BALANÇO SOCIAL
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O balanço social é uma demonstração que pode ser publicada
anualmente pelas empresas, e que reúne uma série de informações sobre sua
atuação social, como por exemplo: os projetos, os benefícios e ações sociais
dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à
comunidade. É uma ferramenta que avalia e multiplica a evidenciação da
responsabilidade social das empresas.
No balanço social, a empresa evidencia o que faz por seus funcionários,
dependentes, colaboradores e comunidade, evidenciando de forma
transparente as atividades que melhoram a qualidade de vida. A função
principal é tornar pública a responsabilidade social, e dessa forma, construir as
ligações entre a sociedade, meio ambiente e empresa.
O balanço social é uma ferramenta que, quando construída por múltiplos
profissionais, tem a capacidade de explicitar e medir a preocupação da
empresa com as pessoas e a vida no planeta.
O surgimento do Balanço Social se deu nos anos 60, nos EUA e na
Europa, com o repúdio da população à guerra do Vietnã, e deu início a um
movimento de boicote à aquisição de produtos e ações de algumas empresas
ligadas ao conflito. A sociedade exigia uma nova postura ética e diversas
empresas passaram a prestar contas de suas ações e objetivos sociais.
No Brasil, iniciou-se na década de 70 as movimentações entre as
empresas, mas somente nos anos 80 é que algumas empresas iniciaram a
divulgação das evidências do Balanço Social. Já na década de 90, mais
empresas iniciaram essa apresentação.
O Balanço Social da Nitrofértil, empresa estatal situada na Bahia, que foi
realizado em 1984, é considerado o primeiro documento brasileiro do gênero,
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que carrega o nome de Balanço Social. No mesmo período, estava sendo
realizado um Balanço Social do Sistema Telebras, que foi publicado em
meados da década de 80. O do Banespa, realizado em 1992, compõe a lista
das empresas precursoras nessa área no Brasil.
O Balanço Social se tornou mais evidente quando Herbert de Souza, o
Betinho, iniciou em junho de 1997 uma campanha para que houvesse a
divulgação voluntária dessas informações. Como foi uma pessoa de muita
representatividade e liderança perante as classes sociais, Betinho conseguiu
levar ao conhecimento da população, através de seminários, fóruns e outras
estratégias de mídia, a importância da divulgação voluntária do Balanço Social.
Herbert José de Souza (1935-1997), mais conhecido como Betinho, foi
um sociólogo brasileiro e ativista dos direitos humanos. Seu trabalho mais
importante foi o projeto Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela
Vida. Mobilizou várias campanhas para arrecadar mantimentos em favor dos
pobres e excluídos. Betinho nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais. Nos anos 60,
ajudou a fundar a Ação Popular (AP), movimento que luta pela implantação do
socialismo no Brasil. Formou-se em Sociologia pela Universidade de Minas
Gerais em 1962. Após o golpe militar de 1964, passa sete anos na
clandestinidade e oito no exílio. Volta ao país em 1979 e cria o Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase).
O Ibase tem como objetivo a radicalização da democracia e a afirmação
de uma cidadania ativa. Para isso, a instituição acredita ser necessário
fortalecer o tecido associativo da sociedade, incidir em políticas públicas e criar
uma nova cultura de direitos. As iniciativas do Ibase são regidas pelos
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, participação, diversidade e
justiça socioambiental.
Em 1998, para estimular a participação de um maior número de
corporações, o Ibase lançou o Selo Balanço Social Ibase/Betinho. O selo é
conferido anualmente a todas as empresas que publicam o balanço social no
modelo sugerido pelo Ibase, dentro da metodologia e dos critérios propostos.
Com esse Selo, as empresas podem divulgar que investem em educação,
saúde, cultura, esportes e meio ambiente por meio de seus anúncios,
embalagens, balanço social, sites e campanhas publicitárias.
O Selo Balanço Social Ibase/Betinho demonstra que a empresa já deu o
primeiro passo para tornar-se uma verdadeira empresa-cidadã, comprometida
com a qualidade de vida dos funcionários, da comunidade e do meio ambiente.
Isso se deve porque apresenta publicamente seus investimentos internos e
externos através da divulgação anual do seu balanço social.
Com o aumento gradativo das empresas que publicam o balanço social,
o CFC publica a resolução 1003/04, com início de sua vigência a partir de
janeiro de 2006 da NBC T 15 – Informações de Natureza Social e Ambiental.
Conforme o item 15.1.1, essa norma estabelece procedimentos para
evidenciação de informações de natureza social e ambiental, com o objetivo de
demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade social da entidade.

Estabelece também, o que se entende por informações de natureza
social e ambiental, como a geração e a distribuição de riqueza, os recursos
humanos, a interação da entidade com o ambiente externo e a interação com o
meio ambiente. Os dados contidos nessa demonstração poderão ou não ser
extraídos da contabilidade, claro, observando a referida norma.
O Balanço Social deverá ser divulgado como informação complementar,
não se confundindo com as notas explicativas, devendo também, ser divulgada
para efeito de comparação com as informações do exercício atual e do
exercício anterior.
Vale ressaltar que as informações contidas no Balanço Social deverão ser
de responsabilidade técnica do contabilista, registrado em Conselho Regional
de Contabilidade. Caso a empresa esteja sujeita a procedimentos de auditorias
independentes, as informações do Balanço Social, serão objetos de revisão
pelos auditores, e deverão estar publicadas junto com o relatório de auditoria.
Abaixo, segue um modelo para publicação do Balanço Social:

Balanço Social Anual– 20XX
1) Base de Cálculo
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2) Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores Sociais Internos
3) Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Habitação
Esporte
Lazer e diversão
Creches
Alimentação
Outros
Total das Contribuições para a Sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total – Indicadores Sociais Externos
4) Indicadores Ambientais
Relacionados com a operação da empresa
EmProgramas e/ou projetos externos
Total dos Investimentos em Meio Ambiente
5) Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados ao final do período
Nº de admissões durante o período

20x1
Valor (Mil Reais)

20x0
Valor (Mil Reais)

Valor
(Mil R$)

%Sobre
FPB

%Sobre
RL

Valor
(Mil R$)

%Sobre
FPB

%Sobre
RL

Valor
(Mil R$)

%Sobre
RO

%Sobre
RL

Valor
(Mil R$)

%Sobre
RO

%Sobre
RL

Nº de empregados terceirizados
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros
Nº de empregados portadores de deficiência
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
foram definidos:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos:
A previdência privada contempla:

( ) pela
direção

( ) direção
e gerências

( ) todos os
empregados

( ) pela
direção

( ) direção
e gerências

( ) todos os
empregados

( ) pela
direção

( ) direção
e gerências

( ) todos os
empregados

( ) pela
direção

( ) direção
e gerências

( ) todos os
empregados

( ) direção
( ) direção

( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados

( ) direção

A participação nos lucros ou resultados contempla:

( ) direção
e gerências
( ) direção
e gerências

( ) direção
e gerências
( ) direção
e gerências

( ) todos os
empregados
( ) todos os
empregados

( ) não são
considerados

( ) são
sugeridos

( ) são
exigidos

( ) não são ( ) são
considerados sugeridos

( ) são
exigidos

( ) não se
envolve

( ) apóia

( ) organiza
e incentiva

( ) não se
envolve

( ) organiza
e incentiva

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação dos empregados em programas de
trabalho voluntário, a empresa:

( ) direção

( ) apóia

7) Outras Informações

Apoio:

Instruções para o preenchimento
Realização

Este Balanço Social (BS) deve apresentar os projetos e as ações sociais e
ambientais efetivamente realizados pela empresa.
Sugestão: este BS deve ser o resultado de amplo processo participativo que
envolva a comunidade interna e externa.

Publicação

Este BS deve ser apresentado como complemento em outros tipos de
demonstrações financeiras e socioambientais; publicado isoladamente em jornais e
revistas; amplamente divulgado entre funcionários, clientes, fornecedores e a
sociedade. Pode ser acompanhado de outros itens e de informações qualitativas
(textos e fotos) que a empresa julgue necessários.

Selo "Balanço Social Ibase/Betinho"

A empresa que realizar e publicar o seu balanço social, utilizando este modelo
mínimo sugerido pelo Ibase, recebe o direito de utilizar o Selo Balanço Social
Ibase/Betinho nos seus documentos, relatórios, papelaria, produtos, embalagens,
site e etc. Mais informações:www.balancosocial.org.br

Restrições: o Selo Ibase/Betinho NÃO será fornecido às empresas de
cigarro/fumo, armas de fogo/munições, bebidas alcoólicas ou que estejam
comprovadamente envolvidas com exploração de trabalho infantil.
1) Base de Cálculo
Receita Líquida
Resultado Operacional
Folha de Pagamento Bruta
2) Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Previdência privada
Saúde
Educação

Cultura

Itens Incluídos
 Receita bruta excluída dos impostos, contribuições, devoluções, abatimentos e
descontos comerciais.
 Lucro ou prejuízo apresentado pela empresa no período.
 Valor totalda folha de pagamento.
 Gastos com restaurante, vale-refeição, lanches, cestas básicas e outros
relacionados à alimentação dos empregados.
 Planos especiais de aposentadoria, fundações previdenciárias, complementações de
benefícios aos aposentados e seus dependentes.
 Plano de saúde, assistência médica, programas de medicina preventiva, programas
de qualidade de vida e outros gastos com saúde, inclusive dos aposentados.
 Gastos com ensino regular em todos os níveis, reembolso de educação, bolsas,
assinaturas de revistas, gastos com biblioteca (excluído pessoal) e outros gastos
com educação.
 Gastos com eventos e manifestações artísticas e culturais (música, teatro, cinema,
literatura e outras artes).

Capacitação e desenvolvimento profissional

Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros benefícios

3) Indicadores Sociais Externos
Total das contribuições para a sociedade

Tributos (excluídos encargos sociais)
4) Indicadores Ambientais
Relacionados com a operação da empresa

Em programas/projetos externos
5) Indicadores do Corpo Funcional
Nº de negros que trabalha na empresa
6) Informações Relevantes
Relação entre a maior e a menor remuneração
Número total de acidentes de trabalho
7) Outras Informações

 Recursos investidos em treinamentos, cursos, estágios (excluído os salários) e
gastos voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade
desenvolvida pelos empregados.
 Creche no local ou auxílio-creche aos empregados.
 Participações que não caracterizem complemento de salários.
 Seguros (parcela paga pela empresa), empréstimo (só o custo), gastos com
atividades recreativas, transportes, moradia e outros benefícios oferecidos os
empregados podem ser aqui enumerados.
 Somatório dos investimentos na comunidade que aparecem discriminados. Não
incluir os gastos/investimentos declarados nos Indicadores Sociais Internos. Os
itens na tabela aparecem como indicação de setores importantes onde a empresa
deve investir, porém podem aparecer aqui somente os investimentos e
contribuições que a empresa realiza regularmente (ação focalizada em educação,
por exemplo).
 Impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais.
 Investimentos, monitoramento da qualidade dos resíduos/efluentes, despoluição,
gastos com a introdução de métodos não-poluentes, auditorias ambientais,
programas de educação ambiental para os funcionários e outros gastos com o
objetivo de incrementar a qualidade ambiental na operação da empresa.
 Despoluição, conservação de recursos ambientais, campanhas ambientais,
educação ambiental para a comunidade externa e para sociedade.
 Considerar como trabalhadores negros o somatório de indivíduos classificados
como pretos e pardos (conforme a RAIS).
 Resultado da divisão da maior remuneração pela menor.
 Todos os acidentes de trabalho registrados durante o ano.
 Este espaço está disponível para que a empresa agregue outras informações
importantes quanto ao exercício da responsabilidade social e da cidadania
empresarial.
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‘‘O informativo CONTABILIDADE EM PAUTA é um espaço destinado a
divulgação das idéias e produção acadêmicas dos professores, alunos e exalunos do Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas Santa Cruz
de Curitiba.
Cada artigo, ou opinião, é de responsabilidade dos autores e as ideias nele
inseridos, não necessariamente, refletem o pensamento do curso.
O objetivo deste espaço é fomentar debates sobre assuntos relacionados a
contabilidade e finanças.’’

