de categorias pre-
infantil e infantil formadas palos destaques 
do projeto "Nosso Campinho". 
Perlodo: mar<;o/dezembro/2004. 

Centro Municipal Pretende-se viabilizar a pratica deste 8.520,00 
de Futsal esporte e trabalhar para que novos talentos 

possam surgir. 
Em desenvolvimento desde mar<;o/2004. 

Ginastica Rltmica 0 projeto visa dar oportunidade as 3.000,00 
Esportiva meninas, fomentando equipes de alto nlvel 

e com representatividade no pals. 
Desde fevereiro/2004. 

Centro Municipal Dar aos atletas da modalidade de handebol 3.600,00 
de Handebol a oportunidade de participarem de 

competi<;6es esportivas, propiciando a 
integra<;ao entre as equipes e motiva<;ao 
para a continuidade desta pratica. 

Centro Municipal Este projeto tern por objetivo propiciar a 3.000,00 
de Ten is de Mesa todos os interessados a pratica da 

modalidade de Tenis de Mesa, condi<;6es 
favoraveis ao seu desenvolvimento, quer 
seja visando rendimento, ou como 
alternativa de lazar. 
Desde mar<~o/2004. 

Centro Municipal Visa desde o desenvolvimento dos 9.600,00 
de Voleibol fundamentos basicos ate os mais 

complexos do jogo de voleibol. 
Desde mar<;o/2004. 

Centro Esportivo 0 projeto procura viabilizar a pratica de 4.680,00 
de Excelencia em xadrez em todas as faixas etarias dentro do 
Xadrez Municipio, revelando novos talentos. 
Jogos Estudantis Abrangem estabelecimentos de ensino, 132.000,00 
Municipais envolvendo atletas, diretores de escolas, 

famllias, professores, alunos, imprensa e 
publico expectador. 

Fase Regional Reuniram-se 37 municlpios disputando 24.000,00 
dos Jogos varias modalidades de esportes. 
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Abertos do PR 
Projeto de Visa a execuc;ao de projetos recreativos, 5.592,00 
Parceria capacitacao de profissionais, etc. 
Lei de I ncentivo Auxflio financeiro a comunidade que vern a 87.600,00 
ao Esporte desenvolver projetos esportivos, recreativos 

e de lazer. 
TOTAL R$ 340.152,00 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

As obras desenvolvidas pela Secretaria de Esportes no perfodo de maio a junho de 

2004 foram apenas reformas nos Ginasios de Esportes e nos Campos de Saibro, 

com um custo de R$ 33.600,00. 

GRAFICO 7 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
RECREA<;AO- 1° SEMESTRE- 2004 

0,56% 

99,44% 

, • Receita • Projetos/Programas 1 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 
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QUADRO 13- SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PROJETO/ DESCRI<;AO CUSTO 

PROGRAM A 
Casada Acolhida Tern por objetivo a reintegragao na 27.000,00 

sociedade de grupos humanos em 
situa<;ao de risco social. 

Plantae Social Este projeto visa oferecer atendimento aos 5.160,00 
moradores de rua e/ou pessoas em 
transite pela cidade, a tim de encaminha-
los a instituigao, a familia ou a cidade de 
origem. 

Central de Propicia uma complementagao alimentar 24.000,00 
Alimentos as famllias, atendidas nas entidades 

sociais cadastradas. 
Central de Visa resgatar a dignidade do ser humane, 17.580,00 
Tria gem atraves de sua integragao aos recursos 

existentes na area de assist€mcia social. 
Projeto de Repassa as entidades sociais 420,00 
Repasse de Vales cadastradas, os vales transportes 
Transportes para necessaries para o desenvolvimento de 
Entidades Sociais sue projetos sociais. 
Educador de Rua Este projeto visa atender criangas e 4.800,00 

adolescentes que se encontram em 
situagao de risco pessoal e/ou social, 
fazendo da rua seu habitat em busca de 
sobrevivencia. 

Incentive a Cultura Visa proporcionar as criangas e aos 1.844,40 
da Crianga adolescentes atividades artfsticas e 

culturais. 
Acompanhamento Tern por objetivo atender as famllias 3.360,00 
Familiar encaminhadas pela Vara da infancia e da 

Juventude, Conselho Tutelar e SOS 
Urgente. 

Nucleo de Oportuniza a crianga a participar de urn 43.200,00 
integragao da processo educative que contribua para 
Crianga e seu desenvolvimento integral. 
Adolescente 
Kit de Casas T em como objetivo atender famflias em 1.804,80 

casos emergenciais 
( enchentes,desabamentos, incendios,etc). 

Fundagao do E uma entidade sem fins lucrativos, que 208.080,00 
Idose visa promover o repasse de recursos 

financeiros e materiais as entidades de 
assistencia ao idoso, regularmente 
constitufda no Municipio. 
Busca a melhoria das condigoes de saude, 
alimentagao, educagao e formagao de 
religiosa para garantir a sua assistencia e 
promogao social. 
Da preferencia na distribuigao de recursos 
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financeiros e materiais as entidades 
assistenciais que promovem a assistencia 
e; recuperagao do idoso. 
E feito um repasse mensa! a esta entidade 
pela Prefeitura X. 

Fundagao Esta Fundagao visa o atendimento as 344.400,00 
Municipal de pessoas portadoras de deficiencias, 
Promogao e promover o repasse de recursos 
Protegao as financeiros e materiais as entidades de 
Pessoas assistencia as mesmas,incentivar a 
Portadoras de colaboragao e a participagao da 
Deficiencias comunidade em favor dos programas e 

projetos de assistencia, visando a 
melhoria das condig6es de saude, 
alimentagao e educagao, para garantir a 
~ua assistencia e promogao social. 
E feito um repasse mensal pela Prefeitura 
X. 

Servigo de Obras Esta despesa e caracterizada como uma 306.000,00 
Socia is subvengao social e o repasse e feito 

mensalmente. 
Fundagao Visa o atendimento do menor carente no 813.186,50 
Municipal Proamor Municipio X, promove o repasse de 
de Assistencia ao recursos materiais e financeiros as 
Menor entidades de assistencia ao menor 

regularmente constitufdas, incentiva a 
colaboragao e a participagao da 
comunidade em favor de programas e 
projetos de assistencia ao menor carente, 
visando, atraves das entidades 
assistenciais, buscar a melhoria das 
condig6es de saude, educagao, 
alimentagao, formagao moral, religiosa e 
profissionalizante do menor carente. 
Gestiona junto ao mercado de trabalho a 
utilizagao de menores profissionalizantes 
para incentivo a f<?rmagao integral do 
menor assistido. E feito repasse mensal. 

Conselho dos Compete ao Conselho formular as 13.200,00 
Direitos da Cria_nga polfticas de atendimento a crianga e ao 
e do Adolescents adolescents; identificar areas de atuagao 

prioritaria e formular projetos de agao 
integrada de captagao de recursos e zelar 
pela execugao dos programas; 
estabelecer criterios para a verificagao da 
eficacia das ag6es governamentais e nao 
governamentais de atendimento as 
criangas e aos adolescentes. 
T ambem compete ao Conselho manter e 
administrar o fundo Municipal da Crianga e 
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do Adolescente. 
Fundo Municipal 0 Fundo e um meio tecnico para a 15.840,00 
dos Di reitos da captagao e aplicagao dos recursos 
Crianga e do destinados a execugao das polfticas de 
Adolescente atendimento e programas de assistencia a 

crianca e ao adolescente do municipio. 
Conselho Tutelar Encarregado de zelar pelo cumprimento 17.380,76 

dos direitos da crianga e do adolescente e 
em carater supletivo, pela concretizagao 
da polftica municipal de atendimento 
institucionalizada pelo CMDCA. 

Fundo Municipal Tem como objetivo financiar programas, 285.846,26 
de Assistencia projetos e servigos de assistencia social 
Social desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

de Assistencia Social ou por entidades 
conveniadas, construgao, reformas, 
ampliagao, aquisigao ou locagao de 
im6veis para a prestagao de servigos de 
assistencia social, pagamento de 
benetfcios eventuais, nos termos da Lei 
OrQanica da Assistencia Social. 

TOTAL R$ 2.127.102,72 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

GRAFICO 8 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL- 1° SEMESTRE- 2004 

3,41% 

96,59% 

I• Receita • Projetos/Programas I 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 
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0 lnstituto de Saude tern por finalidade planejar, promover, coordenar, 

executar e acompanhar as a<foes na area de saude desenvolvidas pelo Poder 

Publico Municipal. Visa ampliar o acesso da popula<fao, em especial da mais 

carente, a assistencia de saude, atraves dos servi<fOS e a<foes financiadas com 

recursos publicos, perfazendo urn repasse total de R$ 6.680.285,51 , 

GRAFICO 9 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X- INSTITUTO DE SAUDE- 1 o SEMESTRE- 2004 

90,03% 

9,97% 

!• Receita • Projetos/Programas ! 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

A Funda<fao Cultural tern por finalidade planejar, promover, coordenar, 

executar e acompanhar as a<f5es culturais do Poder Publico Municipal no ambito da 

produ<fao, memoria e difusao, bern como fomentar as manifesta(f5es artfstico-

culturais dos diversos segmentos da sociedade, tendo urn repasse total de R$ 

292.013,84. 
c 
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QUADRO 14- SECRET ARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 
PROJETO/PROGRAMA DESCRICAO CUSTO 
Sistema de Tern como objetivo melhorar a 5.487,98 
Abastecimento de Agua qualidade de vida da comunidade 

com agua potavel para atender 
maior numero de famllias. 

Programa de Controle Visa identificar, monitorar e fiscalizar 48.898,56 
Ambiental atividades que possam causar danos 

ao meio ambiente local , atendimento 
a denuncias de atividades 
poluidoras, adequagao da estrutura 
de pessoal para fiscalizagao. 

Programa "Corredor Este projeto apresentou-se no "3° 6.373,20 
Turfstico Caminho das Encontro de Tropeirismo". 
Tropas" 

TOTAL R$ 60.759,74 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

A obra desenvolvida por esta Secretaria foi o fornecimento e a instalagao de 

urn barracao pre-moldado com 500m2 no Centro Agropecuario, tendo urn custo de 

R$ 23.700,00. 

GRAFICO 10 - INVESTIMENTO EM PROJETOS/PROGRAMAS SOCIAlS -
PREFEITURA X - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
MEIO AMBIENTE- 1° SEMESTRE- 2004 

1 
• Receita • Projetos/Programas I 

FONTE: Dados da pesquisa, 2005. 

0,10% 
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4.2 BALANQO SOCIAL DA PREFEITURA X 

Ap6s os dados coletados e tabulados, pode-se elaborar o Balan<;o Social da 

Prefeitura X: 

QUADRO 15 - ESTRUTURA DO BALANCO SOCIAL 
1) BASE DE CALCULO 1°Semestre 

1.1) Receita Uquida R$ 60.301.473,78 
1.2) Lucro Operacional -------
1.3) Folha de Pagamento Bruto R$ 18.869.816,95 

2) INDICADORES VALOR (R$) %SOBRE 1.2 % SOBRE 1.1 
LABORAIS 

2.1) Alimenta<;ao 30.000,00 0,05 
2.2) Encargos sociais 5.526.360,52 9,17 
compuls6rios 
2.5) Educa<;ao* 32.191,00 0,05 
2.8) Outros Beneflcios** 149.040,00 0,25 

TOTAL 5.738.191,72 9,52 

3) INDICADORES SOCIAlS 
3.1) Tributos (exclufdos 
encargos sociais) 
3.2) lnvestimentos das 
Secretarias 
3.2.1) Gabinete do Prefeito 8.809,20 0,01 
3.2.2) Secretaria Municipal de 16.548,00 0,03 
Planejamento 
3.2.3) Secretaria Municipal de 526.917,88 0,02 
Agricultura e Pecuaria 
3.2.4) Secretaria Municipal de 1.536.071 '15 0,87 
Obras e Servi<;os Publicos 
3.2.5) Secretaria Municipal de 373~752,00 2,55 
Educa<;ao 
3.2.6) Secretaria Municipal de 2.127.102,73 0,62 
Esportes e Recrea<;ao 
3.2.7) Secretaria Municipal de 6. 680.285,51 3,52 
Assistencia Social 
3.2.8) lnstituto de Saude 6.680.285,51 11,08 
3.2.9) Funda<;ao Cultural 292.013,84 0,48 
3.2.1 0) Secreta ria Municipal 88.059,74 0,15 

de Turismo e Meio 
Ambiente 

TOTAL 11.659.031,04 19,33% 
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4) INDICADORES DO TOTAL 
CORPO FUNCIONAL 

4.1) n° de empregados ao 5.308 
final do perfodo 
4.2) n° de admiss6es 438 
durante o perfodo 
4.3) n° de mulheres que 3.268 
trabalham na empresa 
4.4) % de cargos de chefia 41,3% 222 (537) 
ocupados por mulheres 
4.5) n° de empregados 46 
portadores de deficiencia 
4.6) no de empregados com 2.105 
idade superior a 40 anos 
4. 7) n° de demiss6es no 216 
perfodo 
4.8) n.0 de funcionarios 50 
negros, pardos e indfgenas*** 

5) Outras informacoes relevantes quanto ao exercfcio da responsabilidade social 

Notas: 
1.1) Receita total: Valor rete rente ao total das Receitas Correntes e Receitas de Capital 
2.1) Alimentagao: Este valor e rete rente as despesas com o refeit6rio para os funcionarios da 

Secretaria Municipal de Obras. 
2.5) Educagao 

* A Prefeitura X custeou nesse semestre em cursos de especializagao e cursos de formagao e 
capacitagao, alem de treinamentos aos seus funcionarios, bern como parte desse valor 
corresponde as despesas com material informativo e didatico (jornais, revistas e livros) 
adquiridos nos meses de janeiro a junho de 2004. 

2.8) Outros Beneffcios 
** Este valor e correspondente as despesas com projetos que tern como objetivo a 

reestruturagao do quadro funcional, bern como, melhorias salariais dos servidores desta 
Prefeitura X. 

4.8) n.o de funcionarios negros, pardos e indfgenas 
*** A raga dos funcionarios passou a ser identificada somente a partir das contratag6es 

realizadas a partir de margo de 2004, mesmo assim, a definigao da raga e urn criteria 
subjetivo uma vez que e o proprio funcionario quem define sua raga, nao sendo uma 
classificagao realizada pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura X. 

4.3 ANALISE DOS RESULTADOS 

Ha alguns anos, investimentos em a<;6es sociais eram praticamente 

inexistentes nas empresas, cuja finalidade era obter lucros, e assistencia social, 

filantropia, como eram vistas as a<;6es destinadas a suprir os desvalidos, era 
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finalidade do setor publico, do Estado, que, nEto conseguiu dar conta de garantir urn 

mfnimo de bem-estar social a uma crescente demanda de exclufdos oriundos da 

conjuntura econ6mica instavel do pafs. Assim, paralelamente ao governo passa a 

emergir as chamadas organizag6es da sociedade civil ou terceiro setor que passam 

a buscar recursos junto ao setor privado e mesmo junto ao Estado, para financiar 

seus projetos sociais e atender a esta nova demanda. 

Porem, a emergemcia do terceiro setor nEw excluf a responsabilidade dos 

municfpios, os quais devem investir tanto em ag6es sociais internas quanto 

extern as. 

lnicialmente, grande parte dos investimentos realizados com finalidade de se 

constituir em ac;6es sociais deve ser principalmente aplicada dentro das pr6prias 

instituig6es do Municipio, que se revertam em beneffcios, sejam de alimentac;ao, de 

previdencia privada, saude, educac;ao, cultura, capacitac;ao e desenvolvimento 

profissional, refletindo-se na melhoria da qualidade de vida de seus pr6prios 

colaboradores internos e de suas famflias. 

Ao estarem diretamente envolvidos com as atividades e com o cotidiano do 

municipio, os colaboradores sao partes fundamentais de qualquer polftica 

estrategica sustentavel. Portanto, estas ac;6es devem pautar-se, nao s6 pelo 

envolvimento, mas tambem pelo conhecimento das Prefeituras sobre as 

caracterfsticas deste publico em especial: suas peculiaridades setoriais, suas 

diferenc;as e diversidades. Este conhecimento e o primeiro passo no sentido da 

valorizac;ao da diversidade interna, fundamental para uma gestao afinada com a 

sociedade e com seus movimentos. 

Observa-se que na Prefeitura X, 25,69% dos funcionarios possuem nfvel 

Superior Completo, sendo que a prefeitura mantem urn programa de incentive a 
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Especializagao, atraves do qual e pago, dependendo do caso, parte ou 

integralmente as mensalidades de funcionarios que fazem cursos de especializac;ao. 

No entanto, 15,47% tern o ensino fundamental incomplete, aos quais e 

disponibilizado integrar o Programa de Educac;ao de Jovens e Adultos para 

completarem seus estudos. 

0 Brasil, sendo signatario da Convenc;ao 111 da OIT (Organizac;ao 

lnternacional do Trabalho), esta comprometido com a formulagao e aplicac;ao de 

poHticas nacionais que tenham por tim eliminar todas as formas de discriminac;ao e 

promover a igualdade de oportunidades e de tratamentos em materia de emprego e 

profissao, mesmo que, no setor publico as contratag6es sejam realizadas atraves de 

concursos o que ja antecipa urn resultado nao excludente. 

0 desenvolvimento de polfticas para que nao haja desigualdades de 

trabalho, seja em relac;ao a ocupagao de cargos de chefia por mulheres e negros, 

bern como remunerac;ao igual para homens e mulheres, negros e brancos que 

exerc;am a mesma func;ao, em qualquer nfvel hierarquico, e deve ser uma das 

prioridades em todos os segmentos economicos da sociedade. Na Prefeitura X, 

sendo os funcionarios contratados por meio de concurso publico . nao ha 

diferenciac;ao salarial nem de cargos em decorrencia do sexo ou raga. Pode-se 

observar, por exemplo o predomfnio das mulheres na Secretaria de Educac;ao e na 

Secretaria de Saude, contrapondo-se ao predomfnio do homem na Secretaria de 

Obras. 

No Brasil, aproximadamente 14% da populagao apresentam algum grau de 

deficiencia, o que equivale a quase 24,5 milh6es de pessoas, sendo 9 milh6es em 

idade ativa, segundo o IBGE (2002). No entanto, segundo pesquisa publicada em 

2003 pela Fundagao Getulio Vargas, num universe de 26 milh6es de trabalhadores 
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formais ativos, 537 mil sao pessoas com deficiencia, o que representa apenas 2% 

do total. 

Nos ultimos anos, entretanto, muitas vit6rias foram conquistadas no sentido 

da inclusao deste grupo e, neste sentido, diversas leis e conven96es foram definidas 

para garantir o seu acesso ao mercado de trabalho formal. Entre elas, a Convenctao 

· 159 da OIT (Organizactao lnternacional do Trabalho) e a Lei Brasileira no 8.213/91, 

que estabelecem cotas de contratactao para empresas privadas com mais de cern 

empregados; o decreto no 3.298 de 1999 fixou uma Polftica Nacional para a 

integra9ao de pessoas com deficiencia e a Lei no 10.098, que estabelece normas e 

criterios para a promoctao da acessibilidade das pessoas com deficiencia, 

· oportunizando que a realidade brasileira do mercado de trabalho para os deficientes 

e portadores de necessidades especiais aos poucos passem por modificact6es, 

dando-lhes acesso e condict6es de inserirem-se no mercado de trabalho, uma 

realidade verificada na Prefeitura X, que ja conta em alguns setores com portadores 

de deficiencias. 

0 tema meio ambiente e de extrema relevancia diante da complexidade do 

mundo dos neg6cios e do avanctado estagio de degradactao ambiental em todo o 

mundo. Esta cada vez mais claro que nao bastam certifica96es por normas 

ambientais, e precise que se discutam em conjunto solu96es para problemas que 

afetam a sociedade contemporanea e amea9am os direitos das futuras gera96es. 0 

setor publico, de forma geral, tern avanctado bastante na aprendizagem de quest6es 

ambientais, buscando integrar o exercfcio de seu papel social as praticas de 

neg6cio. 

A integractao de aspectos s6cio-ambientais no neg6cio representa, no Iongo 

prazo, e a melhor contribuictao do setor para causa ambiental. Sem duvida, e precise 
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avangar e conhecer melhor os impactos positives dessa iniciativa. A legislagao 

. ambiental tern sido considerada, mas procurar especificar sempre melhores criterios 

s6cio-ambientais pode significar redugao de riscos, novas oportunidades de 

neg6cios e um aumento relevante de contribuigao na solugao dos problemas 

ambientais contemporaneos. E preciso reputar que sinistros ambientais podem 

resultar em redugao do valor dos ativos e afetar a imagem de uma instituigao por 

. provocar danos a sociedade e/ou ao meio ambiente. 

Ainda, enfatiza-se a importancia do trabalho voluntario, que deve ser 

incentivado no setor publico envolvendo, sobretudo seus funcionarios, mas tambem 

os familiares, terceirizados, clientes e fornecedores, demonstrando uma ampla 

capacidade de mobilizagao social em torno de quest6es sociais diversas, utilizando 

tanto sua comunicagao interna e externa quanto sua rede de relag6es a servigo 

dessas causas sociais, sobretudo no campo da educagao escolar publica e de agoes 

complementares a escola. 

A Prefeitura X possuf projetos ou programas pr6prios, mas tambem ap6iam 

ou financiam outras organizag6es, doam materiais ou equipamentos, oferecem 

gratuitamente produtos ou servigos para organizag6es governamentais ou nao

governamentais numa diversidade de abordagens que favorece a pr6-atividade e, ao 

mesmo tempo, o dialogo e a cooperagao com organizagoes da sociedade. 

Em relagao aos temas ou areas de atuagao que favorecem a comunidade ou 

a sociedade em geral, no primeiro semestre de 2004, a Prefeitura X investiu mais 

fortemente nas areas de saude, educagao, esporte e na assistencia social, com 

enfase aos cuidados a criangas e adolescentes. 

A Prefeitura tambem tern investido em outras areas ou temas: combate a 

tome e seguranga alimentar, terceira idade, erradicagao do analfabetismo, meio 
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ambiente, desenvolvimento comunitario, valoriza<;ao da diversidade, programas ou 

projetos de voluntariado, erradicagao da pobreza e combate a desigualdades 

sociais, educagao profissionalizante, apoio a bibliotecas e incentive a leitura, 

· doag6es e apoios pontuais (nao apenas em especie) a organizag6es e causas 

sociais diversas, entre outras categorias. 

Fihalmente pode-se dizer que a Prefeitura X, tern buscado agir com 

responsabilidade social, pautando suas ag6es na busca da qualidade de vida tanto 

de seus funcionarios quanto da comunidade e no resgate da cidadania de sua 

. populagao. 
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5 CONCLUSAO 

Responsabilidade social e um dos temas que mais vem ganhando espac;o nas 

· frequentes discuss6es de como uma empresa pode atuar em beneffcio do 

desenvolvimento social. 

lnicialmente, objetivava-se buscar as caracterfsticas da responsabilidade 

social e do Balanc;o Social. Para tanto, foi visto no decorrer deste estudo, que a 

responsabilidade social pode ser definida como a forma de conduzir neg6cios na 

· empresa de tal maneira que a torne parceira e co-responsavel pelo desenvolvimento 

social. Essa empresa deve nao apenas ouvir e incorporar em seu planejamento de 

atividades as propostas dos acionistas ou proprietaries, mas tambem tentar atender 

as demandas de funcionarios, consumidores, comunidade, governo e prestadores 

de servic;o, alem de cuidar do meio ambiente. 

Com isso, cresce entre as empresas a visao de que uma pratica de 

intervenc;ao socialmente responsavel traz ganhos para o seu neg6cio, sua imagem 

e, principalinente, para a sociedade. 

Nao e novidade o desenvolvimento de uma consciencia social corporativa por 

parte das empresas. 0 aspecto social do setor empresarial teve infcio na decada de 

· 70. Era o infcio do processo de conscientizac;ao para a necessidade de uma extensa 

atuac;ao empresarial na busca de soluc;oes para os problemas sociais. 

A ldeia de Balanc;o Social no Brasil surgiu no infcio da decada de 80 e teve no 

soci61ogo Betinho o seu grande defensor. Atraves do !BASE, entidade a qual 

presidia, Betinho iniciou uma verdadeira cruzada em prol do balanc;o social, obtendo 
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apoio de muitas empresas e entidades de classe. Como resultado do seu esforgo 

pela "causa do balango social", ja no infcio da decada de 90 comegaram a surgir os 

primeiros investimentos sociais de peso no meio empresarial. 0 balango social e 

uma ferramenta que tern a capacidade de explicitar e medir a preocupagao da 

empresa com as pessoas e a vida no planeta. 

No novo mil€mio, o principal desafio das liderangas empresariais sera o de 

. olhar o futuro e criar um novo caminho, livre dos modelos de gestao do passado e 

atuais. 0 mundo esta se reorganizando em outras bases e a relagao das empresas 

com a sociedade e a natureza sera radicalmente diferente. 

A despeito do papal que o Estado ainda desempenha na condugao das 

questoes sociais, a sociedade civil caminha rapidamente para uma realidade em que 

. o cidadao tenha responsabilidades mais claras e objetivas, devendo as 

organizagoes acompanhar as transformagoes comportamentais que ja estao em 

curso. Todos estarao comprometidos com uma sociedade mais justa e com saber 

cuidar e preservar a comunidade e o meio ambiente. 

Uma empresa socialmente responsavel e aquela que tern em conta os 

. problemas sociais existentes no pafs em que opera; que entende que a incorporagao 

de populagoes relegadas ou exclufdas do mercado e necessaria para o proprio 

desenvolvimento empresarial; que assume os desafios do desenvolvimento, 

treinando e melhorando a capacidade de seu corpo gerencial; que contribui para 

criar um marco institucional democratico, transparente e confiavel; que cria praticas 

que reflitam as preocupagoes e os valores da empresa em todos os nfveis 

hierarquicos; que promove a conservagao dos recursos naturais e que estimula a 

participagao dos nfveis executivos e gerenciais na vida da comunidade; que respeita 

e preserva a boa relagao com os consumidores, fornecedores e clientes de modo 
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geral; que atenta para a pratica de princfpios e valores nos neg6cios. 

Para essas empresas, a responsabilidade social nao e s6 uma questao de 

etica, senao tambem um instrumento de trabalho com atitudes consolidadas de 

· respeito a quem participa da cadeia de produgao, desde o presidente da empresa ao 

mais simples dos trabalhadores. Nao basta a empresa fazer bern, ela precisa fazer o 

bern. 

Verificamos, para atingir nosso segundo objetivo, identificar as principais 

ag6es sociais e ambientais executadas pela administragao da Prefeitura X e 

· demonstra-las atraves do Balango Social; que, a prefeitura em analise tern buscado 

a realizagao de investimentos nas ag6es sociais e ambientais, as quais foram 

evidenciadas no balango elaborado para a prefeitura. Entretanto, verifica-se que, em 

termos financeiros, essas ag6es podem ainda ser consideradas pequenas diante 

das necessidades do Municipio, mas, sao de pequenas ag6es que sera construfdo o 

futuro do nosso pafs, atraves de melhorias na saude, na educagao, na cultura, no 

meio ambiente, mas principalmente, atraves do exercfcio de cidadania da populagao 

brasileira. 

Finalmente, para atingir nosso terceiro objetivo, sugerir adaptag6es a 

estrutura basica do Balango Social, a qual inicialmente esta definida para empresas 

· privadas, para aplicagao nas instituig6es publicas, a partir do modelo proposto pelo 

IBASE, no item indicadores sociais, que representam o que a empresa investe em 

projetos voltados a saude, educagao, cultura, dentre outros, substitufmos pelos 

projetos financiados por cada uma das secretarias da prefeitura analisada, modelo 

este, simplificado, mas que pode ser aplicado a prefeituras de municfpios de 

. qualquer porte. 

Por tim, podemos dizer que a democracia fortalecida por empresas e por 
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· instituic;6es publicas socialmente responsaveis pede nao eliminar a corrupc;ao - nao 

conseguiu isso nem nos pafses em que esta consolidada ha Iongo tempo - mas cria 

um espac;o para aperfeic;oar o comportamento etico da sociedade e, aos poucos, a 

tornar humanamente melhor. 



--------------------------------
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7 ANEXOS 



ANEXO 1 
QUESTIONARIO - SECRET ARIAS 

78 

1 Quais os projetos/programas que foram desenvolvidos (primeiro semestre de 

2004) na Secretaria? 

2 Qual foi o valor monetario do investimento em cada projeto/programa? 

3 Qual era o objetivo de cada projeto/programa? 

4 Quais foram as obras realizadas para a execugao do projeto e qual foi o 

investimento? 
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ANEXO 2 
QUESTIONARIO- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Qual o valor total da folha de pagamento bruta do primeiro semestre de 2004? 

Qual o valor dos encargos sociais referentes ao mesmo perfodo? 

Qual o numero de funcionarios neste perfodo? 

Qual o numero de admiss6es e demiss6es neste perfodo? 

Qual o numero de mulheres que trabalham na Prefeitura X? 

Qual a porcentagem de cargos de chefias ocupados por mulheres na Prefeitura X? 

Qual o numero de funcionarios portadores de deficiencia? 

Quantos funcionarios tem idade superior a 40 anos? 

Qual o numero de funcionarios negros? 


