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"A Ideia e demonstrar quantitativa e qualitativamente o papel 

desempenhado pelas institui<;oes no plano social. Isso inclui os 

aspectos intemos e as rela<;oes da empresa com a comunidade 

local. Varios sao os itens de verifica<;ao: educa<;ao, saude, aten<;ao 

a mulher, preserva<;ao do meio ambiente, contribui<;oes para 

melhoria da qualidade de vida e de trabalho dos funcionarios, 

desenvolvimento de projetos comunitarios erradica<;ao da pobreza, 

gera<;ao de rendas e cria<;ao de postos de trabalho. Missao que 

exige "mao na massa", mas nao e impossfvel. Apesar da grave 

crise social, apontada por sintomas como desemprego, fome e 

miseria, ha sinais animadores. Algumas empresas ja estao trilhando 

esse novo caminho social". 

( Herbert de Souza ) 
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RESUMO 

BALAN(:O SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

0 Balan<;o Social e um demonstrativo publicado anualmente pela empresa 
reunindo um conjunto de infonna<;5es sobre os projetos, beneficios e a<;5es 
sociais dirigidas aos empregados, investidores, anal istas de mercado, 
acionistas e a comunidade. E tambem um instrumento estrategico para 
avaliar e multiplicar o exercicio da responsabilidade social corporativa. No 
Balan<;o Social a empresa mostra o que faz por seus profissionais, 
dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparencia as atividades 
que buscam melhorar a qualidade de vida para todos. Ou seja, sua fun<;ao 
principal e tornar publica a responsabilidade social empresarial, construindo 
maiores vinculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. 0 Balan<;o 
Social e uma ferramenta que, quando construfda por multiplos profissionais 
e participa<;ao especial do Contador, tern a capacidade de explicitar e medir a 
preocupa<;ao da empresa com as pessoas e a vida no planeta. 

MIORINE,SN 

Palavra-chave : BALAN<;:O SOCIAL; TRANSP ARENCIA; 

RESPONSABILIDADE 
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INTRODU(:AO 

Responsabilidade Social, Balanyo social e Contabilidade Social e 
urn assunto relativamente novo principalmente aqui no Brasil, mas que na 

Franya ja e uma realidade a elaborayao e publicayao do Balanyo Social. No 

Brasil as empresas cumprem apenas questoes legais conforme a lei 6.404 de 

15 de dezembro de 1.976; voltadas a atender interesses dos acionistas, 

investidores e as institui9oes financeiras geradoras de financiamento, ou seja, 

o lucro e a situa9ao de liquidez da institui9ao. 

As empresas no Brasil tern urn alta carga tributaria que parece inibir 

os empresarios na questao social, e normal nao estarem preocupados com a 

Responsabilidade Social e o Balanyo social, no caso do Brasil ainda nao ha 

lei especifica obrigando as entidades a aplicar recursos em causas sociais e 

muito menos publica-las. 

Apesar dos medios e grandes empresarios do Brasil ainda nao terem 

despertado para a relevancia da Responsabilidade Social e o Balan9o Social, 

aos poucos os politicos tomam consciencia da importancia do assunto como 

o projeto de lei da Deputada Marta Suplicy e mais recente ex-Prefeita de Sao 

Paulo, arquivado sob no 3.116/97, na Camara dos Deputados. 

Com estas mudan<;as previstas, mas remotas a acontecer no Brasil, 

considerando o desenvolvimento dos meios de comunica<;oes e a 

globaliza<;ao da economia, o profissional de contabilidade tern urn papel 

fundamental na divulga<;ao e conscientizayao do empresario, para a 

adapta<;ao a essa nova realidade mundial, atraves da apresentayao do 

Balan<;o Social, que deve ser entendido como uma oportunidade das 

empresas levarem ao publico sua a<;oes sociais, demonstrando assim o 

quanto contribuem com a comunidade em que estao inseridas. 

Ponderando que ainda nao ha uma legisla<;ao especifica no Brasil, 

podemos lembrar que algumas poucas empresas a sua maneira e interesse, ja 



investem em programas sociais e ambientais, usando isto como marketing da 

empresa. 

A preocupa<;ao das empresas em contribuir para o bem-estar da 

sociedade, vem crescendo na maioria dos pafses desenvolvidos inclusive no 

Brasil. 

A necessidade da intera<;ao das empresas com seus funcionarios, 

clientes, fornecedores, acionistas e a comunidade onde atuam, conceitua 

responsabilidade social. 0 Balan<;o Social vern desempenhando papel 

fundamental para a divulga<;ao da responsabilidade social das empresas. 

A presente pesquisa tern como objeto de estudo o Balan<;o Social, 

demonstrando sua importancia para os mais diversos usmirios. 

Inicialmente o prop6sito e mostrar como o Balan<;o Social surgiu, 

seu desenvolvimento no Brasil, usmirios, metodologia utilizada no Brasil, 

forma de analise dos indicadores, custo/beneficio, como pode tornar-se uma 

ferramenta poderosa para a empresa que o publica, modelos para utiliza<;ao, 

bern como, o banco de dados para a montagem do Balan<;o Social. 
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1 COMO E QUANDO SURGIU 0 BALAN(:O SOCIAL 

0 presente trabalho tem por objetivo mostrar para colegas da 

categoria, empresarios e a comunidade qual a finalidade, objetivos e 

beneficios do Balanc;o Social. 0 objetivo geral da pesquisa e apresentar a 

importancia e objetivos do Balanc;o Social, como uma ferramenta contabil 

que contem um diferencial de informac;oes relacionadas ao desenvolvimento 

social e ao patrimonio natural da humanidade. E objetivo desta pesquisa 

oferecer uma oportunidade para o desenvolvimento de experiencias praticas 

no campo da pesquisa cientifica para complementar a formac;ao e para o 

exercfcio profissional como contabilista. 

0 Balanc;o Social surgiu na decada de 60, quando trabalhadores 

europeus e americanos comec;aram pressionar as organizac;oes para obter 

informac;oes relativas ao desempenho economico e social da organizac;ao. 

Segundo as pesquisas realizadas por Tinoco, sabe-se que no inicio dos 

anos 60 por causa da guerra do Vietna, o govemo Nixon (EUA) e as 

entidades que o apoiavam foram severamente criticadas, com acentua o 

citado autor "Clamava-se pelo fim da guerra e por outro lado exigia-se que 

as empresas adotassem nova postura, moral e etica perante os cidadaos" 

nesse momento, exigem-se informac;oes relativas as relac;oes sociais da 

entidade, dentro e fora dela. Assim surgem as primeiras informac;oes sociais, 

que sao publicadas junto com 0 balanc;o patrimonial. 

Na Europa e principalmente na Franc;a alguns pesquisadores, na 

decada de 70 propuseram-se a reunir e a comentar dados estatisticos 

correntes, uma vez que perceberam que com este trabalho a abordagem dos 
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problemas s6cio economicos da nayao, como por exemplo, a relayao do 

emprego, a mobilidade social, a utilizayao do lucro traduzia-se com mais 

propriedade. Assim, a Contabilidade evoluiu sob a influencia de pressoes 

externas cada vez mais intensas ate a concepyao do Balanyo Social como um 

metodo global de investigayao social para diagn6stico da sat'tde social e 

planificayao estrategica do futuro. 
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2 0 QUE E BALAN(:O SOCIAL ? 

Segundo Tinoco Balan<;:o Social e um instrumento de gestao e de 

informa<;:ao que visa evidenciar, de foram mais transparente possivel, 

informa<;:oes contabeis economicas, ambientais e sociais , do desempenho 

das entidades, aos diferenciados usuarios. 

Para Kroetz Balan<;:o Social e uma demonstra<;:ao contabil de 

responsabilidade do profisssionasl da area, pois tern como a principal fonte 

dos dados nela expressos a escritura<;:ao formal contabil. Sabe-se que em seu 

corpo sao apresentadas informa<;:oes de carater patrimonial, administrativo, 

economico, social, ecol6gico e outras. Sinteticamente, procura refletir os 

gastos e as influencias recebidas e transmitidas pelas entidades em rela<;:ao a 

sociedade com que interage, abrangendo dessa forma urn campo pouco 

explorado pelo atual sistema de informa<;:oes contabeis, mas que com o 

decorrer de novos estudos podera configurar-se em uma nova especialidade 

para o Contador , atento as necessidades informativas de seus usuarios. 

Para a GESET(Gerencia de Estudos Setoriais) relato setorial no 2 area 

de desenvolvimento social do BNDES Balan<;:o Social e o nome dado a 

publica<;:ao de conjunto de informa<;:oes e de indicadores dos investimentos e 

das a<yoes realizadas pelas empresas no cumprimento de sua fun<;:ao social 

junto aos seus funcionarios, ao govemo e as comunidades com que 

interagem, direta e indiretamente; desta forma, o Balan<;:o Social e urn 

instrumento de demonstra<yao das atividades das empresas, que tern por 

finalidade conferir maior transparencia e visibilidade as informa<;:oes que 

interessam nao apenas aos s6cios e acionistas das companhias 

(shareholders), mas tambem a urn numero maior de atores: empregados, 

fomecedores, investidores, parce1ros, consumidores e comunidade 

(stakeholders). Aos agentes extemos as empresas, o Balan<yo Social visa dar 

conhecimento daquelas a<;:oes empresariais que tern impactos nao apenas no 

desempenho financeiro, mas tambem na rela<;:ao capital-trabalho e na 

gera<yao ou nao de riqueza e bem-estar para a sociedade. 0 balan<;:o Social, 
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como instrumento de divulgas;ao deste tipo de informas;ao, pode contribuir 

para refors;ar a imagem institucional de corporas;5es ou das marcas e 

produtos a elas associados, nas medida em que se apresente nao apenas 

como ma1s um atributo de marketing, mas como um demonstrativo da 

efetiva responsabilidade social assumida e praticada pela empresa e como tal 

entendida e reconhecida pela sociedade; implicando a responsabilidade e 

dever de comunicar com exatidao e diligencia os dados de sua atividade, de 

modo que a comunidade e os distintos nucleos que se relacionem com a 

entidade possam avalia-la, compreende-la e, se entenderem oportuno, critica

la. 

0 Balans;o Social e o conjunto de informas;5es com base tecnico

contabil, gerencial e economico, capaz de proporcionar uma visao da relas;ao 

capital-trabalho no que diz respeito a seus diferentes aspectos economico

sociais. Nesse sentido, e urn instrumento valioso para medir o desempenho 

do exercicio da responsabilidade social em seus empreendimentos. 

Por meio dele, a empresa mostra o que faz por seus empregados, 

dependentes e pela popula<;:ao que recebe sua influencia direta. E uma forma 

de dar transparencia a suas atividades, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade. E urn mecanismo de construs;ao de vfnculos 

mais estreitos entre empresa e sociedade. 

2.1 Objetivos do Balan~o Social e Responsabilidade Social 

Colaborar com os profissionais da area de contabilidade na 

multiplicas;ao da informas;ao e conscientizas;ao da importancia da 

obrigatoriedade da Responsabilidade Social e publica<;:ao do Balans;o Social; 

0 Balans;o Social tern por objetivo ser eqliitativo e comunicar informa<;:ao 

que satisfa<;:a a necessidacle de todos aqueles que dela precisam. Essa e a 

missao da contabilidade, como ciencia de reportar informas:ao contabil, 

financeira, economica, social, fisica, de produtividade e qualidade; 
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Evidenciar e indicar as contribui<;5es a qualidade de vida da popula<;ao; 

Medir impactos das informa<;5es apresentados no Balan<;o Social perante a 

comunidade dos neg6cios; no amanha da entidade; na marcalgoodwill e na 

imagem do neg6cio da empresa. 

Abranger o universo das intera<;5es soc1a1s entre clientes, fornecedores, 

associa<;5es, governo, acionistas, investidores, universidades e outros; 

Justificar e provar que o seu custo beneffcio e positivo, porque agrega valor 

a economia e a sociedade, porque respeita os direitos humanos de seus 

colaboradores e ainda porque desenvolve todo o processo operacional 

amenizando os impactos no meio ambiente. 

0 Balan<;o Social como uma presta<;ao de contas das entidades no aspecto 

social e ambiental. 

2.2 Qual a importancia do Balan~o Social? 

Essa e uma pergunta que rnuitos fazem, pois a pouco tempo no 

Brasil esse assunto vern sendo comentado, por isso ainda rnuitas pessoas tern 

duvidas quanto sua irnportiincia e sua elabora<;ao. 

Por ser urn docurnento de Responsabilidade Social, ele envolvera 

varias pessoas, de fomecedores a clientes, funcionarios e diretores, inclusive 

a sociedade em geral, seja atraves de seu local de trabalho ou rneio arnbiente. 

Atraves de projetos elaborados dentro das empresas, tal como 

creche para filhos de funcionarios, incentivo ao trabalho voluntario em 

ambiente extemo como entidades que carecem de ajuda, projeto de 

preserva<;ao da natureza, entre outros, trazem a empresa urn retorno positivo, 

pela satisfa<;ao dos funcionarios. Tarnbem mostra a sociedade o que a 

entidade vern fazendo por esta e por todos os que estao ligados a ela 

( diretamente ou indiretarnente ). 
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Diretores e administradores tem o Balanc;o Social com suporte para 

tomada de decisao. Mas de onde vem as informac;ao para a montagem do 

Balanc;o? A origem e confiavel ? Quais sao os dados utilizados? 

2.3 Composi.;ao e montagem do Balan.;o Social 

Para elaborac;ao do Balanc;o Social e preciso a colaborac;ao de diversos 

departamentos da empresa como recursos humanos e principalmente a 

contabilidade que e responsavel pela divulgac;ao dos relat6rios contabeis, tais 

como: Balanc;o Patrimonial, Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio, 

Demonstrac;ao de Lucros ou Prejufzos Acumulados, Demonstrac;ao das 

Origens e Aplicac;5es dos Recursos, Balanc;o Social e outros relat6rios 

gerenciais. 

2.4 Relevancia do Balan.;o Social e Responsabilidade Social 

Na realidade atual de nossa legislac;ao, a inexistencia de leis que 

obriguem a as entidades a assumir a Responsabilidade Social e Ambiental, 

nao transferindo a responsabilidade somente aos Governos e tendo como 

contrapartida qualidade de vida da populac;ao. 

A colaborac;ao da classe dos profissionais da area de contabilidade 

que poderao muito contribuir para tornar realidade e na manutenc;ao do 

Balanc;o Social na qual vir a ser obrigat6rio a elaborac;ao e publicac;ao no 

Brasil, mesmo sabendo que algumas empresas a sua maneira ja divulgam 

seus Balanc;os Sociais, focando mais a promoc;ao da entidade do que o 

aspecto social da comunidade que a empresa esta inserida. 

Nao podemos ser ingenuos de esperar que as entidades ou Governos 

venham resolver todos os problemas sociais e ambientais, mas algo tern que 

ser feito como a importancia da conscientizac;ao da populac;ao para o aspecto 

social e ambiental tendo como ferramenta de tomada de decisao as 

demonstrac;5es contabeis e o Balanc;o Social. 
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2.5 Delimita~ao do Estudo da Responsabilidade Social e Balan~o Social 

Neste estudo da Responsabilidade Social e Balan9o Social, o objetivo e 

evidenciar e informar, embora muitos criticos e cepticos tratam este assunto 

como uma utopia, todas empresas pensar no aspecto social e ambiental. No 

entanto ha muitas pessoas, e algumas empresas modestamente que pensam 

nesses aspectos com certa seriedade. Mesmo sendo pouca a contribui9ao da 

comunidade e entidades empresariais no Brasil, fica uma pergunta o que e 

quais as contribui9oes que a Responsabilidade Social e a divulga9ao do 

Balan9o Social, traz de beneficios a comunidade e retorno para propria 

entidade empresarial ? 

Ainda e precoce dizer que se o Projeto de Lei 3.116/97 for aprovado, 

venha surtir grandes mudanyas, mas uma coisa e certa, algo tem que ser feito 

a come9ar, a aprova9ao do projeto e fiscalizar para que cada empresa 

contribua e comprometa-se com as melhorias sociais e ambientais. 
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3 RESPONSABILIDADE ,LEGISLA<:=AO E BALAN<:=O SOCIAL NO 

BRASIL 

A insen;;ao da pesquisa e da praxis do tema Balan<;o Social no Brasil 

remonta a 1961. nesse ano, conforme relato de Vladimir Rioli (1997) foi 

constituida em Sao Paulo a Associa<;ao dos Dirigentes Cristaos de Empresas 

( ADCE ), que deu inicio, no pais, a uma pregac;;ao sobre a responsabilidade 

do dirigente da empresa nas questoes sociais. Veja abaixo uma breve 

cronologia sobre o tema : 

? em 1977, a ADCE, ja em constru<;ao de ambito nacional, organizou o 2° 

Encontro Nacional de Dirigentes de Empresas, tendo como tema central o 

Balanc;;o Social da Empresa; 

? a partir de 1979, a ADCE passa a organizar seus congressos anuais e, em 

todos, o tema Balanc;;o Social foi objeto de reflexao; 

? nos anos 70, o Prof. Ernesto Lima Gonc;;alves, em trabalhos e semin<irios por 

ele realizados, enfoca o tema do Balanc;;o Social, culminando em 1980 com 

publicac;;ao pioneira no Brasil de urn livro sobre o Balanc;;o Social na 

Empresa ( o livro, que se constitui numa coletania de artigos, de varios 

autores brasileiros e sul-americanos, focaliza com enfase a responsabilidade 

social da empresa e seu clima interno. Nao se insere no contexto da 

Contabilidade, nem focaliza a DV A); 

? em 1984, Tinoco, co-autor deste livro, apresenta o primeiro trabalho 

academico sobre Balanc;;o Social, no Brasil, no ambito da Contabilidade. 

Contituiu-se em uma dissertac;;ao de mestrado, apresentada ao Departamento 

de Contabilidade e Atmiria da FEA-USP, intitulada Balan<;o Social - uma 

abordagem socioeconomica da contabilidade; 

? em 1991, o senador Valmir Campelo encaminha ao Congresso urn 

anteprojeto propondo a publicac;;ao do Balanc;;o Social pelas empresas, que 
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foi votado favoravelmente no Senado; entretanto, nao foi aprovado na 

Camara dos Deputados; 

~ Herbert de Souza, o Betinho, fundador do !BASE, em ato publico realizado 

em 18-6-1977, no Rio de Janeiro, inicia campanha pela divulga~ao de urn 

Balan~o Social das empresas, no Brasil; 

~ as deputadas federais Maria da Concei~ao Tavares, Sandra Starling e Marta 

Suplicy (ex prefeita de Sao Paulo) lan~am, em 1977, o Projeto de Lei n° 

3.116, estabelecendo a obrigatoriedade da publica~ao do Balan~o Social as 

empresas privadas com mais de 100 funciomirios e para todas as empresas 

publicas, concessionarias e permissionarios de servi~os publicos. Esse 

projeto foi arquivado; porem, o deputado Paulo Rocha reapresentou-o, e 

tramita atualmente no Congresso Nacional. 

Alem dos autores e dos fatos arrolados na constru~ao do caminho para 

discussao, difusao e implanta~ao do Balan~o Social, no Brasil, varias 

institui~oes tern posi~ao de relevo. Entre essas, destacam-se : Funda~ao 

Fides, Instituto Ethos, Abrinq, CVM e IBASE. 

A CVM apoia e incentiva a divulga~ao voluntaria das a~oes empresariais 

que reflitam as suas preocupa~oes e responsabilidades no campo social. 

A CVM aliou-se ao IBASE (Instituto Brasileiro de Analises Sociais e 

Econ6micas ), organiza~ao nao governamental fun dada por Betinho em 

1.981, com intuito de incentivar a divulga~ao do Balan9o Social na qual tern 

alcan9ado expressao cada vez maior em nosso Pais. 

A CVM nesse sentido propora a inclusao ao anteprojeto de 

reformula~ao da Lei 6.404/76, que trata das sociedades por a96es, disposi~ao 

estabelecendo que essas sociedades, bern como quaisquer outras empresas 

consideradas de grande porte, devem divulgar informa96es de natureza 

social, alem da divulga((ao da Demonstra((ao do Valor Adicionado. 
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4 COMO SE ELABORA 0 BALAN<;:O SOCIAL E PARA QUE 

SERVE? 

0 Balan<;o Social tern ambi<;ao de descrever certa realidade economica, 

ambiental e social, de uma entidade, atraves do qual e suscetfvel de 

mensura<;ao, avalia<;ao e divulga<;ao. 

A elabora<;ao e a publica<;ao do Balan<;o Social pelos gestores 

constitucionais no melhor exemplo de accountability. 

Accountability representa a obriga<;ao que as organiza<;oes tern de 

prestar contas dos resultados obtidos, em fun<;ao das responsabilidades que 

decorrem de uma delega<;ao de poder, a seus parceiros sociais, os 

stakeholders. 

Tres departamentos destacam-se na elabora<;ao e na divulga<;ao do 

Balan<;o Social : o departamento de recursos humanos, o de contabilidade e o 

de sistemas de informa<;oes . 

0 departamento de RH envolve-se com assalariados desde sua sele<;ao, 

recrutamento e admissao, ate seu desligamento; o departamento de 

contabilidade processa os atos e fatos administrativos, suscetfveis de 

mensura<;ao e avalia<;ao contabil, econornica, financeira e social; o de 

sistema de informa<;oes agiliza a informa<;ao, armazena-a e permite sua 

divulga<;ao de forma rapida e on line, para a empresa e para os usuarios 

extemos, usando entre outros meios a web. 

Ao referir-se aos objetivos do Balan<;o Social e a especifica<;ao de 

informa<;oes de carater Social, ambiental e economicas, que atendam aos 

usmirios, Kroetz menciona : 

a) revelar, em conjunto com as demais demonstra<;oes financeiras a estrategia de 

sobrevivencia e crescimento da entidade; 
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b) evidenciar, atraves dos indicadores econ6micos e sociais, as contribui<;5es da 

empresa a qualidade de vida da comunidade; 

c) abranger todo o conjunto de intera<;5es sociais que compreende cliente, 

fornecedores, governo, acionistas, investidores etc; 

d) divulgar os investimentos realizados no desenvolvimento de pesqmsas e 

tecnologias; 

e) compor urn banco de dados confiavel para analise e tomada de decisao dos 

usuarios diversos; 

f) medir os impactos das informa<;5es apresentadas no Balan<;o Social perante a 

comunidade onde mantem rela<;ao de neg6cios; 

g) servir de instrumento para negocia<;5es laborais entre empresa, sindicatos, 

representante dos empregados; 

h) clarificar os objetivos e as politicas administrativas que possibilitem avaliar a 

entidade, em fun<;ao nao apenas do resultado econ6mico, mas tambem dos 

resultados sociais; 

i) ampliar o grau de confian<;a da sociedade em rela<;ao a entidade; 

j) verificar a participa<;ao dos trabalhadores no processo de gestao. 

0 Balan<;o Social procura utilizar ao maximo as informa<;5es disponiveis 

nos diversos departamentos funcionais das organiza<;oes. Sua fun<;ao e dar

lhes urn tratamento adequado em termos de disclosure, para os agentes 

sociais . A serie de indicadores que se pode extrair tanto de ordem 

quantitativa como qualitativa e numerosa. 
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4.1 Serve para obter indicadores de can'iter economico, tais como: 

-Valor adicionado por trabalhador; 

- Relavao entre salarios pagos ao trabalhador em relavao ao valor 

adicionado; 

- Relavao entre salario e receitas brutas da empresa 

- Contribuivao do valor adicionado da empresa para o Produto Intemo Bruto; 

- Produtividade social da empresa 

- Carga tributaria da empresa em relavao a seu valor adicionado etc 

4.2 Serve tambem como indicadores de caniter social que podem ser, 

por exemplo : 

- Evoluvao do emprego na empresa; 

- Promovao dos trabalhadores na escala salarial da empresa; 

- Relavao dentre a remuneravao do pessoal de gerencia e os openirios; 

- Participa9ao e evoluvao do pessoal por sexo e instruvao; 

- Classificavao do pessoal por faixa etaria; 

- Classificavao do pessoal por tempo na empresa; 

- Nivel de absenteismo; 

-Turnover; 

- Beneficios sociais concedidos (medico, odontol6gico, moradia, educavao ); 

- Politica de higiene e seguranva no trabalho; 

- Politica de pte<;l!o ao meio ambiente; 
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- Nlveis de polui<;ao; 

- Eco indicadores etc. 

4.3 Algumas informa~oes com pontos comuns na elabora~ao do Balan~o 

Social: 

1- Divulgam dados quantitativos, com predominancia para os qualitativos; 

2- Apresentam valores gastos na remunera<;ao de funciomirios, administradores, 

acionistas, terceiros e governos; 

3- Revelam preocupa<;ao com o quadro funcional, e sao dados que compoem a 

maioria das informa<;oes contidas nos Balan<;os Sociais; 

4- Demonstram o apoio e investimentos a programas de educa<;ao, cultura, 

esporte e lazer, no ambito intemo e extemo a organiza<;ao; 

5- Desenvolvem projetos na area de saude, preocupando divulgar tais 

resultados; 

6- Divulgam valores investidos e iniciativas implementadas na area de meio 

ambiente; 

7- Apresentam outras contribui<;oes 'a comunidade. 

4.4 Algumas varhiveis, porem, sao encontradas em apenas algumas 

demonstra-roes 

1- Da demonstra<;ao do valor adicionado; 

2- Da missao, das politicas e dos valores da organiza<;ao; 

3- Do programa de participa<;ao dos resultados; 

4- Dos incentivos a cria<;ao de cooperativas; 
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5- Do reconhecimento do publico; 

6- Das areas de neg6cio, em que a entidade atua; 

7- Dos indicadores de ecoeficiencia; 

8- Dos indicadores da entidade com o cliente. 

4.5 Demonstrac;ao do Valor Adicionado (DVA) e sua importancia 

Uma das formas que ampliam a capacidade de analisar o desempenho 

economico e social das organiza<;oes e atraves do valor economico que e 

agregado pelas empresas aos bens e servi<;os adquiridos de terceiros, 

valor esse denominado de valor adicionado. 

Esse eo valor total da produ<;ao de bens e servi<;os de determinado perfodo, 

menos o custo dos recursos adquiridos de terceiros, necessaries a essa 

produ<;ao, bern como a forma pela qual este esta sendo distribuido entre 

diferentes grupos sociais que interagem com suas atividades. 

4.6 Proposic;ao de urn modelo para o Balanc;o Social 

Metodologias foram desenvolvidas para apresenta<;ao do Balan<;o 

Social, algumas tornaram-se Lei (exemplo: Portugal e Fran<;a), outras sao 

originarias da criatividade das pessoas que atuam em entidades e outras sao 

proposi<;oes da sociedade academica. 

No modelo apresentado (vide anexos), apresenta uma proposi<;ao 

para demonstra<;ao do Balan<;o Social. Sua 16gica esta centrada em relacionar 

as informa<;oes por categorias (laborais, sociais e ambientais) e dentro destas 

categorias sugere-se a distin<;ao entre dados qualitativos, quantitativos e 

descritivos. Alem disso, relaciona alguns dados sobre o perfil da entidade, 

propoem a demonstra<;ao do valor adicionado e abre espa<;o para divulgar 

informa<;oes diversas entendidas complementares. 
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0 modelo proposto ja foi adotado como base para a preparas;ao dos 

Balans;os Sociais que concorrem ao certificado de responsabilidade social, 

ofetiado pela AssembhSia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sui. 

4.7 A elabora~ao do Balan~o Social 

Departamentos que contribuem para a elaboras;ao do Balan<;o Social. 

Tres departamentos funcionais participam na elaboras;ao do Balan<;o 

Social: o departamento de pessoal, o de contabilidade e o de sistemas de 

informas;ao. 

• Departamento de Pessoal 

Este setor envolve-se com os assalariados desde sua admissao na 

empresa ate seu desligamento. Tern, portanto, participas;ao em tudo o que se 

refere a movimentas;ao, planejamento, controle, comportamento, evolus;ao, 

treinamento, formas;ao e desenvolvimento, etc. 

Efetua os registros de salarios, controla o numero de horas e dias 

trabalhados, movimentas;ao, absenteismo, etc. Em muitas empresas e o 

encarregado da elaboras;ao da folha de pagamento. Fomece informas;oes 

sobre os assalariados, tanto no ambito intemo, para fins de gestao, como 

extemamente, para cumprimento de legislas;ao, tal como Lei dos 2/3 e a Lei 

n° 4.923. Seu envolvimento na elabora<;ao do Balan<;o Social e por demais 

6bvia. 

• Departamento de contabilidade 

0 departamento de contabilidade e o encarregado na empresa de 

registrar os atos e fatos administrativos mensuraveis financeiramente. E o 

departamento que elabora e divulga os relat6rios contabeis como: balan<;o 

patrimonial, demonstras;ao de resultados do exercicio, demonstras;ao de 
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lucros ou prejuizos acumulados, demonstras;ao das origens e aplicas;ao de 

recursos e outros relat6rios gerenciais. 

Traduz a satisfas;ao patrimonial da entidade e descreve a origem e a 

aplicas;ao dos recursos. Reporta, pois, informas;ao, que v1sa 

satisfazer as necessidades de seus diferentes usuarios, internos e 

externos. lnstrumento de gestao, fornece uma sintese dos resultados, 

envolvendo receitas e despesas, calcula os pres;os de venda e o custo dos 

produtos fabricados, produs;ao e produtividade. Calcular e apresentar a 

demonstras;ao do valor adicionado e fazer o calculo da contabilidade de 

excedentes sao informas;oes que tambem tern sua origem nesse 

departamento. 

• Departamento de sistema de informa<;ao contabil 

Os objetivos de urn sistema contabil podem ser resumidos como: 

• prover informas;oes monetarias e nao monetarias, destinadas as atividades e 

decisoes dos niveis: operacional, tatico e estrategico da organiza<;ao, bern 

como para os usuarios extemos da organizas;ao; 

• constituir-se na pe<;a fundamental do sistema gerencial da entidade. 

Segundo Barry E. Cushing "o termo sistema de informa<;ao contabil e 

definido como urn conjunto de recursos humanos e de capital, dentro de uma 

organizas;ao responsavel pela prepara<;ao de informas;oes financeiras e 

tambem das informa<;oes obtidas da coleta e processamento de transas;oes". 

Para o Balan<;o Social, o sistema de informas;ao contabil e de vital 

importancia. Tradicionalmente, o agregado de servis;os vern sendo avaliado 

em termos monetarios, todavia, o uso da abordagem sistemica permite levar 

em considera<;ao outras medidas de valor, como: 

• unidades fisicas de produtos vendidos; 
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• produ<;ao fisica, produtividade, horas trabalhadas; 

• qualidade e nao qualidade dos produtos fabricados; 

• diminui<;ao/aumento das falhas e de refugos na produ<;ao; 

• minimiza<;ao de perdas e desperdicios; 

• impacto do acrescimo/decrescimo do absentefsmo e do turnover, sobre a 

produ<;ao e a rentabilidade e outras variaveis, ambientais e comportamentais, 

que sao necessarias ao entendimento e a continuidade das organiza<;oes, que 

operam num contexto ambiental de competitividade e qualidade total. 

0 controle das horas efetivamente trabalhadas e a elabora<;ao da folha 

de pagamento dos funcionarios implica a existencia de subsistema de pessoal 

na qual a classifica<;ao segundo criterios especificos permite, por exemplo, a 

edi<;ao de relat6rios do efetivo por sexo, idade, tempo no emprego, 

qualifica<;ao educacional, nacionalidade, etc. 

Ao mesmo tempo, a reparti<;ao das remunera<;oes por qualifica<;ao 

pessoal, por sexo, por departamento e se<;ao e obtida como subproduto da 

folha de pagamento, calculado ainda os encargos sociais, o custo do pessoal 

por areas, bern como outros indicadores especificos. 

0 sistema de informa<;ao contabil, que usa a informatiza<;ao como 

instrumento de apoio, por seu avan<;o e constante modemiza<;ao tecnol6gica, 

pela rapidez no tratamento, armazenamento e divulga<;ao da informa<;ao, 

constitui uma ferramenta importante na elabora<;ao do Balan<;o Social. 

A elabora<;ao do Balan<;o Social comporta duas fases: na primeira o 

responsavel designado para elabora-lo deve promover e coordenar a 

concep<;ao do documento. 0 escopo, os meios, os objetivos a serem 

alcan<;ados sao definidos e planejados visando a sua elabora<;ao. 
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A segunda fase compreende a execuyao do trabalho planejado, ap6s 

os ajustamentos de rotina, em que os indicadores e as fontes de informayao 

ja foram previamente definidos. Com o decorrer dos anos - esperamos que 

no Brasil isso venha a ocon·er - o trabalho incorpora-se as rotinas 

administrativas da empresa, passando a ser elaborado e divulgado como 

ocorre com os demonstratives contabeis. Existem discussoes e polemicas 

sobre as abordagens a serem adotadas na elaborayao do Balanyo Social. 

4.8 Abordagens na elaborac;ao do Balanc;o Social 

0 Balanvo Social surgiu inicialmente na Franya, revelando 

informavoes, exclusivamente, dos recursos humanos, que trabalhavam nas 

organizavoes. Esta forma de evidenciavao, que tinha como alvo o publico 

intemo, ou seja, o pessoal, objetivava, por urn lado, avaliar alguns aspectos 

sobre a atividade desenvolvida pela organizavao no ambito social em 

beneficio de seus colaboradores e, por outro lado, servir de base a um 

esforvo de consertavao e mentalizavao de nao divulgar, unicamente, os 

resultados economicos e financeiros da entidade, mas tambem sua eficacia 

social. 

Esta abordagem vern sendo denominada de "Balanvo Social em 

sentido restrito". A partir de meados dos anos 70 e basicamente nos anos 80, 

especialmente na Inglaterra, Alemanha e Holanda, diversos pesquisadores 

propugnaram pela ampliavao, do Balanvo Social, em face da 

Responsabilidade Social das organizavoes, apresentando a sociedade uma 

nova demonstravao, que denominaram de Demonstravao do Valor 

Adicionado (Agregado ). Esta revela a comunidade a nova riqueza criada 

pelas organizavoes, ou seja, o valor de sua produvao vendida (output), 

deduzida dos hens e servivos adquiridos de terceiros (inputs), bern como sua 

repartivao aos agentes sociais envolvidos na geravao do valor agregado. A 

DV A ampliou sobremaneira o conceito de Balanvo Social. Eliseu Martins, 
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em artigo publicado no jornal Gazeta Mercantil, do dia 18-9-97, explicita 

que esta demonstras:ao representa "extraordim'tria forma de ver a funs:ao 

social da empresa, alem de qual a sua parcela na crias:ao de riqueza global do 

Pais, o PIB, em vez de s6 dar enfase apenas a linha final da demonstras:ao do 

resultado tradicional, de interesse exclusivo dos proprietarios". 

Ademais, expoe Martins, finalmente o Balans:o Social veto, mats 

recentemente, a encampar o conjunto de informas:oes a sociedade sobre a 

relas:ao da empresa com o meio ambiente, evidenciando o que e obrigada a 

gastar, ou voluntariamente o faz, para prevenir ou remediar o que produz de 

conseqUencias sobre ele, quais as metas de controle de poluis:ao esta 

obrigada a cumprir, quais as restris:oes que possui para operar, etc. Esta nova 

postura de respeito ao meio ambiente deixou de ser uma simples bandeira de 

alguns movimentos sociais e tomou-se uma exigencia legal no mundo dos 

neg6cios. 

A insers:ao das questoes economicas, ambientais e de cidadania as 

sociais ampliaram o escopo do Balans:o Social, denominando-o de Balans:o 

Social em sentido amplo, compreendendo: 

• balans:o social em senti do restrito (balans:o das pessoas ); 

• demonstras:ao do valor adicionado; 

• balans:o ecol6gico; 

• responsabilidade social da empresa. 
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5 PUBLICO ALVO DO BALAN(O SOCIAL E AS METAS 

RELEVANTES 

Para servir como instrumento capaz de agregar valor, causar surpresa e 

desencadear ac;oes, busca-se no uswirio final, a selec;ao das informac;oes ttteis 

e relevantes a serem divulgadas. Para que cada usm1rio seja atendido, se faz 

necessario a aplicac;ao de uma metodologia de apresentac;ao economica, 

clara e concisa, onde se identifica as necessidades de informac;ao de cada 

usuario. 

Para que o Balanc;o Social atinja seus objetivos, estes requisitos devem ser 

observados. 

5.1 Alguns usmirios do Balanc;o Social 

• Trabalhadores 

As informac;oes contidas no balanc;o social podem proporcionar subsidio 

para negociac;5es com a categoria patronal. Tambem apresentam indicadores 

que revelam a influencia que a exerce na sociedade, divulgam ac;5es 

desenvolvidas em beneficio do quadro funcional, constr6i urn conjunto de 

caracteristicas que representam o perfil de seus funcionarios como faixa 

etaria, nivel de absenteismo; faixas salariais, qualificac;ao, escolaridade etc. 

• Acionistas 

Fornece para estes, informac;oes que complementam as demonstrac;oes 

contabeis e financeiras, mostrando suas ac;oes na area social e ecol6gica 
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tanto no presente/passado/futuro, permitindo maior seguranya para tomada 

de decisoes com relayao aos seus investimentos. 

• Diretores e Administradores 

Pode contribuir por ser urn instrumento de controle, de planejamento e 

de tomada de decisoes, permitindo identificar tendencias e oportunidades 

internas e externas, proporcionando ayoes capazes de melhorar os dois 

ambientes. Tambem permite que o corpo diretivo seja julgado em funyao 

dos resultados sociais e ecol6gicos e nao s6 pelos resultados economicos. 

• Fornecedores 

0 Balanyo Social vai permitir aos fomecedores conhecer as politicas 

implementadas na area social e ecol6gica, aumentando sua confiabilidade 

em relayao a entidade com a qual esta negociando. 

• Clientes 

0 Balanyo Social permite aos clientes conhecer a realidade, as politicas 

da entidade, suas ayoes com influencia no ambiente social e ecol6gico, sua 

relayao com os funcionarios, etc. Assim o cliente vai poder trayar urn perfil 

da entidade, possibilitando maior tranqliilidade na opyao pelo produto ou 

serviyo pretendido. 0 Balanvo Social vai mostrar aos clientes a qualidade 

intema e extema da organizayao. 

• Sociedade 



A sociedades, por meio dos 6rgaos legais, concede as entidades o poder 

de exercer suas atividades e tem a obrigac;ao eo direito de fiscalizar as ac;oes 

desenvolvidas, com a finalidade de identificar danos e abusos praticados 

contra a propria sociedade e contra o meio ambiente. 0 Balanc;o Social deixa 

a comunidade a par dos acontecimentos, favoniveis ou nao, internos e 

externos, decorrentes da atividade desenvolvida. 

• Estudiosos 

Os Balanc;os Sociais formarao urn banco de dados, que servini de 

subsidio para melhor compreensao da realidade, permitindo o 

desenvolvimento de novas pesquisas na area economica, ecol6gica, contabil, 

administrativa, social, etc. 

• Concorrentes 

Estes aproveitam dados do Balanc;o Social para investigar a vida da 

entidade divulgadora, projetam o nivel de competitividade, novas tendencias, 

distribuic;ao do mercado, formas de financiamento, outras ac;oes 

desenvolvidas em termos de responsabilidade social e ambiental. 

• Sindicatos 

Aproveitam as informac;oes do Balanc;o Social para melhorar o processo 

de negociac;ao com a classe empresarial, tambem para verificar a ac;oes 

aplicadas na area social que dizem respeito ao quadro de associados. 

• Govemos 
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Com base no Balanvo Social o Governo pode preparar urn banco de 

dados confiavel, possibilitando a geravao de informavao por segmento 

social, por atividade, por regiao, etc., permitindo o desenvolvimento de 

pianos estrategicos (plano plurianual, orvamentos, etc.) fundamentados na 

realidade. Tambem verifica os tributos recolhidos, o potencial de 

arrecadavao dos mais variados segmentos tomando como base a 

Demonstravao do Valor Agregado. 0 Balanvo Social surge como urn apoio 

para o planejamento e a tomada de decisao governamental, apresentando a 

realidade e as tendencias, em termos de avao social e ambiental, podendo 

ainda controlar e incentivar as entidades, as quais influenciam diretamente 

na sociedade e no meio ambiente. 
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6 VANTAGENS NA APRESENTA(:AO DO BALAN(:O SOCIAL 

Segundo Rahman Apud Santos em trabalho apresentado em 1.999 

sobre a impotiancia da DV A na relac;ao entre as empresas multinacionais e 

os pafses hospedeiros do capital estrangeiro ele afirmou : 

"Ha muitas vantagens em se apresentar a Demonstrac;ao do valor 

Adicionado de uma empresa multinacional em urn pafs que a hospeda. As 

vantagens apoiam-se no fato de que essa demonstrac;ao oferece a empresa 

multinacional a oportunidade de apresentar sua contribuic;ao a esse pafs. A 

empresa multinacional pode utilizar essa demonstrac;ao para estabelecer o 

interesse da comunidade e de seus legisladores num pafs qualquer. Isso daria 

a empresa a oportunidade para formac;ao de goodwill, expansao do mercado, 

reduc;ao de conflitos com governo local e outros grupos da sociedade, e 

evitaria diversos desgastes politicos. Como conseqih~ncia disso a empresa 

provavelmente alcanc;aria maior crescimento e estabilidade de seus lucros". 

Do ponto de vista dos agentes sociais, importa saber como o valor 

adicionado gerado pela entidade e repartido e quais sao OS segmentos 

beneficiarios. Este sao : 

- o pessoal, que aporta seu trabalho a empresa, recebendo em contrapartida 

salarios e beneficios sociais; 

os acionistas, que ao integralizarem o capital da empresa, recebem em troca 

uma remunera<;ao repartfvel, o dividendo e outro de carater nao repartivel, as 

reservas; 

0 Estado, via Imposto de Renda, e outros impostos diretos, indiretos e taxas; 

Os financiadores, aqueles que aportam recursos a empresa a titulo de 

financiamento, e sao remunerados por juros. 
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6.1 Balam;o: de pe~a de marketing a ferramenta poderosa 

Conforme vai se livrando cada vez mais do r6tulo de mera pes:a de 

marketing, a prestas:ao de contas sabre a responsabilidade social - ou 

simplesmente balans:o social - vern ganhando terreno entre as empresas 

socialmente con·etas. Ha casas em que os balans:os ja sao tao estrategicos 

quanto a definis:ao sobre uma nova planta industrial, o lans:amento de um 

produto ou a aquisis:ao de uma tecnologia inovadora. 

Sao empresas que ja se alinham a uma tendencia crescente no mundo 

dos neg6cios: a inclusao desse relat6rio nas analises corporativas de 

mercado, nao se restringindo apenas a verificas:ao dos resultados financeiros. 

Investidores, fornecedores de credito, analistas e a sociedade civil do 

Brasil e do exterior estao abrindo os olhos ao comprometimento das 

empresas com a sustentabilidade social. 

A publicas:ao do balans:o social torna-se, entao, uma poderosa 

ferramenta nas maos de executivos e gestores. Mas e preciso ter cuidados 

basicos na hora de elaborar o relat6rio. 

Entre os principais criterios esta a transparencia nas informas:oes 

divulgadas, mesmo que elas nao sejam o modelo ideal de as:ao social e 

ambiental, ensina Ciro Torres, coordenador do Projeto Balans:o Social e 

Responsabilidade Social Corporativa do Instituto Brasileiro de Analises 

Sociais e Economicas - !base. "A mentira sempre aparece e as 

conseqliencias pod em ser desastrosas". 

"Mesmo que a corporas:ao nao tenha urn dado positivo em 

determinado item, orientamos que a informas:ao seja divulgada e que depois 

seja desenvolvida uma as:ao para melhorar o desempenho. Isso e 

responsabilidade social", diz. Muitas das empresas que divulgam o balans:o 

social no pais ( estima-se que cheguem a 450), o fazem com o modelo do 

!base, que tras:a urn diagn6stico dos indicadores sociais internos, externos, 

ambientais, do corpo funcional e do exercicio da cidadania empresarial. 
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Segundo Torres, uma das vantagens do modelo e que permite a comparar;ao 

da evolur;ao dos indicadores ano a ano. 

Uma das primeiras companhias brasileiras a se preocupar com a 

sustentabilidade social, a Souza Cruz, com unidades no Rio Grande do Sui e 

em Santa Catarina, publica o seu balanr;o social desde 1993. Ha alguns anos, 

o assunto passou a fazer parte da estrategia da companhia de tabaco, conta 

Jose Roberto Cosmo, gerente de Responsabilidade Social Corporativa. 

Nos dialogos promovidos com os stakeholders - grupo de pessoas 

que influenciam ou sao influenciadas pelo nosso neg6cio - surgiram dois 

grandes temas a serem discutidos: responsabilidade social e concorrencia 

desleal", lembra. 

Outra companhia que investe na publica~tao de sua estrategia social 

e a paranaense 0 Boticario. Desde 1999 OS balanr;os sociais sao editados 

seguindo o modelo do Instituto Ethos - outro conjunto de padimetros 

adotado entre as empresas - e toda uma equipe multifuncional e mobilizada 

para a execu9ao do trabalho. 

"Sao pessoas que tern acesso a diferentes departamentos, oferecendo, no 

final, uma vi sao global", explica Maria Carolina Zani, diretora de Gestao 

Economica, Financeira, de Recursos Humanos e Responsabilidade Social. 

6.2 Urn instrumento de apoio a gesHio 

Analisando-se as estruturas metodol6gicas propostas percebe-se que o 

Balan9o Social, antes de ser uma demonstra9ao que procura evidenciar a 

transparencia da gestao, e, na realidade, urn grande instrumento de apoio a 

gestao. Isso, porque ele agrupa urn grande numero de informa~toes que 

servem de suporte para analise da realidade organizacional, 

conseqlientemente, gerando subsidios para o processo de controle, 

planejamento e tomada de decisao. 

A metodologia empregada na analise do Balan~to Social, deve estar 

concatenada as necessidades e aos objetivos dos usuarios. Neste sentido, e 
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possivel aplicar a tecnica de analise contabil em ambito celular (letras a e b) 

e/ou ambito macroeconomico (letra c): 

a) Analise do Balanc;o Social - constitui-se na analise realizada no ambito da 

propria demonstrac;ao, sem correlac;oes com o conjunto de demonstrac;oes 

contabeis da entidade. Esta pratica parte de classificac;oes pre-estabelecidas, 

atendendo as formas tradicionais de analises (analise vertical e horizontal), 

evidenciando a evoluc;ao e a representatividade dos valores expressos no 

exercicio e em comparac;oes com exercicios anteriores. 

b) Analise do Balanc;o Social com o conjunto das demonstrac;oes contabeis da 

entidade - analisa-se o Balanc;o Social juntamente com o conjunto de 

demonstrac;oes contabeis publicadas pela entidade. Ou seja, sao apresentados 

dados oriundos da interligac;ao entre as dernonstrac;oes contabeis 

tradicionalmente publicadas e o Balanc;o Social. 

c) Analise comparativa de Balanc;os Sociais de entidades distintas- esta analise 

procura realizar cornparac;oes e gerar novas informac;oes. Por exemplo: a 

participac;ao da entidade na economia (municipal, regional, estadual, 

nacional e intemacional) comparada corn os indicadores medios do setor em 

que a entidade atua; a participac;ao efetiva da entidade na formac;ao da 

riqueza social, comparativamente as entidades da mesma categoria, ou ate 

mesrno de outros setores; a aplicac;ao de recursos na remunerac;ao a 

empregados comparativamente com entidades de outros segmentos, entre 

tantas. 

6.3 Selo Balan~o Social IBASE/BETINHO 

0 Selo Balanc;o Social lbase/Betinho foi criado em 1998 e, desde 

entao, tern sido conferido anualmente a todas as ernpresas que adotam e 

publicam amplamente o modelo de Balanc;o Social sugerido pelo Ibase. 0 
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selo tornou-se um indicativo de que a empresa da transparencia as suas ac;oes 

e investimentos no social, buscando uma postura mais responsavel e cidada. 

0 selo e anual, indicando sempre o exercicio a que ele se refere. A 

empresa tem o direito de utiliza-lo em seus documentos, relat6rios, 

papelaria, produtos, embalagens, site, etc. 

Para o recebimento do selo Balanc;o Social lbase/Betinho, a empresa 

devera cumprir 3 criterios com relac;ao a divulgac;ao do documento: 

Restric;oes: o Selo Ibase/Betinho NAO sera fornecido as empresas 

de cigarro/fumo/tabaco, armas de fogo/munic;oes, bebidas alco6licas ou que 

estejam comprovadamente envolvidas com explorac;ao de trabalho infantil 

e/ou qualquer forma de trabalho forc;ado. 

Selo Balanc;o Social lbase/Betinho sera conferido aquelas empresas 

que realizarem e publicarem o balanc;o social integralmente no 

modelo sugerido pelo Instituto Brasileiro de Analises Sociais e 

Econ6micas (lbase) de acordo com os criterios a segmr: 

• Balanc;o Social devera ser publicado em jomal e/ou revista de 

grande circulac;ao regional e/ou nacional, bern como na pagina da 

empresa na internet, quando existir. 

• A publicac;ao devera mostrar o documento/tabela absolutamente na integra 

do modelo sugerido. Nenhum item, linha ou coluna devera ser omitido 

( exceto no item 3, conforme as Instruc;oes para o Preenchimento, no verso do 

modelo) e os campos preenchidos com "0" (zero), "nd" (nao disponivel) ou 

"na" (nao se aplica), quando for o caso. 0 item 7 (Outras Informac;5es) 

podera ser utilizado para esclarecimentos adicionais. 

• Todos os funcionarios e funcionarias devem ter acesso ao documento. 

Algumas sugestoes: fotoc6pia anexada ao contracheque, encarte em jomal 

ou boletim informative institucional, eventos de divulgac;ao etc .. 

I 
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Seguidas as orientac;oes ac11na, o Selo sera entregue em formato 

eletr6nico (arquivo em Corel) e, opcionalmente, em um quadro emoldurado 

e nominal, em cerim6nia promovida pela empresa e previamente agendada 

como Ibase. 

6.4 Custo/Beneficio do Balan~o Social 

Muitas vezes o custo da coleta/escriturac;ao/demonstrac;ao e superior 

ao beneficia oriundo da informac;ao. No caso do Balanc;o Social e dificil 

mensurar este custo/beneficio pois as informac;oes divulgadas a tendem a um 

variado numero de usuarios, cada qual impondo urn grau diferente de 

importancia e utilidade. 

0 que se tern que levara em conta e que investimento realizado na 

questao ambiental e social vern prevenir possfveis gastos adicionais, perdas, 

desperdfcios e multas, alem de melhorar a qualidade de vida da populac;ao e 

do pessoal intemo, o que melhora a imagem e a qualidade do produto e da 

entidade, podendo inclusive aumentar a produtividade e a lucratividade. 

0 Balanc;o Social, acreditasse, proporciona urn beneficia superior 

ao custo de sua divulgac;ao, uma vez que a coleta de informac;oes nao 

necessita de grandes investimentos nem grandes alterac;oes no sistema de 

informac;ao a entidade. 

Acredita-se que entre os beneffcios gerados com o Balanc;o Social 

esta a possibilidade de que seus usuarios possam avaliar as ac;oes 

desenvolvidas pela entidade divulgadora em relac;ao as influencias que ela 

exerce sobre seu ambiente, formando seu proprio jufzo de valor, propiciando 

ac;oes individuais ou coletivas de aprovac;ao ou nao as ac;oes/politicas 

organizacionais e govemamentais. 
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7 CONCLUSAO 

0 Balan<;o Social e um demonstrativo publicado anualmente pela 

empresa, reunindo um conjunto de informa<;5es sobre os projetos, 

beneffcios e a<;5es sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas 

de mercado, acionistas e a comunidade. E tambem um instrumento 

estrategico para avaliar e multiplicar o exercfcio da responsabilidade social 

corporativa. 

No balan<;o social a empresa mostra o que faz por seus profissionais, 

dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparencia as atividades 

que buscam melhorar a qualidade de vida para todos. Ou seja, sua fun<;ao 

principal e tornar publica a responsabilidade social ernpresarial, construindo 

rnaiores vinculos entre a empresa, a sociedade e o rneio arnbiente. 

0 balan<;o social e urna ferrarnenta que, quando construida por 

rnultiplos profissionais, tern a capacidade de explicitar e rnedir a 

preocupa<;ao da ernpresa corn as pessoas e a vida no planeta. 

E fundamental urna conscientiza<;ao de rnudan<;a cultural no arnbiente 

da celula social ern rela<;ao ao seu entorno e a cornunidade precisa de urna 

transforrna<;ao cultural para que a vida possa ser de rnelhor qualidade. 

Urgente se faz, tarnbern, o cuidado corn a natureza. 

E sobre isto ensina o Prof. Lopes de Sa: "Pouco adianta, para fins 

hurnanos, que estejarnos a apenas dernonstrar que se investiu tanto ou quanto 

na solu<;ao de problemas ecol6gicos ou ern interesses soctms, se nao 

conhecernos, pela reflexao, as bases 16gicas de urna intera<;ao entre a 

celula social e os seus entornos, entre a ernpresa e o rneio ern que 

VIVe, entre a e a sociedade." 

0 Neopatrirnonialismo contabil tern urna visao holistica e se preocupa 

corn a prosperidade corn eficacia do patrirnonio da celula social para que a 

comunidade tenha qualidade de vida e assirn ocorre o bern estar das pessoas. 
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A contabilidade tem expandido em diversas areas em beneficio das 

entidades, investidores e sociedade, com a globaliza<;ao da economia, no 

entanto Balan<;o Social e Responsabilidade Social ja e uma preocupa<;ao real 

embora ainda nao haja leis especificas obrigando a elabora<;ao e publica<;ao 

do Balan<;o Social, porem muitas empresas ja cumprem e assumem as 

responsabilidades sociais realizando programas sociais, algumas com intuito 

exclusivo de Marketing proprio, outras com o sentimento de culpa aos danos 

causados no meio ambiente e a sociedade. 

E preciso deixar claro que nao esperemos que as empresas desviem seus 

focos de atividades, muito menos venham ser entidades filantr6picas, pois 

isto e uma utopia, mas que cada entidade seja responsavel suficiente para 

amenizar e corrigir os danos ambientais que venham a causar, e e af que 

destaco a importancia do Contador com a incumbencia de medir 

qualitativamente e quantitativamente atraves do Balan<;o Social, o que e o 

quanto tal empresa fez em prol do meio ambiente e sociedade. 

Em nossa sociedade cheia de problemas de saude, desemprego, 

educa<;ao, frizo educa<;ao ambiental, s6 teremos uma sociedade mais justa 

quando a consciencia do Balan<;o Social e Responsabilidade Social estiver 

pairando sobre os modelos de administra<;ao e na vontade dos 

administradores nao ignorando que somente o Estado deve agir, em 

beneficio da sociedade e que cada entidade pode fazer urn pouco por todos. 
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Anexo 1: 

Empresas que publicam o Balan<;o Social 

3M do Brasil 

ABB - Asea Brown Boveri 

Abril S/A 

Acesita S/A 

Ache- Laborat6rios Farmaceuticos S/A 

AES Sui Dist Gaucha de Energia 

AFL 

AGF Brasil Seguros 

Agricola Fraiburgo 

Alcoa 

Alpargatas 

Altern ex 

Alumar 

Amazonia Celular 

Aracruz Celulose 

Asbace ATP 

Bahia Sui 

Banco Bradesco 

Banco da Amazonia-BASA 

Banco do Brasil 

Banco do Nordeste 

Banco Itau 

Banco Lloyds TSB Brasil 
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Banco Regional de Desenv. do Extremo Sui 

Banco Santos 

Bandeirante Energia 

Banespa 

Bank Boston 

Banrisul 

Basf 

Belcar Caminhoes e Maquinas 

Belgo Mineira (Empresas Belgo Mineira) 

Berlitz Centro de Idiomas 

BioBras-MG 

BM&F 

BNDES 

BR Distribuidora 

Brasil Telecom 

Brasil Telecom Participac;oes 

Brasmotor 

Bristol-Myers Squibb 

Caesb 

Caiua-Servic;os de Eletricidade 

Calc;ados Azaleia 

Calc;ados Bibi 

Camargo Correa 

Cambara SA Produtos Florestais> 

Canguru Embalagens 
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Cassi 

CBMM (Cia Brasileira de Metalurgia e Mineras;ao) 

CBTU (Cia Bras Trens Urbanos) 

CEA (Cia de Eletricidade do Amapa) 

CEAL (Cia Energetica de Alagoas) 

CEB (Cia Energetica de Brasilia) 

Cecrisa 

Cedae 

CEF (Caixa Econ6mica Federal) 

CELB (Cia Energetica da Borborema) 

Celg (Centrais Eletricas de Gohis) 

Celpa (Centrais Eletricas do Para) 

Celpe (Centrais Eletricas de Pernambuco) 

Celtins (Cia de Energia Eletrica do Estado do Tocantins) 

Cemat (Centrais Eletricas Matogrossenses) 

Cemig (Centrais Eletricas de Minas Gerais) 

CENF (Cia de Eletricidade de Nova Friburgo) 

Cepisa (Cia Energetica do Piaui) 

Cesp (Companhia Energetica de Sao Paulo) 

CET (Cia de Engenharia de Tnifego de Sao Paulo) 

CHESF (Cia Hidro Eletrica do S.Francisco) 

Cia Carris Porto-Alegrense 

Cia Fon;a e Luz do Oeste 

Cia Ind. Cataguases 

Cia Nacional de Energia Eletrica 
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Cia Provincia 

Cia Suzano de Papel e Celulose 

CLFSC (Cia Fon;a e Luz Santa Cruz) 

Cocel (Cia Campolarguense de Energia) 

Coelba 

Coelce (Cia Energetica do Ceara) 

Coemsa 

Cohab-PA 

Confab 

Conpasul Constru9ao e Servi9os 

Copel (Cia Paranaense de Energia Eletrica) 

Copene 

Copesul - Cia Petroquimica doSul 

Cosem (Cia Energetica do Rio Grande do Norte) 

Cosipa 

CPFL (Cia Piratininga de For9a e Luz) 

CPFL Gera9ao de Energia 

CPTM (Cia Paulista de Trens Metropolitanos) 

CSN (Companhia Siderurgica Nacional) 

CST (Cia Siderurgica de Tubarao) 

CTEEP (Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista) 

CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) 

Daimler Chrysler 

DataPrev 

De Nadai Alimenta9ao 
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Depto. Municipal de Eletricidade de Pos;os de Caldas 

Deten Qufmica 

Diario de Pernambuco 

Dpaschoal 

DuPont 

Duratex 

Editora Palavra Magica 

EFLUL (Empresa Fors;a e Luz Urussanga) 

Elektro Eletricidade e Servis;o 

Eletroacre (Cia de Eletricidade do Acre) 

Eletrobnis ( Centrais Eletricas Brasileiras) 

Eletroceee 

Eletronorte (Centrais Eletricas no Norte do Brasil) 

Eletronuclear (Eletrobnis Termonuclear) 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo 

Eli Lilly do Brasil 

Emater 

Embraco - Emp. Bras. de Compressores 

Embraer 

Embrapa - Emp. Bras. de Pesquisa Agropecuaria 

Embratel 

Em epa 

Em pam 

Emp. Bras. de Correios e Telegrafos 

Emp. Bras. de Correios e Telegrafos (DR Rio Gde do Sui) 
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Emp. de Eletricidade Vale Paranapanema 

Emp. Eletrica Bragantina 

Empresa Jornalistica Tropeiro dos Pampas 

Empresa Pt:1blica de Transportee Circula<;ao 

Energipe- Emp. Bras. de Sergipe) 

Enersul (Emp. Energetica de Mato Grosso do Sui) 

Epagri 

Epamig- Emp. de Pesquisa Agropecmiria de Minas Gerais 

EPTE (Empresa Paulista de Transmissao de Energia Eletrica) 

Escelsa (Espirito Santo Centrais Eletricas) 

Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Roxa 

Eskalab Com e Rep 

Expresso Caxiense 

Febraban 

Fersol Ind e Com Ltda 

Florestal Alimentos 

Fras-le 

Free Hotel Sao Paulo 

Fro nap 

Funda<;ao Bunge 

Furnas Centrais Eletricas 

Gafisa 

Gelre Trabalho Temponirio 

General Motors do Brasil 

Gerdau (Metalurgica Gerdau S/ A) 
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Gessy Lever 

GlaxoWellcome 

Globo Cabo 

Granvitur Fretamento e Turismo 

Grupo Eberle Mundial 

Grupo Editorial dos Sinos 

Grupo Henkel 

Grupo J Macedo 

Grupo Orsa 

Grupo Pao de A9ucar 

Grupo Parks 

Grupo Santander Banespa 

Grupo Ultra 

Hidrau Torque Com. e Imp. Ltda 

Hidreletrica Xanxere 

Hidropan (Hidroeletrica Panambi) 

Hospital das Clinicas de Porto Alegre 

IBS 

Imbralit 

Imprensa Oficial do ES 

Industrias e Comercio Chapec6 

Inepar 

InfoGlobo 

Infraero 

Intel bras 
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Intermedica Sa(Ide 

Intervias 

IPA 

Ita usa 

ltautec Philco 

Jari Celulose 

Klabin - Industrias Klabin de Papel e Celulose 

Kreybel Empreendimentos Imobiliarios 

Laborat6rio Sabin de Analises Clinicas 

Light - Servi<;os de Eletricidade 

Lorenatur Turismo 

Lupatech 

Maeda 

Manaus Energia 

Marco polo 

Marisol 

Martins e Salvia Advogados 

MBR - Minera<;oes Brasileiras Reunidas 

Mec-Tronic Components 

Medial Saude 

Meridional de Tabacos 

Merrill Lynch 

Metalurgica Jackwal 

Metro SP 

Mills do Brasil Estruturas e Servi<;os 
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MNA- Metal(Jrgica Nova Americana 

Minas da Serra Geral 

Moresco Contabilidade, Assessorias Ltda 

Multialloy Eng de Mat 

Multibnis da Amazonia 

Muxfeldt, Marin & Cia>> 

Natura 

Nestle 

Nitrofertil 

Nitroquimica 

Novita Fiat 

0 Boticario 

Odebrecht 

Odontoclinicas do Brasil 

Organon do Brasil Ind Com Ltda de Akzo Nobel Ltda (Divisao Organon) 

Orsa Celulose, Papel e Embalagens 

Otis 

Parks SA Comunicac;:oes Digitais 

Perdigao 

Pesagro-Rio 

Peter Chemical 

Petro bras 

Petro Flex 

Petroleo Ipiranga 

Petros 
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Pisa Papel de Imprensa 

Previ 

Qualitatividade 

Rand on 

RBS (Rede RBS de Comunica<_;oes) 

Rede Globo de Televisao 

RGE - Rio Grande Energia 

Rio Tinto Brasil 

Ripasa 

Sabesp (Cia de Saneamento Basico do Estado de SP) 

Sadia 

Sagan or 

Saint-Gobain Canaliza<_;ao 

Samarco 

Samitri S/ A - Minera<_;ao da Trindade 

SAR (Sul America Refrigeras:ao) 

Schemco Industria de Plasticos 

Schering do Brasil 

Serasa - Centraliza<;ao de Servi<_;os dos Bancos 

Sercomtel Celular 

Sercomtel SA Telecomunica<;oes 

Serpro 

Shell 

Siemens do Brasil 

Sistema Firjan 
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Sogil (Sociedade de Onibus Gigante) 

Springer/Carrier 

Sui America Seguros 

Suprisoft - Suprimentos Logiciais p/ Computadores 

Tecnum & Corporate Empreendimentos Imobiliarios 

Tele Centro Sui 

Telemar 

Telemig Celular 

Telesp Celular 

Texon Industria Farmaceutica 

Thyssen Fundi~oes 

Todeschini Ind. Com. 

Torre Empreendimento Rural e Constru~ao 

Transportadora Americana 

Trensurb (Empresa de Trens Urbanos Ltda) 

Tropical Im6veis> 

Tupy 

TV Pro gresso 

Uberlandia Refrescos> 

Unibanco 

Unimed Goiania 

Unimed Ponta Grossa 

Usiminas (Usinas Siderurgicas de Minas Gerais) 

Usina Jalles Machado 

Valdeia Artefatos Plasticos 
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Vale Paranapanema 

Vega Engenharia Ambiental 

Via9ao Campos Gerais 

Via9ao Grande Vit6ria 

Volkswagen 

Volvo 

Votorantim Celulose e Papel 

Weg 

Yazigi-Inter Nexus 

YPF (Repsol YPF) 

Zanzini M6veis 

Zivi/Hercules 
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ANEX02: 

Modelo de Balan~o Social do IBASE 

Aqui inicia-se a constrw;:ao do Balan<;o Social de uma empresa, no 

modelo proposto pelo !BASE para o ano 2.004. 

Este importante documento deve ser resultado de um amplo processo 

participativo que envolva a comunidade interna e externa e deve apresentar 

os projetos e a<;5es sociais e ambientais efetivamente realizados pela 

empresa. 

0 Projeto Balan<;o Social das Empresas, lan<;ado pelo IBASE em 

1997, conta hoje com o apoio da Funda<;ao Ford e com a colabora<;ao de 

parceiros como Ciee-RJ, Fides, Idee e Instituto Ethos. 

0 IBASE esclarece duvidas sobre o preenchimento do formuhirio e, 

uma vez pronto, divulga os nomes das empresas, seus Balan<;os Sociais e 

paginas na internet neste site. lnforma<;5es mais detalhadas podem ser 

obtidas pelo e-mail 

Cmansur(cl{ibase.br ou pelo telefone (21) 2509-0660 

1- Base de Calculo 2004 2003 

Valor (mil reais) Valor (mil reais) 

Receita Liquida (RL) 

Resultado Operacional (RO) 

Folha de Pagamento Bruta 

(FPB) 
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2- Indicadores Sociais Valor (mil) % sobre % sobre Valor % sobre 

Intemos FPB RL (mil) FPB 

% sobre 

RL 
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Alimentavao 

En cargos Sociais 

Compuls6rios 

Previdencia Privada 

Saude 

Seguranva e Medic ina no 

trabalho 

Educavao 

Cultura 

Capacitavao e 

desenvo lvimento 

profissional 

Creches ou auxilio-creche 

Participavao nos lucros ou 

resultados 

Outros 

Total - Indicadores sociais 

intemos 

3- Indicadores Sociais Valor (mil) % sobre % sobre Valor % sobre % sobre 

Extemos RO RL (mil) RO RL 

Educavao 
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Cultura 

Saude e Saneamento 

Esporte 

Combate a fome e seguranc;a 

alimentar 

Outros 

Total das contribuic;oes para 

a sociedade 

Tributos ( excluidos en cargos 

sociais) 

Total - Indicadores sociais 

extemos 

4- Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre % sobre Valor % sobre % sobre 

RO RL (mil) RO RL 

Investimentos relacionados 

com a produc;ao/operac;ao da 

empresa 

Investimentos em programas 

e/ou projetos extemos 

Total dos investimentos em 

meio ambiente 
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Quanto ao estabelecimento () nao possui metas () nao possui metas 

de "met as anuais" para 

m 11111111 zar resfduos, 0 
( )cumpre de 0 50% ( )cumpre de 0 50% 

consumo em geral na ( )cumpre de 51 a 75% ( )cumpre de 51 a 75% 

produc;ao/ operac;ao e 

aumentar a eficacia na () cum pre de 76 a 100% ()cum pre de 76 a 100% 

utilizac;ao de recursos 

naturais , a empresa 

5- Indicadores do Corpo 

Funcional 

No de empregados( as) ao 0 0 

final do periodo 

N° de admissoes durante o 0 0 

periodo 

No de empregados( as) 0 0 

terceirizados( as) 

N° de estagiarios 0 0 

N° de empregados acima de 0 0 

45 anos 

No de mulheres que 0 0 

trabalham na empresa 

% de cargos de chefia 0,00% 0,00% 

ocupados por mulheres 
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No de negros(as) que 0 0 

trabalham na empresa 

% de cargos de chefia 0,00% 0,00% 

ocupados por negros(as) 

No de portadores( as) de 0 0 

deficiencia ou necessidades 
.. 

espec1a1s 

6- Informa<;oes relevantes 

Quanto ao exercicio da 
2004 Metas 2005 

cidadania empresarial 

Rela<;ao entre a maior e a 

men or remunera<;ao da 0 0 

empresa 

Numero total de acidente de 
0 0 

trabalho 

Os projetos 
.. 

() dire<;ao ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SOCialS e 

ambientais desenvolvidos dire<;ao todos(as dire<;ao dire<;ao e todos(as) 

pel a em pre sa foram e )empreg gen3ncia emprega 

definidos por: gerencia ados( as) dos(as) 

Os padroes de seguran<;a e () dire<;ao e ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

salubridade no ambiente de gerencia todos(as todos(as dire<;ao e todos(as todos(as 

trabalho for am definidos gerencia 
emprega + Cipa emprega + Cipa 

por: 
dos(as) dos(as) 



52 

Quanto a liberdade sindical, () nao se ( ) ( ) ( ) nao ( ) ( ) 

ao direito de negocia<;ao 

coletiva e a representa<;ao 

interna dos(as) 

trabalhadores(as), a empresa: 

envolve 

A previdencia privada () dire<;ao 

contempt a: 

A participa<;ao nos lucros ou 

resultados contempla: 

() dire<;ao 

Segue as 

norm as 

daOIT 

( ) 

dire<;ao 

e 

gerencia 

( ) 

dire<;ao 

e 

gerencia 

incentiv se Seguira 

a e as 
envolve 

segue a nonnas 

OIT 

( ) 

todos(as 

emprega 

dos(as) 

( ) 

todos(as 

emprega 

dos(as) 

( ) 

dire<;ao 

( ) 

dire<;ao 

daOIT 

( ) 

dire<;ao e 

gerencia 

( ) 

dire<;ao e 

gerencia 

incentiva 

ra e 

seguira a 

OIT 

( ) 

todos(as 

emprega 

dos(as) 

( ) 

todos(as 

emprega 

dos(as) 

Na sele<;ao dos fornecedores, ( ) nao sao ( ) sao ( ) sao ( ) nao ( ) sao ( ) sao 

os mesmos padroes eticos e considera

de responsabilidade social e dos 

ambiental adotados pela 

sugerido exigidos sao sugerido exigidos 

s consider s 

a-dos 

empresa: 

Quanto a participayaO de ( ) nao se ( ) apoia 

empregados(as) em envolve 

programas de trabalho 

voluntario, a empresa: 

Numero total de reclama<;oes Na empresa No 

e criticas de Procon 

consumidores( as): 

( ) ( ) nao ( ) 

organiza se apoiara 

e envolver 

incentiv a 

a 

Na 

Justi9a 

Na No 

empresa Procon 

( ) 

organiza 

ra e 

incentiva 

ra 

Na 

Justi<;a 
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% de reclama<;oes e criticas Na empresa No Na Na No Na 

atendidas ou solucionadas: Procon Justi<;a empresa Procon Justi<;a 
% ---

% % % % % 

Valor adicionado total a Em 2004: Em 2003: 

distribuir (em mil R$) 

Distribui<;ao do Valor % governo % governo 
- -

Adicionado (OVA) _o/ocolaboradores(as _o/ocolaboradores(as 

% acionistas % terceiros % acionistas % terceiros 

7- Outras Informa<;oes 

Este espa<;o estli disponivel 

para que a empresa agregue 

outras 

importantes 

exercicio 

informa<;oes 

quanto ao 

da 

responsabilidade social, etica 

e transparencia. 

% retido % retido 

Receita liquida: receita bruta excluida dos impostos, contribui<;oes, 

devolu<;oes, abatimentos e descontos comerciais. 

Resultado operacional: lucro ou prejuizo apresentado pela empresa no 

periodo. 

Folha de pagamento bruta: valor total do pagamento. 



Alimenta~ao: gastos com restaurante, vale-refei<;ao, lanches, cestas basicas 

e outros relacionados a alimenta<;ao dos empregados(as). 

Previdencia privada: pianos especiais de aposentadoria, funda<;oes 

previdenciarias, complementa<;oes de beneffcios a aposentados(as) e seus 

dependentes 

Sande: plano de saude, assistencia medica, programas de medicina 

preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com saude, 

inclusive dos aposentados(as). 

Educa~ao: gastos com ensino regular em todos os nfveis, reembolso de 

educa<;ao, bolsas, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca (exclufdo 

pessoal) e outros gastos com educa<;ao. 

Cultura: gastos com eventos e manifesta<;oes artfsticas e culturais (musica., 

teatro, cinema, literatura e outras artes). 

Capacita~ao e desenvolvimento profissional: recursos investidos em 

treinamentos, cursos, estagios, (excluido os salarios) e gastos voltados 

especificamente para a capacita<;ao relacionada com a atividade 

desenvolvida por empregados(as). 

Creche ou auxilio-creche: creche no local ou auxilio-creche a 

empregados( as). 

Participa~ao nos lucros ou resultados: participa<;oes que nao caracterizem 

complemento de salarios. 

Outros beneficios: seguros (parcela paga pela empresa), emprestimos (so o 

custo ), gastos com atividades recreativas, transportes, moradia e outros 

beneficios oferecidos a empregados(as) podem ser aqui enumerados. 

Total das contribui~oes para a sociedade: somatorios dos investimentos na 

comunidade que aparecem discriminados. 
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Os itens na tabela aparecem como indicas;ao de setores importantes onde a 

empresa deve investir (como habitas;ao, creche, lazer e diversao, por 

exemplo). Porem podem aparecer aqui somente os investimentos focais que 

e a empresa realiza regularmente. 

Tributos: (excluidos encargos sociais): impostos, contribuis;oes e taxas 

federais, estaduais e municipais. 

Investimentos relacionados com a produ~ao/opera~ao da empresa: 

investimentos, monitoramento da qualidade dos residuos/efluentes, 

despoluis;ao, gastos com a introdus;ao de metodos nao-poluentes, auditorias 

ambientais, programas de educas;ao ambiental para os(as) funciomirios(as) e 

outros gastos corn o objetivo de incrementar e buscar o melhoramento 

continuo da qualidade ambiental na produyao/operayao da empresa. 

Investimentos em programas/projetos externos: despolui9ao, conserva9ao 

de recursos ambientais, campanhas ecol6gicas e educas:ao s6cio-ambiental 

para a comunidade externa e para a sociedade em geral. 

Metas anuais: resultado medio percentual alcan<;:ado pela empresa no 

cumprimento de metas ambientais estabelecidas pela propria corpora9ao, por 

organiza9oes da sociedade civil e/ou por panlmetros internacionais como o 

Global Reporting Initiative (GRI). 

No de negros(as) que trabalham na empresa: considerar como 

trabalhadores(as) negros(as) o somat6rio de individuos 

classificados/autodeclarados como de pele preta e parda ( conforme o 

declarado na RAIS). 

Rela~ao entre a maior e a menor remunera~ao: o resultado absoluto da 

divisao da maior remunera9ao pela menor. 

Numero total de acidentes de trabalho: todos os acidentes de trabalho 

registrados durante o ano. 
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Normas: conforme as Conven<;5es 87, 98, 135 e 154 da Organiza<;ao 

Internaciona1 do Traba1ho (OIT) e os itens da norma Social Accountability 

8000 (AS 8000). 
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ANEX03: 

EXEMPLO DO BALAN(:O SOCIAL DA PETROBRAS 2004 

Balanc;o Social Anual/ 2004 

Empresa: PETROBRAS 

1-Base de Calculo 
Receita Liquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
2-Indicadores Sociais Internos 
Alimentac;:ao 
Encargos sociais compuls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguranc;:a e medicina no trabalho 
Educac;:ao 
Cultura 
Capacitac;:ao e desenvolvimento profissional 
Creches ou auxilio-creche 
Participac;:ao nos lucros ou resultados 
Outros 
Total - Indicadores Sociais Internos 

Valor (mil reais) 

Valor (miiR$) 
301.524 

2.212.483 
387.175 
587.585 

43.551 
84.082 

1.775 
274.659 

1.570 
783.224 

57.410 
4.735.038 

108.201.479 
27.251.411 

5.151.447 
%sobre RO 

5,85% 
42,95% 

7,52% 
11,41% 

0,85% 
1,63% 
0,03% 
5,33% 
0,03% 

15,20% 
1,11% 

91,92% 

%sobre RL 
0,28% 
2,04% 
0,36% 
0,54% 
0,04% 
0,08% 
0,00% 
0,25% 
0,00% 
0,72% 
0,05% 
4,38% 

3. Indicadores Sociais Externos Valor (mil 0 , b RO Ofo sobre 
R$} ,o so re RL 

Educac;:ao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Habitac;:ao 
Esporte 
Lazer e diversao 
Creches 
Alimentac;:ao 
Combate a fome e seguranc;:a alimentar 
Outros 
Total das contribuic;:oes para a Sociedade 
Tributos (exclufdos encargos sociais) 
Total Indicadores Sociais Externos 
4-Indicadores Ambientais 
Investimentos relacionados com a produc;:ao/operac;:ao da 
empresa 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 
Quanta ao estabelecimento de metas anuais para minimizar 
resfduos, o consumo em geral na produc;:ao/operac;:ao e 
aumentar a eficacia na utilizac;:ao de recursos naturais, a 
empresa: 
5-Indicadores do Corpo Funcional 
NO de empregados(as) ao final do perfodo 
NO de admissoes durante o perfodo 
No de empregados(as) terceirizados(as) 
NO de estagiarios(as) 
No de empregados(as) acima de 45 anos 
NO de mulheres que trabalham na empresa 
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 

66.118 
153.147 

7.969 

34.553 

32.904 
17.943 

312.634 
45.254.056 
45.566.690 

Valor( mil) 

1.515.625 

17.026 
1.532.651 

0,24% 
0,56% 
0,03% 

0,13% 

0,12% 
0,07% 
1,15% 

166,06% 
167,21% 

0,06% 
0,14% 
0,01% 

0,03% 

0,03% 
0,02% 
0,29% 

41,82% 
42,11% 

%sobre RO %sobre RL 

5,56% 1,40% 

0,06% 0,02% 
5,62% 1,42% 

Nao possui metas 

52.037 
3.355 

146.826 
660 

15.313 
4.857 
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N° de negros(as) que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados por negros(as) 
N° de portadores de deficiencia ou necessidades especiais 
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2.339 

6-Inforama~;oes t·elevantes quanto ao exercicio da cidadania empresarial 2004 

3 
1.298 

Metas 2005 
Rela<)'io en~re a maior e a menor 41 00 41,00 
remunera~ao da empresa ' 
Numero total de acidentes de trabalho 505 446 
Os projetos sociais ambientais 
desenvovidos pela empresa foram dire~ao e gerencias Dire~ao e gerencias 
definidos por: 
Os padroes de seguran~a e 
salubridade no ambiente de trabalho 
foram definidos por: 
Quanto a liberdade sindical, ao direito 
de negocia~ao coletiva e a 
representa~ao interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa: 
A previdencia privada contempla: 
A participa~ao nos lucros ou 
resultados contempla: 
Na sele~ao dos fornecedores, os 
mesmos padroes eticos e de 
responsabilidade social e ambiental 
adotados pela empresa: 
Quanto a participa~ao dos 
empregados(as) em programas de 
trabalho voluntario, a empresa: 

Numero ~5es e crlticas de 
consumidores(as): 

% de reclama~oes e crlticas 
solucionadas: 

dire~ao e gerencias 

incentiva e segue a OIT 
todos(as) empregados(as) 

todos(as) empregados(as) 

sao exigidos 

Dire~ao e gerencias 

Incentivara e seguira a on 
Todos(as) empregados(as) 

Todos(as) empregados(as) 

Serao exigidos 

organiza e incentiva Organizara e incentivara 

na no Procon na Justi<;a Na no Procon na Justi~a 
empresa 

2 1 
empresa 

0 0 
118.798 200.000 

na no Procon na Justi~a Na no Procon na Justi~a 
~~6,~e~0~0 50,00% 0,00% ~~6,~e~~o 100,00% 100,00% 

Valor adicionado total a distribuir (em Em 2004 : 97 .198.174 
mil R$): 

Em 2005: 

Distribui~ao do Valor Adicionado 
(DVA): 

61,00% governo 7,00% 
colaboradores(as) 
6,00% acionistas 13,00% 
terceiros 13,00% retido 

% governo% colaboradores(as) 
% acionistas% terceiros% 
retido 

ij§di"""""F==L--, ......... _,_ .. ______ ~-·-·--~~~~~-~~-· 
Apoio: Parcerias: 


