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Eu conhe9o urn planeta onde ha urn sujeito 

vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. 

Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguem. 

Nunca fez outra coisa senao contas. E o dia todo 

repete como tu;" Eu sou urn homem serio! Eu sou 

urn homem serio!" E isso o faz inchar-se de orgulho. 

Mas ele nao e urn homem; e urn cogumelo! 

Exupery 



A base da formagao do ser humano ocorre na infancia, 

epoca em que buscam e aprendem valores que 

nortearao suas vidas. Durante a elaboragao deste 

trabalho, lembrei-me de urn epis6dio vivido por Madre 

Teresa de Calcuta, quando cuidava de leprosos na rua. 

Enquanto fazia seu trabalho, urn reporter indagou: "De 

que adianta cuidar de urn, dois ou dez leprosos? Temos 

muitos ainda por af!", disse secamente. Ela sorriu e, 

docemente, respondeu: "Caro irmao em Cristo, eu sei 

que sao muitos os que precisam de cuidado, mas me 

alegra saber que para esse urn, dois ou dez que voce 

diz, eu fiz a diferenga!" E esta consciencia etica e social 

que devemos ter, de que podemos fazer a diferenga! 
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RESUMO 

CAMARGO, V.J. Balan~o Social: Responsabilidade Etica e Social - Uma proposta 
de implanta~ao para Micros e Pequenas Empresas do Setor Oleiro de Curitiba. Os 
problemas ambientais e sociais sao uma grande preocupa<;ao da humanidade. 0 tema 
vern sendo alvo de discussao entre governantes, ambientalistas e empresarios. 0 
Balan<;o Social, instrumento que evidencia a responsabilidade social das empresas, 
tambem tern sido divulgado e discutido constantemente. A sua importancia como 
ferramenta contabil para evidenciar a preocupa<;ao social e ambiental das empresas 
esta mais do que comprovada. A sua elabora<;ao evidencia, antes de tudo, a 
responsabilidade etica da institui<;ao para com o meio ambiente e a sociedade. A 
grande maioria das empresas de grande porte vern realizando anualmente a 
elabora<;ao deste demonstrative. Ja em rela<;ao as micros e pequenas empresas alem 
de nao elaborarem, muitas desconhecem esta valiosa ferramenta. Este trabalho tern por 
objetivo divulgar e ao mesmo tempo proper a implanta<;ao deste demonstrative para 
estas empresas, em especial para um setor muito importante da economia brasileira: o 
Setor Oleiro. Setor ligado ao Setor da Constru<;ao Civil atraves, principalmente, do 
fornecimento de materiais. Assim, atraves da bibliografia existente, serao explorados 
conceitos filos6ficos de etica e responsabilidade social, conceitos de Balan<;o Social e 
de Sistema de lnforma<;ao Contabil. Tambem sera abordado um pouco da hist6ria das 
olarias, com sua importancia para o cenario nacional e suas caracteristicas. A empresa 
que servira de estudo para o trabalho, e uma olaria enquadrada como Pequena 
Empresa. Com base nas suas demonstra<;oes contabeis sera elaborado um modele de 
Balan<;o Social, onde serao analisadas as principais informa<;oes, destacando os 
resultados obtidos e enfatizando a importancia do Balan<;o Social como instrumento de 
evidencia<;ao da responsabilidade etica e social das empresas. 

Palavras Chave: Balan<;o Social, Responsabilidade Etica e Social, Olarias. 

VI 



iN DICE 

INTRODUCAO .............................................................................................................. 01 

APRESENT ACAO ........................................................................................................ 02 

CAPiTULO 1 - RESPONSABILIDADE ETICA E SOCIAL .......................................... 05 

CAPiTULO 2- BALAN CO SOCIAL ............................................................................. 11 

2.1 - Evoluc;ao hist6rica ....... .... ... ................ .... .............................. ................... ... 11 
2.2- Definic;ao ..... ....... .... ........................ ................... ........... ................ ............. 11 
2.3- Objetivo ...................................................................................................... 12 
2.4- lndicadores a serem analisados ................................................................. 13 
2.5- Principios .................................................................................................... 19 
2.6- Vantagens .................................................................................................. 19 
2.7- Usuarios ...................................................................................................... 20 
2.8 - Obrigatoriedade ......................................................................................... 20 

CAPiTULO 3 - BALAN CO SOCIAL E 0 SISTEMA DE IN FORMACAO CONT ABIL.. 22 

3.1 -Sistema de lnformac;ao Contabil e o Fisco ................................................ 23 
3.2- Sistema de lnformac;ao Contabil e as Pequenas Empresas ...................... 23 

CAPiTULO 4- OLARIAS .............................................................................................. 26 

CAPiTULO 5 - OLARIA MODELO AMBIENTAL ........................................................ 29 

5.1 - Fonte de dados ........................................................................................... 29 
5.2 - Recursos Humanos .................................................................................... 30 
5.3- Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio ................................................. 30 
5.4- Demonstrac;ao do Valor Adicionado ........................................................... 32 
5.5- Balanc;o Social ............................................................................................ 33 

RESULTADOS OBTIDOS ........................................................................................... 35 

CONSIDERACOES FINAlS .......................................................................................... 37 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 39 

VII 



INTRODUCAO 

A Responsabilidade Social da empresa e o Balanc;o Social sao 

temas que vern sendo discutidos ha decadas, bern como a questao ambiental, tern 

sido alva de grandes discussoes entre governantes, ambientalistas e empresarios. 

Os impactos ambientais causados pela explorac;ao desordenada do meio ambiente 

estao tomando proporc;oes alarmantes. 

Diante desta preocupante realidade as empresas precisam exercer 

as suas atividades de maneira transparente, etica e responsavel, nao objetivando 

apenas o Iuera, mas principalmente, contribuindo para o desenvolvimento economico 

e social da sociedade, bern como a preservac;ao do meio ambiente. 

Portanto, o Balanc;o Social e o instrumento que evidencia de forma 

objetiva, clara a responsabilidade social das empresas na sociedade vigente. 

Assim sendo, este trabalho de pesquisa, visara evidenciar a 

importancia do Balanc;o Social, enfatizando-o como urn meio primordial pelo qual urn 

maior numero de empresas assumam a sua inserc;ao e atuem com responsabilidade 

etica e social tomando consciencia da necessidade urgente da preservac;ao 

ambiental. 
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APRESENTACAO 

CARACTERIZACAO DO TEMA 

Balanc;o Social: Responsabilidade Etica e Social - Uma proposta de 

implantac;ao para Micros e Pequenas Empresas do Setor Oleiro de Curitiba 

FORMULACAO DO PROBLEMA 

Qual a importancia da elaborac;ao do Balanc;o Social como instrumento de 

evidenciac;ao da Responsabilidade Etica e Social das Micros e Pequenas empresas 

do Setor Oleiro de Curitiba? 

PONTO DE VISTA A DEFENDER 

0 Balanc;o Social e uma ferramenta contabil de fundamental importancia para 

o desenvolvimento economico, etico e social das empresas e da sociedade. 

Partindo deste pressuposto, percebeu-se que no Setor Oleiro de Curitiba 

ainda ha empresas que desconhecem esta ferramenta. 

Em suma, se faz necessaria a divulgac;ao e a implantac;ao deste importante 

demonstrative para este setor empresarial. 
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JUSTIFICATIVA 

0 estudo surgiu em virtude da importancia da questao ambiental e social para 

a sociedade de uma forma geral. 

0 meio ambiente vern sendo explorado de forma desordenada e o 

desenvolvimento social nao tern sido tratado como prioridade pela sociedade. 

Este trabalho surgiu para despertar os empresarios da necessidade de uma 

atitude mais concreta visando dar maior transparencia as suas atividades 

empresariais, aliando o Balan9o Social a responsabilidade etica e social. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar o Balan9o Social como urn meio a ser inserido nas empresas do 

setor oleiro de Curitiba. Enfatizando os beneficios que tal inser9ao trara para tais 

empresas, para o meio ambiente e para o desenvolvimento social e etico da 

sociedade. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Destacar os conceitos de etica e responsabilidade social; 

Caracterizar a evolu9ao hist6rica do Balan9o Social e os seus principais 

conceitos; 

Apresentar urn modelo de Balan9o Social a ser implantado no setor oleiro de 

Curitiba; 



4 

Enfatizar a importancia da inser9ao do Balan9o Social nas empresas do setor 

oleiro de Curitiba. 

METODOLOGIA 

A priori, a pesquisa dar-se-a atraves da apresenta9ao dos conceitos de etica 

e responsabilidade social, seguida da evolu9ao hist6rica do Balan90 Social. 

Far-se-a urn breve relata sabre o setor oleiro de Curitiba destacando suas 

caracteristicas. Em seguida, realizar-se-a a analise das demonstra96es contabeis, a 

partir das quais sera elaborado urn modele de Balan9o Social. 

Concluida esta fase sera enfatizada a necessidade da implanta9ao do 

demonstrative assim como os seus beneficios para as entidades, a sociedade e o 

meio ambiente. 
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CAPiTULO 1 - RESPONSABILIDADE ETICA E SOCIAL 

A responsabilidade social da empresa esta intimamente ligada a visao de 

etica que seus administradores tern. Sem entrar em profundas conceituac;oes de 

ordem filos6fica, seguem algumas considerac;oes a este respeito. lnicialmente, sera 

feita uma distinc;ao entre moral e etica. 

A moral e, basicamente, uma ordenac;ao, uma hierarquia de valores. 

Possibilitando fazer a distinc;ao entre o bern e o mal. 

Estas definic;oes serao determinantes na busca da felicidade. A medida que 

se realizarem na vida os valores considerados positivos, sera possivel ser feliz. 

A moral, sendo ordenac;ao de valores, orienta os posicionamentos assumidos 

em func;ao das decisoes que sao tomadas a cada instante na vida. Esses 

posicionamentos tern urn papel fundamental na vida da sociedade como urn todo. 0 

fato e que todos sao constantemente chamados a tomar decisoes nas quais, 

consciente ou inconscientemente, os valores os quais orientam a vida de todos sao 

envolvidos. 

Segundo (VALLS, 1992, p. 7)," a etica pode ser o estudo das ac;oes humanas 

ou dos costumes, e pode ser a propria realizac;ao de urn tipo de comportamento". 

Desta forma, a etica e ac;ao. E a maneira de par em pratica os valores morais. E urn 

sistema de balizamento ou de codificac;ao para ser usado nas tomadas de decisoes. 

E a forma de traduzir a moral em atos. Por exemplo, a verdade pode estar numa 

posic;ao alta na hierarquia de valores. Mas em si, dizer que a verdade ocupa urn 

Iugar importante na vida s6 vai levar a urn estado de contemplac;ao! Praticar a 

verdade nos atos, nao mentir, ser autentico, estes sao principios eticos que, em 
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func;ao da importancia que e dada ao valor verdade, poderao ser inseridos no 

quotidiano. 

0 homem e urn ser etico, portanto, deve responder pelos seus atos, isto e, 

deve avaliar os seus efeitos e as consequencias de suas ac;oes (atraves da 

consciencia moral) responsabilizando-se por elas e seus resultados. 

Portanto, a possibilidade de autodeterminac;ao das regras de conduta a 

serem seguidas, as decisoes entre o bern e o mal, caracteriza o sujeito etico como 

ser livre, capaz entao de se responsabilizar por suas condutas. Em consequencia, ja 

na vida individual e particular, constantemente sao confrontados dilemas eticos. Se 

isto for transferido para o mundo dos neg6cios, da administrac;ao, o desafio e ainda 

muito maior. 

Em suma, diante desta autonomia no ser e agir do sujeito etico surge uma 

preocupac;ao com os impactos da ac;ao do homem sobre o planeta atraves da 

explorac;ao desordenada do meio ambiente para atingir os fins lucrativos, portanto, a 

partir desta triste realidade surge a necessidade de urn comprometimento - uma 

ac;ao coletiva, uma Responsabilidade Social. 

Os atos humanos sao, na sua quase totalidade, atos relacionais, ou seja, 

sao atos que se realizam no relacionamento com o outro ou com os outros. E neste 

relacionamento que os valores tomam corpo, quando tratados com uma ou mais 

pessoas, com a comunidade, com a sociedade (quer seja na familia, na escola, na 

empresa, na sociedade ... ). 

Do ponto de vista da etica, podem ser destacados duas atitudes, ou melhor, 

dois p61os hegemonicos, que se destacam como possiveis neste relacionamento: 
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A etica do interesse proprio e a etica orientada para o outro. Na etica do 

interesse proprio, voce proporciona algo ao outro, porque e de seu interesse. Como 

limites eticos da agao neste contexto, os defensores da teoria do interesse proprio 

admitem apenas que tudo tern de ser praticado dentro da lei. Nesta perspectiva, 

alias, conforme Hobbes, a lei resulta de urn contrato que os indivfduos agrupados 

em comunidades ou sociedades fazem entre si, abandonando parte de suas 

liberdades para obter seguranga. 

Trata-se, portanto, de uma etica onde a vantagem economica e o valor mais 

importante, visando fundamentalmente a sobrevivencia. Ja a etica orientada para OS 

outros tern por objetivo basico a valorizagao do outro para o beneficia do todo. Parte 

do princfpio de que fazendo o outro feliz sera encontrada a felicidade e a realizagao 

do grupo. A medida que os outros crescem o grupo todo cresce. 

Em termos empresariais, isto significa uma filosofia ou uma etica do servigo. E 

na medida que urn produto, a maneira de produzi-lo, e tudo o que e feito em relagao 

a ele representam urn servigo para o mercado (ou seja, acrescentam valor), e que a 

empresa podera obter urn resultado economico valido. Nesta perspectiva, o valor 

maior e a solidariedade, a profunda interdependencia humana, o crescimento do 

outro. Este e o objetivo. 0 lucro, o beneficia economico, e urn subproduto. 

lndispensavel, sem duvida, para a continuidade da comunidade de trabalho que e a 

empresa, mas que so vai existir se as outras condigoes forem preenchidas. 

Segundo HOBBES (2000, p.75), "de acordo com a natureza do homem 

encontramos tres causas principais de discordia, a competigao, a desconfianga, e a 

gloria. A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro; a 

segunda, a seguranga; e a terce ira, a reputagao". 
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A empresa nao e urn fim em si mesma. Ninguem em sa consciencia cria uma 

empresa s6 por criar uma empresa. A empresa, geralmente, e urn instrumento na 

consecuc;ao de urn objetivo maior. Mas que tipo de instrumento? E ai que surgem 

varias filosofias e interpretac;oes. Como o conceito exposto nas reflexoes de urn 

estudioso do assunto, o Papa Joao Paulo II, na sua Enciclica Centesimus Annus 

afirma: 

"A finalidade da empresa nao e simplesmente a produgao de beneficios, mas 

principalmente a propria existencia da empresa como comunidade de pessoas que, 

de diversas maneiras, buscam a satisfagao de suas necessidades fundamentais e 

constituem urn grupo particular a servigo da sociedade inteira". 

Este conceito implica numa serie de compromissos que a empresa assume, 

tanto com a sociedade em que se insere quanta com as pessoas que a integram: a 

comunidade, os clientes e os fornecedores, os portadores de recursos publicos ou 

privados, o governo; as condigoes de trabalho, a capacitagao dos seres humanos a 

eta Iigados, a utilizac;ao de metodos participativos, etc. 

Mas e preciso tomar cuidado para nao cair no extrema oposto da tese do 

"Iucro como unica finalidade". Nao se pode atribuir a empresa toda uma carga de 

responsabilidades sociais das quais o Estado quer fugir por todos os meios, por nao 

ter a capacidade de assumir sua gigantesca divida social. 

Na verdade, a etica, entendida como a maneira de por em pratica a 

hierarquia de valores marais, e os exercicios da responsabilidade social da empresa 

andam de maos dadas. E esta e uma visao bastante complexa diante das pressoes 

do mercado e de outras de todo tipo as quais os administradores sao submetidos 

diariamente nas suas tarefas. 
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A Responsabilidade Social e o compromisso continuo das pessoas pelo 

comportamento etico, pela contribuic;:ao ao desenvolvimento economico e melhoria 

da qualidade de vida da sociedade. 

A Responsabilidade Social Corporativa evidencia o impacto da empresa 

junto aos agentes que com ela interagem. Seus compromissos vao alem daqueles ja 

pre-dispostos pela legislac;:ao tributaria, trabalhista ou social. 

Segundo TINOCO (2001, p.115), a "Responsabilidade Social evidencia a 

adoc;:ao de valores, condutas e procedimentos que induzem e estimulem o continuo 

aperfeic;:oamento dos processos empresariais, para que tambem resultem em 

preservac;:ao e melhoria da qualidade de vida das sociedades, do ponto de vista, 

etico, social e ambiental". 

A consciencia da Responsabilidade Social torna as empresas mais 

competitivas, ganham credibilidade e respeito, pois hoje os consumidores estao mais 

atentos e exigentes na hora de escolher produtos e servic;:os, e a medida que as 

empresas se preocupam com o meio ambiente, com a qualidade de vida, com os 

seus empregados e respectivos familiares, elas beneficiam a sociedade como urn 

todo, e sem duvida ganham mercado. 

A empresa precisa mudar a sua visao puramente economica, o que faz com 

que o os empresarios promovam desgaste irracional dos recursos naturais, 

destruic;:ao do mundo fisico, uma marginalizac;:ao do trabalhador; reduzindo a sua 

qualidade de vida, em vez de eleva-la. 

As empresas precisam estabelecer urn objetivo maior do que o lucro, pois 

desta forma poderao proporcionar aos seus empregados, administradores, 
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acionistas, clientes e fornecedores urn ambiente de humanizac;ao e 

Responsabilidade Etica e Social, melhorando e valorizando a imagem da empresa. 

A preservac;ao do meio ambiente e humanizac;ao das condic;oes de trabalho 

devem fazer parte do plano estrategico das empresas, pois evidenciam claramente a 

extensao da sua Responsabilidade Social, aumentando a credibilidade das 

empresas na sociedade. 

E preciso valorizar as pessoas, dando a cada uma a possibilidade de 

participar efetivamente da empresa, nao s6, demagogicamente, atraves de uma 

parcela de seu resultado economico, mas principalmente atraves da participac;ao na 

construc;ao de seus resultados (Balanc;o Social). 

Concluindo, pode-se afirmar com toda seguranc;a que e possivel conceber e 

desenvolver empresas eticas e socialmente responsaveis. 
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CAPiTULO 2 - BALANCO SOCIAL 

2.1 EVOLUCAO HISTORICA 

As primeiras manifestagoes relacionadas ao Balango Social surgiram no inicio 

do seculo XX, mas foi somente nos anos 60 nos Estados Unidos e na Europa na 

decada de 70, que a sociedade iniciou uma cobranga mais efetiva por uma maior 

responsabilidade social das empresas, surgindo assim, os balangos sociais ou 

relat6rios sociais. 

Neste sentido a empresa alema STEAG produziu uma especie de relat6rio 

social, urn balango de suas atividades sociais. Todavia, o marco inicial na hist6ria 

dos balangos sociais, aconteceu na Franga, em 1972, quando a empresa SINGER, 

fez o primeiro Balango Social. 

No Brasil, na decada de 60, aconteceram as primeiras discussoes a respeito 

da responsabilidade social das empresas. Nos anos 80, a Fundagao Institute de 

Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES) chegou elaborar urn modelo. Mas foi 

a partir da decada de 90 que as empresas brasileiras passaram a elaborar e divulgar 

os seus balangos sociais de forma mais efetiva. 

2.2 DEFINICAO 

Segundo KROETZ (2000 p.16) "considera-se o Balango Social uma 

demonstragao contabil de responsabilidade do profissional da area, pois tern como 

principal fonte de dados nela expresses a escrituragao formal contabil. Sabe-se que 
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em seu corpo sao apresentadas informac;oes de carater patrimonial, administrative, 

economico, social, ecol6gico e outras". 

De acordo com TINOCO (2001 p.14) "Balanc;o Social e urn instrumento de 

gestao e de informac;ao que visa evidenciar, da forma mais transparente possivel, 

informac;oes economicas e sociais, do desempenho das entidades, aos mais 

diferenciados usuarios, entre estes os funcionarios". 

A ideia principal do Balanc;o Social e a responsabilidade social em termos 

economicos e sociais, bern como a inclusao da preocupac;ao com o meio ambiente. 

2.3 OBJETIVO 

Urn dos objetivos da Contabilidade e refletir a realidade patrimonial, e para 

isso utiliza-se do sistema de informac;ao contabil. Este sistema tradicionalmente e 

constituido de informac;oes financeiras, economicas e patrimoniais, nao 

evidenciando informac;oes de carater social e ecol6gico. 

Em conseqOencia desta omissao, surge o Balanc;o Social," demonstrac;ao que 

tern com objetivo generico de atender as necessidades de apresentac;ao de 

informac;oes de carater social e ecol6gico". (KROETZ, 2000) 

0 Balanc;o Social reflete o nivel de responsabilidade social e o 

comprometimento da empresa, com as necessidades basicas da populac;ao e do 

meio ambiente. 

0 objetivo principal do Balanc;o Social e demonstrar o resultado da interac;ao 

da empresa com o meio em que estao inseridas, ressaltando-se os aspectos de 
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recursos humanos, ambientais, contribuic;ao para o desenvolvimento economico e 

social. 

Assim pode-se concluir que a principal func;ao do Balanc;o social e tornar 

publica a responsabilidade social da empresa evidenciando com transpan3ncia o que 

a empresa esta fazendo na area social. 

2.4 INDICADORES A SEREM ANALISADOS 

0 Balanc;o Social deve informar a influencia da entidade na sociedade e no 

meio ambiente. Tais como: investimentos realizados na educac;ao, na cultura, no 

esporte, no meio ambiente, etc. (KROETZ, 2000) 

Com a aprovac;ao da NBC T 15 - lnformac;oes de Natureza Social e 

Ambiental, pelo Conselho Federal de Contabilidade, as entidades que desejam 

elaborar este demonstrative devem obedecer as normas ali contidas. 

As principais informac;oes que devem ser divulgadas sao: 

• Gerac;ao e Distribuic;ao de Riqueza; 

• Recursos Humanos; 

• lnterac;ao da Entidade com o Ambiente Externo; 

• lnterac;ao com o Meio Ambiente. 
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2.4.1 GERACAO E DISTRIBUICAO DE RIQUEZA 

DEMONSTRA<;AO DO VALOR ADICIONADO 

Segundo (FIPECAFI, 2000 p. 29): 

A Demonstracao do Valor Adicionado tern como objetivo principal informar o valor da 
riqueza criada pela empresa e a forma de sua distribuicao. Nao deve ser confundida com 
a Demonstracao do Resultado do Exercfcio, pais esta tern suas informacoes voltadas 
quase que exclusivamente para os s6cios e acionistas, principalmente na apresentacao 
do Iuera lfquido, enquanto a DVA esta dirigida para a geracao de riquezas e sua 
respectiva distribuicao pelos fatores de producao (capital e trabalho) e ao governo. 

0 Balanc;o Social tern base nos relat6rios contabeis tradicionais, Balanc;o 

Patrimonial, Demonstrac;ao do resultado, Demonstrac;ao de Lueras ou Prejuizos 

Acumulados, Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos, elaborados em 

consonancia com os principios fundamentais de contabilidade. 

Uma forma de aumentar a capacidade de analise do desempenho economico 

e social das organizac;oes e atraves do valor economico agregado aos bens e 

servic;os adquiridos de terceiros denominado de Valor Adicionado ou Valor Agregado 

(valor total da produc;ao de bens e servic;os de determinado periodo, menos o custo 

dos recursos adquiridos de terceiros necessaries a esta produc;ao) bern como a 

forma que esta sendo distribuido entre os varios grupos sociais. (TINOCO, 2001). 

Desta forma pode-se definir a demonstrac;ao do valor adicionado como urn 

conjunto de informac;oes de natureza economica. E urn relat6rio contabil que visa 

demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuic;ao para os 

elementos que contribuiram para sua gerac;ao. 

A demonstrac;ao do valor adicionado nao contradiz a tradicional demonstrac;ao 

do resultado do exercicio, apenas apresenta as informac;oes de uma forma diferente. 
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2.4.2 RECURSOS HUMANOS 

Segundo (PINTO apud IUDiCIBUS, 2005 p. 40): 0 Balango de recursos 

Humanos visa evidenciar o perfil da forga de trabalho: idade, sexo, formagao escolar, 

estado civil, tempo de trabalho na empresa etc.; remuneragao de beneficios 

concedidos: salario, auxilio alimentagao, educagao saude, transporte etc.; gastos 

com treinamento dos funcionarios. 

Desta forma, devem canter informagoes referentes a remuneragao, beneficios 

concedidos, composigao do corpo funcional e as contingencias e os passivos 

trabalhistas da entidade. 

Quanta a remuneragao e os beneficios concedidos devem constar: 

• Remuneragao bruta desmembrada por empregados, administradores, 

terceirizados e autonomos; 

• Relagao entre a maior e o menor remuneragao da entidade, considerando os 

empregados e administradores; 

• Gastos com encargos sociais, 

• Gastos com alimentagao; 

• Gastos com transporte; 

• Gastos com previdencia privada; 

• Gastos com saudes; 

• Gastos com seguranga e medicina do trabalho; 

• Gastos com educagao (excluidos os de educagao ambiental); 

• Gastos com cultura; 

• Gastos com capacitagao e desenvolvimento profissional, 
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• Gastos com creches ou auxilio-creche; 

• Participa9oes nos Iueras ou resultados; 

Estas informa9oes devem ser expressas monetariamente pelo valor total do 

gasto com cada item e quantidade de empregados, autonomos, terceirizados e 

administradores beneficiados. 

Nas informa9oes de Recursos Humanos tambem devem ser destacadas: 

• Total de empregados no final do exercfcio; 

• Total de admissoes; 

• Total de demissoes; 

• Total de estagiarios; 

• Total de empregados portadores de necessidade especiais; 

• Total de prestadores de servi9os terceirizados; 

• Total de empregados por sexo; 

• Total de empregados p6s-faixa etaria, nos seguintes intervalos: 

Menores de 18 anos 

De 18 a 35 anos 

De 36 a 60 anos 

Acima de 60 anos 

Total de empregados por nfvel de escolaridade separados por: 

• Analfabetos 

• Com ensino fundamental 

• Com ensino media 

• Com ensino superior; 

• P6s-graduados; 
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Percentual de ocupantes de cargos de chefia, por sexo. 

Nas informa96es relativas as a9oes trabalhistas movidas pelos empregados 

contra a entidade, devem ser evidenciados: 

• Numero de processos trabalhistas movidos contra a entidade; 

• Numero de processos trabalhistas julgados procedentes; 

• Numero de processos trabalhistas julgados improcedentes; 

• Valor total de indeniza9oes e multas pagas par determina9ao da justi9a. 

2.4.3 INTERACAO DA ENTIDADE COM 0 AMBIENTE EXTERNO 

Nas informa96es relativas a intera9ao da entidade com o ambiente externo, 

devem constar dados sabre o relacionamento com a comunidade na qual a entidade 

esta inserida, com os clientes e com os fornecedores, inclusive incentivos 

decorrentes dessa intera9ao. 

Nas informa9oes relativas a intera9ao com a comunidade, devem ser 

evidenciados os totais dos investimentos em: 

• Educa9ao, exceto a de carater ambiental; 

• Cultura; 

• Saude e saneamento; 

• Esporte e lazer, nao considerados os patrocinios com finalidade publicitaria; 

• Alimenta9ao. 

Nas informa9oes relativas a intera9ao com os clientes, devem ser 

evidenciados: 

• Numero de reclama9oes recebidas diretamente na entidade; 



18 

• Numero de reclamac;oes recebidas por meio dos 6rgaos de protec;ao e defesa 

do consumidor; 

• Numero de reclamac;oes recebidas por meio da Justic;a; 

• Numero das reclamac;oes atendidas em cada instancia arrolada; 

• Montante de multas e indenizac;oes a clientes, determinadas por 6rgaos de 

protec;ao e defesa do consumidor ou pela Justic;a; 

• Ac;oes empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das 

reclamac;oes. 

2.4.4 INTERACAO COM 0 MEIO AMBIENTE 

Nas informac;oes relativas a interac;ao da entidade com o meio ambiente, 

devem ser evidenciados: 

• lnvestimentos e gastos com manutenc;ao nos processos operacionais para a 

melhoria do meio ambiente; 

• lnvestimentos e gastos com a preservac;ao e/ou recuperac;ao de ambientes 

degradados; 

• lnvestimentos e gastos com a educac;ao ambiental para empregados, 

terceirizados, autonomos e administradores da entidade; 

• lnvestimentos e gastos com educac;ao ambiental para a comunidade; 

• lnvestimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

• Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos 

contra a entidade; 

• Valor das multas e das indenizac;oes relativas a materia ambiental, 

determinadas administrativa e/ou judicialmente; 
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• Passivos e contingencias ambientais. 

2.5 PRINCiPIOS 

Para que as demonstrac;oes do Balanc;o Social tenham a mesma credibilidade 

das demonstrac;oes financeiras e preciso seguir alguns principios e criterios: 

Relevancia - as informac;oes contidas na demonstrac;ao devem ser uteis e atender 

as necessidades dos diversos usuarios; 

Veracidade - as informac;oes devem ser confiaveis demonstrando transparencia, 

neutralidade e consistencia na sua formulac;ao e apresentac;ao. 

Comparabilidade - as demonstrac;oes devem permitir que o usuario possa fazer 

comparac;oes das demonstrac;oes com anos anteriores e com outras empresas. 

Regularidade - a demonstrac;ao deve ser apresentada em tempos regulares, 

permitindo aos usuarios fazer o acompanhamento da empresa. 

Verificabilidade - a verificac;ao e a auditoria das demonstrac;oes aumentam a sua 

credibilidade. 

Clareza - devido a variedade dos usuarios que farao uso das demonstrac;oes, as 

informac;oes devem apresentar clareza. 

2.6 VANTAGENS 

0 Balanc;o Social alem de evidenciar a responsabilidade social e etica da 

empresa para com a sociedade, possui outras vantagens: 

• Agrega valor, traz urn diferencial para a imagem da empresa, e, cada vez 

mais valorizado por investidores e consumidores em todo o mundo; 
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• Diminui os riscos, e, com a globalizac;ao uma conduta etica e transparente 

deve fazer parte da estrategia de qualquer organizac;ao nos dias de hoje; 

• Moderno instrumento de gestao e valiosa ferramenta para a empresa gerir, 

medir e divulgar a responsabilidade social em seus empreendimentos. 

• lnstrumento de avaliac;ao para: analistas de mercado, investidores e 6rgaos 

de financiamento, que ja incluem o Balanc;o Social como urn documento 

necessaria, para mensurar e avaliar os riscos e as projec;oes de uma 

empresa. 

2. 7 USUARIOS 

Os usuarios mais importantes das informac;oes contabeis dividem-se em dois 

grupos: internos e externos. 

Como Usuarios lnternos sao as pessoas que atuam dentro das entidades, ou 

seja, os colaboradores que integram o gerenciamento no processo decis6rio. 

Como Usuarios Externos podem ser destacados os fornecedores, clientes, 

investidores, acionistas e governo. 

2.8 OBRIGATORIEDADE 

Segundo (FIPECAFI, 2000 p. 31): 

Embora nao haja qualquer exigencia legal quanta a divulgac;ao do Balanc;o social, as 
empresas sao continua e crescentemente solicitadas a informarem em sua poHtica de 
relac;ao ao meio ambiente, via exigencias de gerenciamento ambiental, relat6rios de 
lmpactos Ambientais, e em alguns casas tern de assumir o onus de provar que nao 
agridem a natureza. .. as informac;oes do balanc;o Social tern importancia para divulgar a 
postura da empresas e para que os interessados em sua continuidade tomem 
conhecimento da linha de conduta que esta sendo adotada pela empresa. 
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Atualmente a apresentac;ao do Balanc;o Social nao e obrigat6ria. Mas devido a 

importancia do demonstrative nao e necessaria que se criem leis para obrigar os 

empresarios a publicar seus balanc;os sociais, uma vez que as pr6prias empresas 

podem sentir a necessidade de elabora-lo e divulga-lo. As empresas que fazem 

gestao ambiental elaboram e voluntariamente publicam esses relat6rios, podendo 

dessa forma auferir retornos substanciais sob a forma de valorizac;ao nas suas 

ac;oes em balsas de valores ou em forma de maior aceitac;ao por parte dos 

consumidores e interessados em geral em func;ao do uso de uma imagem de 

empresa respeitadora do meio e conseqOentemente da sociedade. 

Realizar e publicar o Balanc;o Social e mudar a antiga visao que nao leva em 

conta a satisfac;ao e o bem-estar dos funcionarios e clientes. Chegou para inovar 

com uma visao moderna, levando empresas a praticarem atos de responsabilidade 

social e ambiental. 

A empresa que faz o Balanc;o social, harmoniza os grupos que interagem com 

a empresa, gerando urn grau maior e elevado de comunicac;ao interna e integrac;ao 

entre dirigentes e o corpo funcional. 

0 consumidor vern cada vez mais exercendo sua condic;ao de cidadao, 

atraves da exigemcia de que as empresas desenvolvam com responsabilidade social 

e ambiental, tanto no ambiente interno (com o quadro ambiental), quanta no 

ambiente externo (sociedade), exigindo a harmonia entre ambos aspectos. 

Hoje a sociedade exige uma nova postura etica dos empresarios. Estes 

passaram a prestar contas de suas ac;oes e objetivos sociais atraves da elaborac;ao 

do Balanc;o Social, como meio de sinalizar a boa relac;ao da Empresa com o meio 

onde esta inserida. 
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CAPiTULO 3 - BALANCO SOCIAL E 0 SISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL 

Segundo KROETZ (2000, p.30) o Sistema Contabil "e, na realidade, urn 

conjunto de recursos (humanos e de capital), tecnicas, tecnologias e 16gicas formais, 

aplicado a organizac;:oes, atividades e pessoas, permite planejar, analisar, projetar, 

construir, controlar e operacionalizar as politicas administrativas, objetivando a 

prosperidade da celula social, de forma integrada e interagente .. 

0 Balanc;:o Social procura utilizar ao maximo os indicadores disponiveis nos 

diversos departamentos funcionais das organizac;:oes. Para isto a empresa necessita 

cada vez mais aprimorar a qualidade das informac;:oes fornecidas a administrac;:ao. 

Segundo TINOCO apud BARRY E. CUSHING (2001, p. 39), "o termo sistema 

de informac;:ao contabil e definido como urn conjunto de recursos humanos e de 

capital, dentro de uma organizac;:ao responsavel pela preparac;ao de informac;oes 

financeiras e tambem das informac;:oes obtidas da coleta e processamento de 

transac;:oes". 

Assim, o Sistema de lnformac;ao contabil pode ser definido como o conjunto 

de atividades que realizam as operac;oes de coleta, processamento de dados e 

emissao de informac;:oes ou relat6rios contabeis, financeiros, gerenciais e 

estrategicos destinados a administrac;ao, ao fisco e aos demais 6rgaos externos a 

empresa. 

Para a elaborac;:ao do Balanc;:o Social, o sistema de informac;ao contabil e de 

vital importancia e este deve ser configurado de forma a atender eficientemente as 

necessidades de seus diferentes usuarios. 
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3.1 SISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL E 0 FISCO 

Segundo (FIPECAFI, 2000, p.25), "a Contabilidade sempre foi muito 

influenciada pelos limites e criterios fiscais, particularmente os da legislac;ao do 

lmposto de Renda". 

A legislac;ao comercial exige que, anualmente, as empresas elaborem urn 

Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio. A legislac;ao do 

lmposto de Renda, por sua vez, exige o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao do 

Resultado apenas das empresas que estejam obrigadas ou optem pela tributac;ao 

com base no Lucro Real. 

As Sociedades por Ac;oes, por determinac;ao da Lei n° 6.404/76, se acham 

obrigadas a publicarem o Balanc;o Patrimonial, a Demonstrac;ao de Lucros e/ou 

Prejuizos Acumulados, essa ultima podendo ser substituida pela Demonstrac;ao de 

Mutac;oes do Patrimonio Uquido. 

Na pratica, as empresas nao obrigadas a publicar seus balanc;os tern 

elaborado apenas o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio, que muitas vezes nao atendem a todas as necessidades dos usuarios. 

SISTEMA DE INFORMACAO CONTABIL E AS PEQUENAS EMPRESAS 

Segundo KROETZ (2000 p.30) "qualquer entidade tern, por mais simples que 

seja, urn sistema de informac;ao contabil. Ate mesmo as organizac;oes de pequeno 

porte coletam dados, processam-nos e divulgam informac;oes, seja no nivel interno 

(para gerenciamento), seja externamente (para governos, s6cios e outros)." 
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Esta e uma afirmac;ao correta, mas o sistema de informac;ao contabil, nas 

pequenas empresas ainda e muito falho e deixa muito a desejar. As informac;oes 

prestadas pelas entidades sao apenas de carater obrigat6rio, com intuito apenas de 

satisfazer o fisco. 

A propria lei que regulamento as Micros e Pequenas empresas, se encarrega 

de restringir as informac;oes a contabeis, pois a Lei n° 9.317/1996, em seu artigo 7°, 

determina que "as empresas enquadradas no SIMPLES (Sistema lntegrado de 

Pagamento de Impastos e Contribuic;oes das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte) procedam a escriturac;ao de no minima, os seguintes livros: 

• Livro Caixa e Livro registro de lnventario". 

A lei nao obriga a elaborac;ao do Balanc;o Patrimonial, da Demonstrac;ao do 

Resultado do Exercicio, assim como, das demais demonstrac;oes contabeis. 

lsto gera muitos problemas. Pois elaborando apenas estes dois livros, a 

empresa pode nao conseguir manter em boa ordem e organizac;ao a sua 

contabilidade. Alem de causar transtornos, por exemplo, no memento em que ela 

necessitar de credito junto aos bancos e fornecedores, pois para que seja concedido 

o credito a grande maioria das instituic;oes, na hora de avaliar a situac;ao financeira e 

economica das empresas, exige no minima, a apresentac;ao do Balanc;o Patrimonial 

e da Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio. 

Outro problema para as empresas que nao elaboram de forma adequada a 

contabilidade, e a falta de informac;ao sobre o seu Patrimonio. 

Como grande parte das micros e pequenas empresas sao empresas 

familiares, o microempresario em geral, nao da muita importancia para a 

contabilidade, pois de acordo com a sua consciencia, ele sabe gerir o seu neg6cio, 
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sabe o que acontece na sua empresa, tern o total controle de tudo, se interessa 

apenas pela legislagao trabalhista e fiscal. Esquecendo ou mesmo nao conhecendo 

a importancia das demonstragoes contabeis em fornecer relat6rios que auxiliam no 

gerenciamento e na tomada de decisoes. 

Desta forma, sao poucas as micros e pequenas empresas que possuem urn 

sistema contabil organizado. Esta e uma realidade que gera muitas dificuldades na 

hora da elaboragao do Balango Social, pois para que este apresente resultados 

satisfat6rios, necessita de demonstragoes contabeis transparentes e que 

demonstrem a realidade da empresa. 

Neste estudo, a empresa Olaria Modelo Ambiental Ltda, apesar de nao estar 

obrigada a apresentar as demonstragoes contabeis, elabora o Balango Patrimonial e 

a Demonstragao do Resultado do Exercicio. Para a elaboragao do Balango Social, 

estes demonstratives nao sao totalmente suficientes, mas apesar das informagoes 

urn pouco escassas, como primeira tentativa o resultado foi positive. 
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CAPiTULO 4- OLARIAS 

Antes de iniciar o estudo de caso propriamente dito, e importante destacar 

alguns pontos sobre a atividade economica estudada, ou seja, as olarias. 

No cenario economico as olarias tern urn papel fundamental, pois alem de 

varios atributos, sao responsaveis diretos pelo abastecimento de materiais junto ao 

Setor da Construc;ao Civil. 

Segundo ZANON (2004, p 51) olaria pode ser definida como: 

Esta atividade e denominada formalmente no meio industrial de Setor de Transformac;ao 
de Minerais nao Metalicos e, mais precisamente, de Industria de Ceramica Vermelha 
Estrutural, para diferencia-la da ceramica decorativa. A ceramica vermelha e utilizada 
principalmente na construc;ao civil. Neste segmento, de acordo com a func;ao que 
ocupam, podemos dividi-los em ceramica de revestimento e ceramica estrutural. Eo caso 
dos tijolos, blocos estruturais, elementos vazados, tijolos aparentes e telhas. 

A principal materia prima das olarias e a argila, extrafda do meio ambiente. 

Esta extrac;ao deixa buracos as margens dos rios, sao as chamadas cavas. Depois 

de extrafda a argila, ela e processada onde sera transformada, originando os tijolos. 

Os tijolos ja confeccionados sao colocados em fornos para queima-los, isto e 

necessaria para deixa-los mais resistentes. Para alimentar estes fornos sao 

necessarios uma grande quantidade de lenha, gerando o problema de 

desmatamento. Alem disso, a fumac;a ocasionada pela queima e despejada no meio 

ambiente. 

Pode-se notar que o meio ambiente e agredido nos dois processos principais 

das olarias: na extrac;ao da argila e na queima dos tijolos. 

6rgaos fiscalizadores estao exigindo uma serie de procedimentos de 

recomposic;ao do meio ambiente, na tentativa de diminuir os prejufzos ambientais. 
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Esta situa9ao faz com que os empresarios busquem formas alternativas de 

produ9ao que agridam menos o meio ambiente. Urn exemplo disso e a substitui9ao 

da lenha para queima dos tijolos. Atualmente outros materiais estao sendo utilizados 

como: refil de pinus, serragem e lixo originado de materiais de madeira refugados de 

grandes industrias. 

Os empresarios estao preocupados com os danos provocados ao meio 

ambiente, mas mudan9as tecnol6gicas exigem investimentos altos, elevando assim 

os custos, barrando justamente em urn ponto fundamental: falta de recursos 

financeiros para realizar tudo o que e necessaria para preserva9ao ambiental. 

Outro ponto critico e em rela9ao aos funcionarios. 0 trabalho pode parecer 

simples, mas exige muita for9a exigindo urn grande desgaste fisico para executa-lo. 

Os empresarios precisam estar atentos as necessidades de seus 

funcionarios. Desde os equipamentos basicos de seguran9a de trabalho ate os 

periodos de descanso e lazer fora das empresas. 

Melhores condi96es de trabalho assim como, melhor qualidade de vida para si 

e seus familiares sao garantias de maximizayao de produ9ao e maior qualidade dos 

servi9os prestados, gerando menos custos e urn produto de maior qualidade. 

Muitas olarias tern essa preocupa9ao e criam aos seus funcionarios muitos 

beneficios, propiciando maior satisfa9ao e mais qualidade de vida. T odavia, muito 

ainda precisa ser feito, esta sera uma missao continua e ininterrupta. 

Em suma, ap6s analisar todos estes fatores, se faz necessaria a implanta9ao 

do Balan9o Social nesta atividade economica. Como ja explicado este demonstrative 

evidencia a Responsabilidade Etica e Social das empresas, e e pensando neste 

pressuposto, que e importante nao apenas para as empresa, mas principalmente 
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para a sociedade de urn modo geral. Pois atraves deste demonstrative a empresa 

podera evidenciar de forma clara e objetiva tudo o que ela esta desenvolvimento 

para melhoria do meio ambiente e da sociedade. Em conseqCu3ncia, a empresa 

ganhara mais respeitabilidade e confiabilidade, alem de aumentar sua credibilidade 

perante a sociedade e eventuais investidores. 
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CAPiTULO 5- OLARIA MODELO AMBIENTAL 

0 estudo desenvolveu-se em uma olaria situada no Municipio de Curitiba. 

Conforme o seu faturamento e sua estrutura, ela esta caracterizada junto a 

Secretaria da Receita Federal como media porte. 

A pedido de seu proprietario, a empresa teve seu nome preservado e foi 

alterado. Para o desenvolvimento deste trabalho ela sera denominada como Olaria 

Modelo Ambiental Ltd a. 

5.1 FONTE DE DADOS 

A principal demonstragao contabil que serviu de base para o desenvolvimento 

do trabalho foi a ORE (Demonstragao do Resultado do Exercicio), nela estao 

expressas as principais receitas e despesas. 

Alem desta fonte de dados, tambem foi necessaria fazer urn levantamento 

junto ao Departamento de Recursos Humanos da empresa, onde foram conseguidas 

as demais informagoes relevantes sabre o quadro funcional da empresa. 

Como esta e uma proposta para implantagao do Balango Social, e levando-se 

em consideragao que a empresa nunca elaborou tal demonstrative, os dados 

utilizados sao relatives apenas ao ano de 2005. 
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5.2 RECURSOS HUMANOS 

A Contabilidade da empresa Olaria Modele Ambiental e realizada por um 

Escrit6rio Contabil e junto ao Departamento de Recursos Humanos foram levantadas 

informagoes sabre os funcionarios da empresa. 

DAD OS 
FUNCIONARIOS FUN~AO ADMISSAO DEMISSAO NASCIMENTO I DADE INSTRUCAO 

1 Elizene Escrit6rio 26/07/1993 07/01/1956 49 Media 
2 Andre Escrit6rio 01/12/1993 03/11/1979 26 Superior 
3 Diogo Escrit6rio 01/11/2002 31/12/1984 21 Sui>_erior 
4 Am a uri Producao 02/06/2003 07/04/2005 21/09/1972 33 Media 
5 Caroline Escrit6rio 01/09/2003 06/10/1980 25 Superior 
6 Joao Producao 01/10/2004 28/02/1968 37 Media 
7 Marcos Producao 01/02/2005 01/06/2005 27/12/1972 33 Fundamental 
8 Ada a Produc;ao 01/07/2005 16/08/1963 42 Media 

9 Luciano Producao 05/07/2005 05/08/1986 19 Media 

10 Anilson Producao 06/07/2005 18/08/2005 15/07/1984 21 Media 

11 Amaurici Producao 22/09/2005 21/09/1972 33 Media 

12 Reginaldo Producao 20/10/2005 21/09/1978 27 Media 

Outra informagao importante que deve ser destacada e que durante o ano de 

2005 a empresa nao recebeu nenhuma reclamagao trabalhista. 

5.3 DEMONSTRACAO DO RESUL TADO EXERCiCIO 

Junto do Departamento contabil foram apuradas informagoes contabeis da 

empresa. Abaixo sera evidenciada a Demonstragao do Resultado do Exercfcio da 

empresa. 



31 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCiCIO DE 31/12/2005 
RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS 295.157,87 

VENDAS A VISTA 295.157,87 

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (19.853,26) 
IMPOSTOS S/ VENDAS (19.853,26) 
RECEITA LiQUIDA 275.304,61 
CUSTOS DE VENDAS (59.282,00) 
GUSTO DA MERCADORIAS VENDIDAS (59.282,00) 
LUCRO BRUTO 216.022,61 
DESPESAS OPERACIONAIS (157.254,99) 
ENCARGOS SOCIAlS (3.434,87) 
ORDENADOS (38.138,78) 
13o SALARIO (3.356,24) 
INDENIZA<;AO TRABALHISTA (470,06) 
PR6-LABORE (23.440,00) 
ALIMENTA<;AO (7.200,00) 
TRANS PORTE (2.523,00) 
EDUCA<;AO (3.752,52) 
CULTURA (1.820,00) 
SAUDE (3.725,25) 
SEGURAN<;A E MEDICINA DO TRABALHO (1.753,35) 
TREINAMENTO (4.251,20) 
CRECHE OU AUXiUO CRECHE (655,00) 
CONTRIBUICAO SINDICAL (285,91) 
IMPOSTOS E TAXAS (895,31) 
MATERIAL EXPEDIENTE (359,25) 
MATERIAL DE CONSUMO (992,36) 
BENS NATUREZA PERMANENTE (250,00) 
SEGUROS (1 .476,99) 
ENERGIA ELETRICA (17.728,17) 
TELECOMUNICA<;OES (6.063,34) 
HONORARIOS CONTABEIS (3.000,00) 
DESPESAS COM VEiCULOS (26.246,30) 
CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS (620,62) 
PROPAGANDA E PUBUCIDADE (3.011 ,45) 
DESPESAS POSTAIS (1 ,90) 
CONTROLE DE QUAUDADE (1.296,46) 
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (3.348,29) 
DESPESAS FIANCEIRAS (3.496,29) 
DESPESAS FINANCEIRAS (1 .487, 14) 
DESPESAS BANCARIAS (854,08) 
DESPESAS COM CPMF (413,00) 
MUL TAS JUROS E CORRE<;OES (582,52) 
DESCONTOS CONCEDIDOS (159,55) 
RECEITAS FINANCEIRAS 148,00 
RECEITAS FINANCEIRAS 267,10 
IR-FONTE S/RECEITAS FINANCEIRAS (119,10) 
RESULTADO OPERACIONAL LiQUIDO 0,00 55.925,99 
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5.4 OVA- DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO 

Com base nas informa<;oes obtidas atraves da DRE foi elaborado o DVA 

(Demonstra<;ao do Valor Adicionado): 

DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO 
1. RECEITAS 295.157,87 100% 
1.1 Venda de Mercadorias, produtos e servi~os 295.157,87 100% 
2. INSUMO ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (120.328,84) -41% 
2.1 Materia Prima consumida (59.282,00) -20% 
2.2 Materiais, energia e servi~os de terceiros e outros (61.046,84) -21% 
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 174.829,03 59% 
4. RETENCOES 0,00 0% 
4.1 Deprecia~ao, amortiza~ao e exaustao 0,00 0% 
5. VALOR ADICIONADO LiQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 174.829,03 59% 
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 148,00 0% 
6.1 Receitas Financeiras 148,00 0% 
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 174.977,03 59% 
8. DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 0% 
8.1 Pessoal e encargos 94.111,79 32% 
8.2 lmpostos Taxas e contribuicoes 21.442,96 7% 
8.3 Juros e Alugueis 3.496,29 1% 
8.4 Juros sobre capital proprio e dividendos 0,00 0% 
8.5 Lucros retidos/prejuizo do exercicio 55.925,99 19% 

Aqui pode-se notar nitidamente a diferen<;a entre a DRE e o DVA. Enquanto a 

DRE preocupa-se principalmente com o lucre da empresa, no DVA o que tern maier 

destaque e 0 valor adicionado a distribuir. 
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5.5 BALANCO SOCIAL 

Com base nos dados obtidos atraves da Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio e da Demonstrac;ao do Valor Adicionado, foi elaborado urn modele de 

Balanc;o Social: 

BALAN CO SOCIAL* 
Razao Social: Olaria Modelo Ambiental Ltda 
Atividade Economica: Industria e Comercio de Tijolos 

DESCRICAO 2005 
1. Geracao e Distribuicao de Riqueza 
1.1 Receita liquida 295.157,87 
1.1.1 Mercado interno 295.157,87 
1.1.2 Mercado externo 0,00 
1.2 Folha de pagamento bruta 65.911,74 
1.2.1 Encargos Sociais 3.434,87 
1.3 Beneficios 0,00 
1.3.1 Alimentac;ao 7.200,00 
1.3.2 Transporte 2.523,00 
1.3.3 Previdlmcia Privada 0,00 
1.3.4 Saude 3.725,25 
1.3.5 Seguranc;a e medicina do trabalho 1.753,35 
1.3.6 Educac;ao 3.752,52 
1.3.7 Cultura 1.820,00 
1.3.8 Treinamento I Desenvolvimento profissional 4.251,20 
1.3.9 Creche ou Auxilio Creche 655,00 
1.3.10 Participac;ao nos resultados 0,00 
1.4 Programas de incentivo 0,00 
1.5 lnvestimentos na comunidade 0,00 
1.6 lnvestimentos no meio ambiente 0,00 
1.7 lm_Q_ostos e contribuicoes 
1.7.1 Impastos e contribuicoes sociais 19.853,26 
1.7.2 Outros impastos e contribuicoes 285,91 
2. Recursos Humanos 
2.1 Numero de admissoes 6 
2.2 Numero de demissoes 3 
2.3 Numero total de funcionarios no final do exercicio 9 
2.3.1 Portadores de deficiemcias 0 
2.3.2 Prestadores de servicos terceirizados 0 
2.3.3 Estagiarios 0 
2.4 Empregados por sexo 
2.4.1 Masculino 7 

2.4.2 Feminino 2 

2.5 Empregados por faixa eta ria 
2.5.1 Menores de 18 anos 0 
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2.5.2 de 18 a 35 anos 6 
2.5.3 de 36 a 60 anos 3 
2.5.4 acima de 60 anos 0 
2.6 Em _m-eg_ ados _por nivel de escolaridade 
2.6.1 analfabetos 0 
2.6.2 com ensino fundamental 0 
2.6.3 com ensino medio 6 
2.6.4 com ensino tecnico 0 
2.6.5 com ensino superior 3 
2.6.6 p6s-graduados 0 
2.7 Percentual de ocupantes de cargos de chefia 22% 
2.7.1 Masculine 100% 
2.7.2 Feminino 0 
2.8 Ac;oes Trabalhistas 
2.8.1 Processes trabalhistas movidos contra a entidade 0 
2.8.2 Processes trabalhistas julg_ados _procedentes 0 
2.8.3 Processes trabalhistas julgados improcedentes 0 
2.8.4 lndenizac;oes e multas pagas por determinac;ao da justica 0 
3. lnterac;ao da entidade como Ambiente Externo 
3.1 Educac;ao 0 
3.2 Cultura 0 
3.3 Saude e Saneamento 0 
3.4 Esporte e lazer 0 
3.5 Alimenta~ao 0 
4. lnterac;ao com Clientes 
4.1 Reclamacoes recebidas diretamente na entidade 1 
4.2 Reclamacoes recebidas por meio de 6rgao de defesa do consumidor 0 
4.3 Reclamacoes recebidas por meio da justica 0 
5. lnterac;ao como Meio Ambiente 
5.1 lnvestimentos e gastos com o Meio Ambiente 0,00 
5.2 lnvestimentos e gastos com a preservac;ao e recupera<;ao Meio Ambiente 0,00 
5.3 lnvestimentos e gastos com a educacao ambiental 0,00 
5.4 lnvestimentos e gastos com educac;ao ambiental para a comunidade 0,00 
5.5 lnvestimentos e gastos com outros projetos ambientais 0,00 

Quantidade de processes ambientais, administrativos e judiciais contra a 
5.6 entidade 0,00 
5.7 Multas e indeniza<;oes relativas a materia ambiental 0,00 
5.8 Passivos e conting€mcias ambientais 0,00 

*Mode/o conforme Resolu~ao CFC no 1.003104 
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6. RESULTADOS OBTIDOS 

Ao analisar o Balanc;o Social nota-se que a empresa, apesar de nao ter urn 

faturamento elevado, demonstra uma grande preocupac;ao com o bern estar de seus 

funcionarios, oferecendo diversos beneficios, tais como: alimentac;ao, transporte, 

saude, seguranc;a, educac;ao, cultura, treinamento, desenvolvimento profissional 

entre outros, estes beneficios representaram 32% do seu faturamento. 

Para o pagamento de impastos o percentual repassado para o governo foi de 

7%. 

No anode 2005, houveram seis novas contratac;oes e tn3s demissoes, pode

se concluir que a empresa contribuiu para gerac;ao de tres novos empregos 

totalizando 50% do seu quadro funcional. 

Do total de funcionarios 22% sao mulheres; 67% estao na faixa dos 18 a 35 

anos e 33% tern curso superior. E. importante destacar que a empresa nao teve 

nenhuma ac;ao trabalhista durante o ano de 2005. 

Em relac;ao ao ambiente externo a empresa, praticamente, nao realizou 

nenhuma obra social. 

Quanta ao meio ambiente, durante o ano de 2005 a empresa nao 

desenvolveu nenhum projeto ambiental, todavia, e importante salientar que em suas 

atividades diarias ela tern trabalhado para diminuir os impactos ambientais, como 

exemplo pode ser citado que para a queima dos tijolos, a lenha foi substituida por 

materiais alternatives como: refil de pinus, serragem ou cepilho e lixo oriundo de 

materia is nao utilizados por · outras industrias. A Argila utilizada na confecc;ao dos 

tijolos e retirada das margens do rio pelas exploradoras de areia e repassada para a 

olaria, diminuindo assim as areas de extrac;ao da materia prima. 
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0 objetivo principal deste trabalho nao foi julgar se a empresa fez pouco ou 

muito em questoes ambientais e sociais, mas ressaltar a importancia do Balan<;o 

Social como instrumento de evidenciagao da Responsabilidade Etica e Social, e 

propor a sua implantagao. 

Conforme o modelo apresentado e as informagoes nele contidas ficou 

comprovada a sua importancia, independentemente do tamanho ou porte da 

empresa, demonstrando que todas as empresas podem elabora-lo e divulga-lo 

Neste caso especifico da Olaria Modelo Ambiental, ficou evidente a sua 

preocupagao com os seus funcionarios, e o Balango Social serviu justamente para 

evidenciar de forma transparente o que a empresa esta fazendo em prol deles. 

Se na questao ambiental pouco foi feito e no Balango Social este indice nao 

teve representatividade, esta situagao serve de estimulo para que posteriormente 

obras ambientais sejam realizadas para que assim no proximo Balango Social estas 

possam ser evidenciadas, demonstrando toda a preocupagao da empresa com o 

meio ambiente. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Ficou comprovada atraves da pesquisa que o Balanc;o Social e uma 

ferramenta de grande importancia para a evidenciac;ao da Responsabilidade Social 

das empresas. 

E urn demonstrative que exprime com clareza o que as empresas estao 

fazendo, au melhor, contribuindo em prol da sociedade e do meio ambiente. 

Num futuro bern proximo, certamente tornar-se-a obrigat6ria a sua 

elaborac;ao. Pais todos estao preocupados com a qualidade de vida das pessoas, 

assim como, como o meio ambiente que tende a sofrer graves impactos se nada for 

feito. 

Apesar do Balanc;o Social estar sendo amplamente divulgado nos meios de 

comunicac;ao e tambem em congresses e seminaries, poucas empresas tern 

conhecimento da sua utilidade. lnfelizmente esta e uma realidade que nao cabe 

apenas ao setor oleiro de Curitiba, mas tambem a outros setores da economia. 

Seria urn erro afirmar que as empresas que nao elaboram o Balanc;o Social 

nao tern responsabilidade etica e social perante a sociedade. Muitas empresas nao 

elaboram simplesmente par falta de conhecimento, e aqui entra o trabalho do 

contador, instruindo, auxiliando, despertando o interesse dos empresarios na 

implantac;ao desta demonstrac;ao nas empresas. 

Conforme o estudo revelou muito ainda precisa ser feito. A divulgac;ao do 

Balanc;o Social precisa ser cada vez maior para que as empresas tomem 

consciencia da elaborac;ao desta demonstrac;ao que e de fundamental importancia. 

Pode-se afirmar que o objetivo deste trabalho foi alcanc;ado com sucesso. Foi 

passive! fazer a divulgac;ao do Balanc;o Social em seguida foi proposto urn modele e 
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conseqOentemente a sua implantagao na empresa, confirmando a importancia das 

informagoes nele contidas. 

Agora depende principalmente do empresario, a conscientizagao em relagao 

a importancia do tema e a continuidade para os pr6ximos periodos, para que esta 

demonstragao torne-se urn habito, assim como as demais demonstragoes contabeis 

obrigat6rias. 
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