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RESUMO

FERREIRA, Thaise de Lima. Estudo da composição e da evolução do Balanço Social da Caixa
Econômica Federal. Florianópolis, 2009, 56 f. Monografia da (Curso de Ciências Contábeis)
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

A responsabilidade social das empresas com a comunidade, o meio ambiente e seu corpo funcional
têm sido objeto de muitas discussões, estudos e também aplicabilidade por inúmeras entidades.
Alinhados à obtenção do lucro e à competitividade, surgem, na atualidade, novos valores nas
relações estabelecidas entre a sociedade e o mundo econômico. O controle da relação das empresas
com o meio em que atuam, por parte da sociedade, investidores e acionistas, tem sido praticado
com mais rigor. Para se adequar a esse comportamento, as organizações voltam-se para a
contabilidade ambiental e o balanço social. Este trabalho tem como objetivo analisar a composição
e a evolução dos Balanços Sociais da Caixa Econômica Federal entre os anos de 2004 a 2007. A
pesquisa é do tipo descritiva, pois utiliza o estudo de caso para atingir esse objetivo. O Balanço
Social é uma ferramenta de divulgação qualitativa e quantitativa das ações da empresa relacionadas
à sociedade e ao meio ambiente. Assim, pretendeu-se através da coleta de dados mostrar a maneira
como a instituição financeira administra suas ações e divulga seus indicadores. O tema foi
explorado mediante pesquisa que possibilitou descrever o caso, buscando-se definir o que ele
representa, relacionando conceitos como responsabilidade social, contabilidade social e balanço
social. Ao final do estudo, concluiu-se que poderia haver um investimento maior em indicadores
sociais externos e ambientais.
Palavras-Chave: Balanço Social. Responsabilidade Social. Bancos.
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INTRODUÇÃO
Neste capítulo serão apresentados: as considerações iniciais do assunto abordado, o

tema e o problema de pesquisa deste trabalho monográfico, bem como os objetivos gerais e
específicos, a justificativa do estudo, a metodologia utilizada, as limitações encontradas
para a preparação do mesmo e a estrutura do trabalho.

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Contabilidade é uma ciência social, que estuda e pratica as funções de orientação,
controle e registro da situação econômica, financeira, física e de produtividade da entidade,
e deve propiciar aos usuários informações seguras que permitem a avaliação da sua
situação patrimonial e das mutações desse seu patrimônio, bem como fazer inferências
sobre suas tendências futuras.
Assim, o trabalho contábil não pode mais enfocar apenas o fornecimento de
informações de caráter patrimonial e financeiro, mas passa agora a dar atenção à demanda
por informações sócio-ambientais, para atender aos mais diversos perfis de usuários. Neste
contexto, surge a Contabilidade Social, que busca evidenciar as atividades da entidade à
sociedade e ao meio ambiente.
Sob o ponto de vista de Kroetz (2000), “...a Contabilidade Social visa criar um
sistema capaz de inventariar, classificar, registrar, demonstrar, avaliar e explicar os dados
sobra a atividade social e ambiental da entidade, de modo que, no final de cada exercício,
ou a qualquer momento, se possa preparar informes, como o Balanço Social e a
Demonstração do Valor Adicionado.
O Balanço Social aparece como ferramenta indispensável de gestão e divulgação de
informações sociais e ecológicas, destinadas a diversos usuários (internos e externos),
como complemento das informações contábeis.
Na concepção de Sá (1995, p. 54) o Balanço Social, “é o balanço que busca
evidenciar o papel que a empresa representa em seu ambiente social, ou seja, a
contribuição que ela trouxe através de impostos, de previdência social, de mão-de-obra
absorvida, de obras sociais, na educação, em suma, o que ela espelha como célula da
sociedade a que pertence”.
Nas instituições, o Balanço Social serve como um instrumento gerencial, no qual
são apresentadas informações que auxiliam o controle, o planejamento, a análise, a
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avaliação e a tomada de decisão na área social ao longo dos anos.
1.2 TEMA E PROBLEMA
Cada instituição publica, por meio dos balanços sociais, informações relativas à sua
realidade econômica e social, em determinado período (geralmente de um ano). Em outras
palavras, os balanços sociais devem tornar pública a responsabilidade social da empresa.
O desenvolvimento da Contabilidade Social faz-se necessário, pois a sociedade
parece exigir das organizações, por meio de seus gestores, maior clareza em suas ações,
para que possam ser responsabilizados por seus atos, e para que o cidadão e consumidor
tenham opção de escolha no momento em que adquire seus produtos ou serviços,
observando não apenas o preço e qualidade, mas também a relação entre a entidade e o
meio na qual está inserida.
Neste trabalho são abordados os conceitos e importância do Balanço Social e se
pretende mostrar como os indicadores são distribuídos na instituição financeira num
período de tempo, efetuando então a comparação ao longo de quatro anos.
Sendo assim, o problema do presente trabalho será colocado por meio da seguinte
questão: qual a composição e evolução dos balanços sociais da instituição: Caixa
Econômica Federal no período de 2004 a 2007?

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA

O presente trabalho está direcionado por um objetivo geral e desdobrado em
objetivos específicos, conforme é apresentado a seguir.

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar a composição e evolução do Balanço Social de uma Instituição Financeira.
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1.3.2 Objetivos Específicos
Para concretizar o objetivo geral descrito anteriormente, foram definidos os
seguintes objetivos específicos:
• conceituar Responsabilidade Social e Balanço Social;
• apresentar os modelos de Balanços Sociais mais utilizados;
• coletar e organizar dados dos Balanços Sociais da Caixa Econômica Federal referentes
aos anos de 2004 a 2007;
• analisar e comparar os indicadores com dados extraídos dos Balanços Sociais
1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O Balanço Social, apesar de não ser ainda uma demonstração obrigatória pela
legislação brasileira, nota-se que as empresas têm grande interesse em informar aos seus
stakeholders as suas ações sociais e ambientais, a fim de melhorar a sua imagem diante
destes e aumentar suas perspectivas de ganhos futuros, transformando-o em uma
ferramenta de marketing.
De acordo com Torres (2008), empresa que cumpre seu papel social atrai mais
consumidores e está investindo na sociedade e no seu próprio futuro.
Para isso, este trabalho se propõe auxiliar, primeiramente, no desenvolvimento de
uma pesquisa científica que amplia as bases teóricas que contribuem na formação
acadêmica e construção de um profissional mais capacitado na análise de informações.
Por outro lado, o trabalho pretende facilitar o entendimento na apresentação da
fundamentação teórica, com enfoque no Balanço Social e assim ajudar aos cidadãos a obter
melhor conhecimento, por meio da evidenciação de informações dos indicadores.

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa tem por finalidade estudar a composição e evolução do Balanço
Social da Caixa Econômica Federal no período de 2004 a 2007, seguindo a seguinte
trajetória metodológica: Fundamentação Teórica, através do levantamento bibliográfico e
documental; Estudo de Caso, através da coleta de dados do Balanço Social; e por fim a
Análise dos Resultados, com a interpretação dos dados.
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Quanto aos objetivos, esta pesquisa caracterizou-se como descritiva por utilizar
técnicas de coleta de dados e preocupar-se em analisá-los e interpretá-los. Raupp (2004,
p.81) faz uma comparação da pesquisa descritiva com a exploratória e a explicativa,
enquadrando-a como intermediária das outras duas “nesse contexto, descrever significa
identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos”.
Pretende-se, por meio da coleta de dados de balanços sociais dos anos de 2004 a
2007 da instituição financeira, mostrar a maneira como ela administra suas ações e divulga
seus indicadores.
Os procedimentos bibliográfico e documental, indispensáveis em qualquer
pesquisa, foram bem empregados no presente estudo, utilizaram-se além de livros, artigos
e monografias de graduação.
Segundo Gil (1993, p.48), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Foi necessário realizar uma abordagem qualitativa e quantitativa, já que esta
pesquisa visou coletar dados contábeis e utilizar o cálculo dos indicadores do Balanço
Social. Raupp (2004, p.93) destaca a importância da abordagem quantitativa ao ter a
intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação,
possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências feitas.
O método utilizado foi o estudo de caso, que segundo Gil (1993) é definido como
sendo “...um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo social
de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais, quer seja
essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição social, uma
comunidade ou uma nação.”

1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
A presente pesquisa limitou-se a analisar comparativamente os indicadores sociais e
ambiental da instituição financeira, a Caixa Econômica Federal.
Desta forma, o trabalho está limitado a esta empresa e à interpretação da
pesquisadora.
Outra limitação refere-se aos dados disponibilizados (obtidos) no site, da existência
de veracidade ideológica presumida, pois não há como checar as informações constatadas
nos balanços sociais.
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este estudo está dividido em quatro capítulos, estruturados da seguinte forma:
No primeiro capítulo são apresentados o tema e o problema da pesquisa. Em
seguida, identifica-se o objetivo geral e os objetivos específicos. Logo após, são
apresentadas a justificativa, metodologia e limitação da pesquisa, e finalmente a estrutura
do trabalho.
O segundo capítulo se refere à fundamentação teórica que apresentará uma pesquisa
bibliográfica tratando da responsabilidade social, breve histórico da contabilidade,
contabilidade social, o balanço social, seu conceito e importância, e modelos e indicadores.
O terceiro capítulo contém a apresentação dos dados tabulados, com a análise dos
indicadores dos Balanços Sociais da instituição financeira: Caixa Econômica Federal, no
período de 2004 a 2007.
No quarto e último capítulo encontram-se as considerações finais a respeito do tema
e objetivos propostos e as recomendações para futuros trabalhos.
Por fim, são apresentadas as referências utilizadas e os anexos que serviram na
complementação da conclusão do estudo.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo são abordados os principais conceitos e informações relativas aos

assuntos pesquisados, tais como: Responsabilidade Social, Evolução Histórica da
Contabilidade, Contabilidade Social, Balanço Social, e modelos e indicadores mais
utilizados.

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL
A idéia de responsabilidade social incorporada nas organizações é recente.
Antigamente, as empresas buscavam maximizar os lucros, retirando do meio ambiente
recursos para alcançar seus objetivos, não se preocupando com os impactos que isso
causaria para a sociedade.
De Luca (1998) considera que a missão de uma empresa não se limita apenas ao
aspecto econômico de produzir riquezas, mas também a de constituir-se num agente social,
posicionando-se como um componente da sociedade que, como tal deve prestar constas aos
demais integrantes. Segundo De Luca, o compromisso social das empresas, hoje, é bem
maior do que outrora, pelo fato de as organizações empresariais estarem se tornando uma
das peças mais importantes para o desenvolvimento econômico e social de uma nação.
Segundo Sucupira (2008), gradativamente as empresas estão percebendo que as
ações sociais praticadas em prol dos funcionários, meio ambiente e sociedade, estão
contribuindo para melhorar sua imagem e aumentando tanto o grau de produtividade de
seus empregados como a procura de novos investidores.
Para Torres (2008, p. 02):
Os investimentos na própria empresa também são de suma importância
para a sobrevivência no mundo atual. Desta forma, quem não investe na
educação e no progresso dos seus funcionários e não está atento com a
saúde e a alimentação de toda equipe – pagando baixos salários e
exigindo longas jornadas de trabalho – só vai colher baixa produtividade,
pouco compromisso e dedicação. Além de muito desperdício de materiais
e matérias primas. Como da mesma forma e pelos mesmos motivos, terá
funcionários faltosos e grande rotatividade de mão-de-obra, que
obviamente vai acabar comprometendo a qualidade dos produtos e
serviços, num enorme desperdício de treinamento e formação. Leia-se
tempo e dinheiro.

Martinelli (1997, p. 83) observa que a empresa socialmente responsável assume
uma postura proativa, ou seja, considera responsabilidade sua buscar e implementar
soluções para os problemas sociais. Cultiva e pratica um conjunto de valores que podem
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ser explicitados em um código de ética, formando a própria cultura interna e funcionando
como referência de ação para todos os dirigentes em suas transações.
Conforme Araújo (2001, p. 74):
O conceito de Responsabilidade Social é amplo, referindo-se à ética
como princípio balizador das ações e das relações com todos os públicos
com os quais a empresa interage [...]. A questão da Responsabilidade
Social vai, portanto, além da postura legal da empresa, da prática
filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de atitude,
numa perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das
relações e na geração de valor para todos.

De acordo com Ethos (2008), responsabilidade social empresarial é a forma de
gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos
com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais.
Silva e Freire (2001, p. 65) expõem um resumo sintético das razões que levam a
empresa a desempenhar um papel social:
• ao proporcionar produtos e serviços, a empresa se defronta com as necessidades e as
expectativas de fornecedores e clientes;
• ao ser fonte de emprego, deve considerar as organizações sindicais, avaliar o mercado e
suas imposições tecnológicas, dialogar com os órgãos públicos que implementam as
políticas de emprego;
• ao ser uma organização social, mesmo com finalidades econômicas, não deve ignorar a
existência da legislação do trabalho e do meio ambiente; torna-se objeto de demandas que
lhe vêm de dentro e de fora, para que oriente suas atividades para a promoção da qualidade
de vida;
• ao ser criadora de riqueza, espera-se dela que se mantenha competitiva, cresça e que gere
altos dividendos para os acionistas, mas também que promova o desenvolvimento
econômico e social do território em que atua.
A divulgação de informações sociais e ambientais passou a ser um fator de
competitividade para os negócios, pois é a partir dessas informações que as empresas se
vêem forçada a adotar uma postura mais responsável em suas ações devido à cobrança das
suas redes de relações.
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2.2 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE: UM BREVE HISTÓRICO
A Contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio da entidade, sob
aspectos quantitativos e qualitativos, tendo como objetivos a geração de informações
através dos relatórios contábeis.
Segundo Sá (1987):
No contexto da Contabilidade, há uma tecnologia de registros da qual
resultam informações derivadas da doutrina; outra, de custos, que permite
analisar as aplicações patrimoniais na elaboração de um produto ou de
um serviço; uma terceira, de auditoria, que utiliza modelos racionais para
constatar a conformidade de situações patrimoniais; uma quarta, de
análise funcional, que evidencia os diversos sistemas de utilidades de
riqueza; uma quinta, voltada para os orçamentos ou previsões de atos e
fatos; uma sexta, que estuda a participação da empresa no campo social, a
Contabilidade Social; uma sétima, de observação; uma oitava, que
examina a disfunção ou ociosidade funcional do patrimônio; e uma nona,
que se volta para o impacto das cargas fiscais sobre os negócios e ainda
outras tecnologias que possam vir a ser identificadas.

Conforme Kroetz (2000), a Contabilidade coleta dados que são processados em
modelos contábeis construídos de acordo com a realidade da organização, objetivando a
geração de uma série de informações úteis às atividades gestoriais.
Resumidamente, a Contabilidade fornece informações que servem de apoio à
gestão para tomada de decisões.
Para entender o atual estágio em que se encontra a ciência contábil, será
apresentada, a seguir, a evolução histórica da Contabilidade.
Iudícibus (2004) comenta que o homem primitivo, ao inventariar o número de
instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas
de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade.
À medida em que surgiu a noção de família e propriedade , começaram a ocorrer
novos fatos com o patrimônio, tais como: construções, trocas, despesas, impostos,
empréstimos, etc.
Para Sá (1997, p.16), a contabilidade nasceu com a civilização e jamais deixará de
existir em decorrência dela. Talvez, por isso, seus progressos quase sempre tenham
coincidido com aqueles que caracterizam os da própria evolução do ser humano.
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Esse mesmo autor ainda comenta que:
A contabilidade sempre procurou adaptar-se às mudanças ao longo da
história da humanidade, para que pudesse cumprir seu papel de
facilitadora de informações sobre o patrimônio de seus usuários, partindo
assim, dos meios mais primitivos para quantificar o patrimônio, ao longo
da utilização do método por partidas dobradas na época do comércio
medieval, até atingir o estágio dos sistemas de custos na Revolução
Industrial e a criação da Contabilidade Gerencial após o surgimento das
sociedades por ações.

Segundo Iudícibus e Marion (1999, p. 33), ainda que a contabilidade, como já foi
visto, existe desde o princípio da civilização, nota-se um desenvolvimento muito lento ao
longo dos séculos. Somente em torno do século XV (com presença relevante no século
XIII), isto é, praticamente após 5.500 anos (partindo-se da hipótese de que ela existe desde
4.000 a.c.) é que a Contabilidade atinge maior nível de desenvolvimento notório, sendo
chamada de fase lógica-racional ou até mesmo a fase pré-científica da Contabilidade.
Hendriksen e Van Breda (1999, p. 39) ressaltam que por volta de 1494 o frei
franciscano Luca Pacioli apresentou em Veneza a obra intitulada de Summa de
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitá, a qual consistia em um tratado
matemático, incluindo uma seção sobre o sistema por partidas dobradas, denominada
Particularis de Computis et Scripturis.
Considera-se a referida obra como o primeiro material publicado que descrevia o
sistema de partidas dobradas, detalhando o raciocínio em que se baseavam os lançamentos
contábeis.
A partir daí, iniciou-se o processo de teorização da contabilidade, o qual segundo
Sá (2000, p. 31) contemplava a doutrina do Positivismo cuja base era a observação e
teorização da realidade, concentrada na observação dos fenômenos ou acontecimentos das
coisas.
Kroetz (2000, p.23) afirma que:
Logicamente, para chegar ao atual estágio de desenvolvimento, a
Contabilidade passou por processos de experimentação e instabilidade em
seu objeto de estudo, originando-se correntes e escolas das diversas
tendências das doutrinas contábeis. Entre essas, destacam-se: contismo
(escola pré-científica), personalismo, controlismo, neo-contismo,
reditualismo e aziendalismo, definindo-se, hoje, após divergências e
estudos, o entendimento de que o verdadeiro objeto de estudo da
Contabilidade é o patrimônio das entidades ou aziendas (escola
patrimonialista).
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De acordo com Iudícibus e Marion (2002, p.25), o desencadear de fatos que
conduza ao surgimento da Contabilidade desponta à medida que as atividades comerciais
crescem.
Segundo a ótica de Kroetz (2000, p. 33), a Contabilidade é uma área do
conhecimento humano, milenar, e, na evolução de seu pensamento e no estudo de seus
autores, tem-se desenvolvido desde os primórdios do homem e, paralelamente, tem
procurado suprir as necessidades decorrentes desse processo evolutivo.
Entendendo a Contabilidade como uma ciência social, a qual coloca a disposição da
sociedade uma série de informações contábeis de extrema relevância, demonstrando, dessa
forma, se as atividades desenvolvidas pelas empresas são socialmente corretas, abre espaço
à existência da Contabilidade Social.

2.2.1 Contabilidade Social
As mudanças econômicas, tecnológicas e sociais impõem à Contabilidade uma
postura voltada não somente à área financeira, mas, principalmente, à evidência de
informações que transmitam, com clareza, os impactos da gestão patrimonial no ambiente
social.
Para Rossetti (1995), a contabilidade social é uma técnica similar às dos sistemas
convencionais de contabilidade, que se propõe a apresentar uma síntese de informações,
expressas em unidades monetárias, sobre vários tipos de transações econômicas que se
verificam, em determinado período de tempo, entre os diversos setores agentes do sistema
econômico de um país.
Segundo Kroetz (2000, p.53), é definida como “...uma parte da ciência contábil que
procura estudar os impactos dos fenômenos patrimoniais nas entidades (especificamente
em relação aos funcionários), na sociedade e no meio ambiente”.
Sá (2000, p.42) expõe que a Contabilidade é Social por seu objeto, o patrimônio,
estar notoriamente inserido na sociedade e a serviço das células sociais, expressando o
seguinte: “O homem, o homem em sociedade, o patrimônio a serviço dele, o patrimônio do
homem a serviço da sociedade parecem ser fortes conexões que alimentam uma justa
classificação da contabilidade no campo social”.
Sob o ponto de vista de Iudícibus (1997), “...consiste em ampliar a evidenciação
contábil para incluir informações sobre níveis de emprego da entidade, tipos de
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treinamento, demonstração do valor adicionado, etc.”.
Assim, entende-se que a Contabilidade Social, através dos sistemas de
contabilidade, busca evidenciar informações de cunho social, ambiental e humano das
empresas, demonstrando os atos da gestão empresarial.

2.3 BALANÇO SOCIAL
O Balanço Social é considerado uma demonstração contábil de responsabilidade
dos profissionais de diversas áreas, onde são apresentadas informações de caráter
patrimonial, administrativo, econômico, social, ecológico e outras.
Segundo Luca (1998), o balanço social surgiu para satisfazer às necessidades dos
usuários da contabilidade, no que se refere às informações de natureza social, constituindose num instrumento de mensuração que possibilita verificar a atuação das empresas nas
áreas de interesse da sociedade.
Para Tinoco (2001, p. 14), tendo uma visão mais ampla sobre os usuários das
informações contábeis, o define como: “[...] um instrumento de gestão e de informação que
visa evidenciar, da forma mais transparente possível, informações econômicas e sociais, do
desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, dentre estes os funcionários”.
Segundo Kroetz (2000), o balanço social representa a demonstração dos gastos e
das repercussões favoráveis e desfavoráveis recebidas e transmitidas pela empresa na
promoção humana. Salienta o autor, que os efeitos dessa interação são de interesse dos
administradores, empregados e da comunidade.
Para Taylor (1980), o balanço social sequer assemelha-se ao balanço econômicofinanceiro, eis que a economia e as finanças consubstanciam-se, especialmente nas ciências
exatas, ao passo que a gestão social apóia-se nas ciências humanas. Assim, segundo aquele
autor, o pensar e o sentir do ser humano não puderam ser resumidos universalmente numa
fórmula matemática.
Este mesmo autor ainda aborda que os itens reunidos no balanço social são
formados de dados qualitativos das empresas e, também, alguns quantitativos, enquanto
que o balanço contábil expressa, exclusivamente, informações de natureza monetária.
Tentar mensurar os resultados sociais apenas pelos dados quantitativos pode-se constituir
erro crasso. Porém, não basta avaliar apenas resultados sociais, pois, para que eles existam,
necessário se faz atingir objetivos econômico-financeiros.
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2.3.1 Conceito e Importância do Balanço Social
As empresas são organizações voltadas a uma finalidade específica. Segundo Daft
(1999, p.7) “organizações são entidades sociais que são dirigidas por metas, são projetadas
como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e são interligados
ao ambiente externo”. Assim, as suas atividades são orientadas por uma coalizão de
interesse de diversos stakeholders, entre acionistas, empregados, clientes, fornecedores,
financiadores, comunidade, entre outros.
Nota-se que, mais do que nunca, as empresas não podem alinhar suas estratégias
objetivando apenas a maximização do lucro, pois sua sobrevivência e desempenho a longo
prazo estão comprometidos com a maneira como alguns conceitos tais quais
responsabilidade social, preservação ambiental e governança corporativa estão
incorporados à sua cultura e atitudes no meio empresarial.
A harmonia nas relações com todas as partes interessadas torna-se uma
necessidade, a fim de ratificar a perspectiva de continuidade da empresa. Neste contexto
insere-se o Balanço Social,
uma demonstração que permite identificar e demonstrar os impactos
recebidos e causados pela entidade em relação aos ambientes social e
ecológico. Procurando não só identificar a qualidade das relações
organizacionais com seus empregados, com a comunidade e com o meio
ambiente, como também quantificá-las (nos casos possíveis) KROETZ
(2000, p.45).

Segundo Tinoco (2001, p.34), “o balanço social tem por objetivo ser eqüitativo e
evidenciar informação que satisfaça à necessidade de quem dela precisa, [...] reportar
informação contábil, financeira, econômica, social, física, de produtividade e de
qualidade”.
Kroetz (2000, p.71) explica que “o balanço social deve demonstrar quais as
políticas praticadas e quais os reflexos no patrimônio, objetivando evidenciar sua
participação no processo de evolução social”. E ainda afirma que,
sem essa prática, jamais uma entidade poderá apresentar pleno êxito em
programas de qualidade, pois essa intenção exige quebra de preconceitos,
transparência administrativa e uma constante e ininterrupta ligação da
organização com seus funcionários, acionistas, fornecedores e sociedade
em geral.

Sob a ótica de De Luca (1998), o Balanço Social tem por finalidade debelar
necessidade dos usuários da contabilidade no que concerne às informações sociais,
transformando-se num instrumento de mensuração que possibilita verificar a atuação das
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empresas nas áreas de interesse da sociedade.
Para Carneiro (1994), Balanço Social é definido como um instrumento de medição
que permite conhecer e valorizar em termos quantitativos e qualitativos os resultados da
gestão social da empresa dentro de um período determinado confrontando com as metas
preestabelecidas, aplicando as ações corretivas necessárias e planejando o trabalho para os
períodos seguintes.
Tinoco (2001, p. 30) comenta que o Balanço Social é uma necessidade de gestão,
significando a resposta a uma demanda de informações apresentando duplo objetivo:
1. No plano legal, fornece um quadro de indicadores em grupo social, que
após ter sido apenas um simples fator de produção, encontra-se
promovido como parceiro dos dirigentes da empresa. 2. No plano do
funcionamento da empresa, serve de instrumento de pilotagem no mesmo
título que os relatórios financeiros. Os trabalhadores encontram-se assim
associados à elaboração e à execução de uma política que os liga ao
principal dirigente.

Segundo Ciro (2008), o balanço social é um demonstrativo publicado anualmente
pela empresa reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações
sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à
comunidade. É também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício
da responsabilidade social corporativa.

2.3.2 A História do Balanço Social
Segundo Carneiro (1994) apud Oliveira e Batista (2000), foi nos Estados Unidos,
um país de grande liberalismo capitalista, que, a partir dos anos 30, a idéia de
responsabilidade social foi introduzida no mundo dos negócios.
A guerra do Vietnã, o uso de armamentos sofisticados prejudicando o homem e o
meio ambiente, e a insistência da discriminação de raça e sexo no emprego, fizeram com
que a sociedade norte-americana discutisse o posicionamento social das empresas, não
permitindo as organizações produzir e vender o que desejassem (TINOCO, 2001).
Sendo assim, percebe-se que a iniciativa para almejar o bem estar social, partiu da
própria sociedade, onde os empresários se viram na obrigação de se ajustar às exigências,
uma vez que estariam perdendo participação no mercado consumidor.
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A idéia de responsabilidade social das empresas popularizou-se, nos anos 70, na
Europa. E foi a partir desta idéia, que em 1971 a companhia alemã STEAG produziu uma
espécie de relatório social, um balanço de suas atividades sociais. Porém, o que pode ser
classificado como um marco na história dos balanços sociais, propriamente dito, aconteceu
na França em 1972: foi o ano que a empresa SINGER fez o, assim chamado, primeiro
Balanço Social da história das empresas, conforme Torres (2003).
A França foi o primeiro país a tornar obrigatória a publicação do Balanço Social
para as empresas com 300 funcionários ou mais, através da Lei nº 77.769, de 12 de julho
de 1977 (SUCUPIRA, 2008).
Segundo Kroetz (2000), na Europa, as propostas do Balanço Social desenvolveramse em direção à solidariedade econômica do bloco europeu em formação e enfatizaram os
aspectos do planejamento humano e social na empresa, no sentido de que assumissem
igualdade de competência e aceitação, comparativamente aos demais processos
empresariais (econômico, comercial, tecnológico etc.).
Os portugueses também aderiram à idéia do balanço social, com a primeira
experiência em 1977, através de estudo realizado com as 100 maiores empresas que
continha dados quantitativos, balanço social e estrutura das remunerações do pessoal,
conforme Tinoco (2001).
De Luca (1998), abordando o panorama internacional sobre o balanço social,
discrimina o enfoque utilizado em alguns países na elaboração desta peça, conforme
mostra o quadro1:

País
Estados
Unidos
Holanda
Suécia
Alemanha
Inglaterra
França

Balanço Social - Enfoque
Ênfase para os consumidores/clientes e a sociedade em geral; qualidade dos
produtos, controle da produção, contribuição da empresa às obras
culturais, transporte coletivo e outros benefícios à coletividade;
abordagem de caráter ambiental.
Enfoque para as informações sobre as condições de trabalho.
Ênfase nas informações para os empregados.
Enfoque às condições de trabalho e aos aspectos ambientais.
Forte discussão sobre responsabilidade social e grandes pressões para
divulgação mais ampla dos relatórios sociais.
Enfoque para informações aos empregados; nível de emprego,
remuneração, condições de trabalho e formação profissional.

Quadro 1 : Balanço Social - Panorama Internacional
Fonte: Luca (1998, p.14).
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Na Espanha, apesar de não existir obrigação legal de elaborar e publicar o balanço
social, muitas empresas o faz, por entender que devem ser o mais transparente possível,
divulgando informações não apenas para os acionistas, outros investidores e o estado, mas
também para os funcionários, comunidade local, sindicatos e demais interessados
(NEGRA; TEIXEIRA; CARMO, 2002).
Torres (2003), afirma que, nos países como Alemanha, Suécia, Holanda e
Inglaterra, as empresas não são obrigadas a elaborarem o Balanço Social, mas mesmo sem
essa obrigatoriedade, muitas delas estão divulgando informações de caráter social, tanto
aos usuários externos, quanto a seus funcionários.
2.3.3 Balanço Social no Brasil
No Brasil, conforme Silva e Freire (2001, p.15), os primeiros passos para a
mudança de mentalidade empresarial foram notados na “Carta de Princípios dos Dirigentes
Cristãos de Empresas” desde a sua publicação, em 1965, pela Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE). A partir de 1979, a ADCE passou a organizar
congressos anuais, em todos o tema “Balanço Social” era objetivo de reflexão.
Segundo Torres (2003), na década de 80, a Fundação Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (FIDES) chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do início
dos anos 90 é que algumas empresas - muito poucas - passaram a levar a sério esta questão
e divulgar sistematicamente em balanços e relatórios sociais as ações realizadas em relação
à comunidade, ao meio ambiente e ao seu próprio corpo de funcionários.
Torres (2003) ainda aborda que, o Balanço Social da Nitrofértil, empresa estatal
situada na Bahia, que foi realizado em 1984, é considerado o primeiro documento
brasileiro do gênero, que carrega o nome de Balanço Social. No mesmo período, estava
sendo realizado o BS do Sistema Telebras, publicado em meados da década de 80. O do
Banespa, realizado em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em BS no Brasil.
No entanto, de acordo com o IBASE, a proposta de elaboração e publicação do
Balanço Social ganhou maior visibilidade nacional em junho de 1997 quando o sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, lançou por meio daquele instituto, uma campanha pela
divulgação voluntária do Balanço Social.
Ainda em 1997, as deputadas Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra
Starling elaboraram o Projeto de Lei nº 3.116/97, no qual constava a obrigatoriedade de
publicação do balanço social para as empresas com cem ou mais empregados; as que não o
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fizessem, estariam sujeitas a multas, ficariam impedidas de participar de licitações e
contratos de administração pública, bem como de se beneficiarem de incentivos fiscais ou
de programas oficiais de crédito. Atualmente, o referido projeto transformou-se na
proposta nº 32/99, que tramita agora na Comissão de Finanças para aprovação.
2.3.4 Usuários do Balanço Social
O Balanço Social é elaborado com intuito de demonstrar aos seus diversos usuários,
informações, que possibilitam aos mesmos, conhecer e avaliar as ações desenvolvidas pela
empresa.
Segundo De Luca (1998), o balanço social surgiu para satisfazer às necessidades
dos usuários da contabilidade, no que se refere às informações de natureza social,
constituindo-se num instrumento de mensuração que possibilita verificar a atuação das
empresas nas áreas de interesse da sociedade.
Para Kroetz (2000), os usuários e seus interesses nas informações contidas no
Balanço Social podem ser classificados da seguinte maneira:
a. Trabalhadores
As informações contidas na demonstração do Balanço Social podem proporcionar
aos trabalhadores subsídios para negociações com a categoria patronal. Também são
importantes por apresentar indicadores que revelam a influência que entidade exerce sobre
a sociedade, e principalmente, por divulgar ações desenvolvidas em benefício do quadro
funcional.
b. Acionistas
Fornece um conjunto de informações que complementam as demonstrações
contábeis e financeiras, registrando ações na área social e ecológica.
c. Diretores / Administradores
Contribui como um instrumento de controle, de planejamento e de tomada de
decisão. Além de oferecer subsídios para que sejam julgados os corpos diretivos em função
dos resultados sociais e ecológicos.
d. Fornecedores
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Demonstra as políticas implementadas na área social e ecológica, aumentando sua
confiabilidade em relação à entidade com a qual negociam.
e. Clientes
Apresenta as políticas da entidade, suas ações que têm influência no ambiente
social e ecológico, sua relação com os funcionários, permitindo traçar um perfil da
entidade.
f. Sociedade
Serve para informar as atividades das entidades e suas ações, com intuito de
identificar possíveis danos e abusos praticados contra a própria sociedade e contra o meio
ambiente.
g. Governos
Possibilita a elaboração de um vasto banco de dados, confiável, que serve como um
instrumento de apoio para o planejamento e a tomada de decisão governamental,
apresentando a realidade e as tendências, em termos de ações sociais e ambientais.
h. Estudiosos
Serve de subsídios para a melhor compreensão da realidade, desencadeando o
estudo e desenvolvimento de novas pesquisas.
i. Concorrentes
Meio de investigação da vida da entidade divulgadora, projeção do nível de
competitividade, novas tendências, distribuição do mercado, formas de financiamento, e
outras ações desenvolvidas em termos de responsabilidade social e ambiental.
j. Sindicatos
Informações para o aprimoramento do processo de negociação com a classe
empresarial, bem como verificação das ações implementadas na área social, que dizem
respeito ao quadro de associados.
Percebe-se pelo exposto que o Balanço Social beneficia a vários grupos. Enfim,
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como dizia Betinho: “o balanço social não tem donos, só beneficiários” (IBASE, 2008).
2.3.5 Modelos e Indicadores do Balanço Social
Devido à falta de padronização e regulamentação sobre o Balanço Social, não
existe um conjunto de indicadores ou um modelo específico deste demonstrativo a ser
obrigatoriamente utilizado pelas empresas. Os modelos mais utilizados atualmente são:
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC/SC), e
Instituto ETHOS.
Segundo Godoy et al apud Pfitscher (2007, p.38) “várias entidades preferem criar
formatos próprios, definidos dentro de suas estratégias de comunicação. Outras adotam um
cruzamento de mais de um tipo de modelo, na vontade de buscar maior transparência e
qualidade”.
Entretanto, estes modelos próprios podem dar espaço à perda de qualidade e de
significado real das informações, pois as organizações publicam apenas o que entenderem
que seja relevante ou o que lhes convêm.
Kroetz (2000, p.108) defende que “mesmo com a ausência de um modelo padrão
que possa ser adotado, é possível seguir alguns princípios gerais para contribuir na
organização da informação contida no balanço social: pertinência, objetividade,
continuidade, uniformidade ou consistência e certificação”.
Dentre as várias empresas que se interessaram em publicar o balanço social,
encontra-se a Caixa Econômica Federal, que segue o modelo IBASE na elaboração do
demonstrativo e que expõem no seu respectivo site, o compromisso da organização de
estender à área sócio-ambiental a qualidade nos resultados de suas ações em benefício das
comunidades.
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) é uma instituição
de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e a partido
político, criado em 1981, com a missão de construir a democracia, combatendo
desigualdades e estimulando a participação cidadã (IBASE, 2008).
O IBASE incentiva as empresas a elaborarem e divulgarem suas ações sociais,
tomando como base seu modelo de balanço social, que desde 1997, com a iniciativa do
sociólogo Herbert de Souza (o Betinho), vem chamando a atenção dos empresários e de
toda a sociedade para a importância e a necessidade da realização do balanço social das
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empresas em um modelo único e simples (IBASE, 2008).
Para estimular a participação de um maior número de corporações, o IBASE
lançou, em 1998, o selo balanço social Ibase/Betinho, que é conferido anualmente a todas
as empresas que publicam o balanço social no modelo sugerido pelo instituto, dentro da
metodologia e dos critérios propostos, certificando as empresas que voluntariamente
divulgarem suas informações sócio-ambientais (IBASE, 2008).
Na estrutura do balanço social proposta pelo IBASE, destaca-se as seguintes
informações necessárias para a sua elaboração e posterior publicação:
Receita Líquida (RL), Resultado
1 BASE DE CÁLCULO
operacional (RO), Folha de
pagamento (FPB).
Alimentação, Encargos sociais
2 INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
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
Educação, Cultura, Saúde e
3 INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
saneamento, Esporte, Combate à
fome e segurança alimentar,
Outros.
Investimentos relacionados com a
4 INDICADORES AMBIENTAIS
produção/operação da empresa,
Investimentos em programas e/ou
projetos externos.
Nº de empregados(as) ao final do
5 INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
período, Nº de admissões durante o
período, Nº de empregados(as)
terceirizados(as), Nº de
estagiários(as), Nº de empregados
acima de 45 anos, Nº de mulheres
que trabalham na empresa, % de
cargos de chefia ocupados por
mulheres, Nº de negros(as) que
trabalham na empresa, % de
cargos de chefia ocupados por
negros(as), Nº de portadores(as)
de deficiência ou necessidades
especiais.
Relação entre a maior e a menor
6 INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO
EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL remuneração na empresa, Número
de acidentes de trabalho, outros.
Quadro 2 : Adaptação do modelo de Balanço Social proposto pelo IBASE
Fonte: IBASE, 2008.
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O Balanço Social utiliza-se de indicadores que procura aglomerar informações que
deverão ser capazes de dar conhecimento à sociedade sobre as políticas praticadas pela
empresa, objetivando evidenciar sua participação dos pontos de vista social, ambiental e
funcional.
Segundo Tinoco (2001, p. 41), pode-se extrair do Balanço Social uma série
numerosa de indicadores tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa, dos quais alguns
de caráter econômico, tais como:
•

valor adicionado por trabalhador;

•

relação entre salários pagos ao trabalhador em relação ao valor adicionado;

•

relação entre salários e as receitas brutas da empresa;

•

contribuição do valor adicionado da empresa para o PIB – Produto Interno
Bruto;

•

produtividade social da empresa;

•

carga tributária da empresa em relação ao seu valor adicionado.

E ainda de caráter social, que podem ser, por exemplo:
•

evolução do emprego na empresa;

•

promoção dos trabalhadores na escala salarial da empresa;

•

relação entre remuneração do pessoal em nível de gerência e os operários;

•

participação e evolução do pessoal por sexo e instrução;

•

classificação do pessoal por tempo de serviço na empresa;

•

nível de absenteísmo;

•

benefícios sociais concedidos (médico, odontológico, moradia, educação);

•

política de higiene e segurança do trabalho;

•

política de proteção ao meio ambiente.

A CVM integrou-se ao IBASE, elaborou e colocou em audiência pública uma
minuta de instrução em que estabelecia a obrigatoriedade da divulgação de um conjunto de
informações de natureza social. Essa minuta apresentava um modelo de demonstrativo que
se assemelhava ao modelo elaborado e distribuído pelo IBASE (CVM, 2008).
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2007
Valor (Mil Reais)

1) Base de Cálculo

2006
Valor (Mil Reais)

Faturamento Bruto
Lucro Operacional
2) Indicadores Laborais
3) Indicadores Sociais
4) Indicadores do Corpo Funcional
Quadro 3: Modelo de Balanço Social da CVM
Fonte: Batista (2000, p.43)

O modelo a seguir, apresentado pelo CRC/SC está de acordo com a resolução nº
204 de 21 de fevereiro de 2001.
1. Indicadores do Resultado Operacional

Valores R$ em 2003

Valores R$ em 2002

1.1 Receita Operacional Bruta
1.2 (-) Contribuições Sociais e Estatutárias
1.3 Lucro Operacional Bruto
1.4 (-) Gastos com Pessoal
1.5 (-) Gastos com Atividades Operacionais
1.6 (-) Gastos com Benefícios Sociais
1.7 (+/-) Outros Gastos
1.8 Superávit ou Déficit do Período

2. Indicadores das Atividades Operacionais

Valores

% Luc.
Brut.

%
Superáv.

% Fol.
Pgto

Valores

Total

Executiva

% Luc.
%
Brut. Superáv.

% Fol.
Pgto

2.1 Desempenho Operacional em 31/12
2.2 Julgamento de Processos
2.2.1 Gastos c/ Conselheiros
2.3 Auditoria de Gestão Operac. e Especial
2.4 Apoio Financeiro às Delegacias
2.5 Representações em Eventos
2.6 Criação de Comissões de Eventos
2.6.1 Normas Técnicas
2.6.2 Grupos de Trabalhos
2.6.3 Outras Comissões
2.7 Núcleo Parlamentar
Total Indicadores das Atividades Operacionais
Administração
3. Indicadores de Recursos Humanos
3.1 Efetivos em 31/12
3.1.1 Participação por Sexo

Homens
Mulheres

3.2 Faixas Etárias em 31/12
3.2.1 Até 24 anos
3.2.2 Acima de 24 até 39 anos
3.2.3 Acima de 39 até 64 anos
3.2.4 Acima de 64 anos
3.3 Tempo de Serviço em 31/12
3.3.1 Até 1 ano
3.3.2 Acima de 1 até 5 anos

Executiva

Operac.

Administração
Apoio

Operac.

Apoio

Total
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3.3.3 Acima de 5 até 10 anos
3.3.4 Acima de 10 anos
3.4 Variação do Corpo Funcional
3.4.1 Demissões no ano
3.4.2 Aposentadorias no ano
3.4.3 Afastamentos por outros motivos
3.4.4 Admissões no ano
3.5 Serviços Terceirizados em 31/12
3.5.1 Nº de pessoas em serviços terceirizados
3.5.2 Gastos c/ serv. Terceir. no período
3.6 Estagiários
3.6.1 Número de estagiários em 31/12
3.6.2 Gastos com estagiários
3.7 Escolaridade e Formação
3.7.1 Nível de escolaridade
3.7.1.1 Analfabetos
3.7.1.2 Até a 4º série incompleta do 1º grau
(primário incompleto) ou que se tenha
alfabetizado sem ter
3.7.1.3 Com a 4º série completa do 1º grau
3.7.1.4 Da 5º a 8º série incompleta do 1º grau
3.7.1.5 Primeiro grau (ginásio) completo
3.7.1.6 Segundo grau (colegial) incompleto
3.7.1.7 Segundo grau (colegial) completo
3.7.1.8 Superior incompleto
3.7.1.9 Superior completo
3.7.1.10 Pós-Graduação completa
3.7.2 Gastos com Formação e Treinamentos
3.8 Gastos com Pessoal
3.8.1 Folha de Pagamento
3.8.1.1 Salários
3.8.1.2 Gratificações
3.8.1.3 Encargos Sociais Compulsórios em R$
3.8.1.4 13º Salário
3.8.1.5 Férias
3.8.1.6 Indenizações
3.8.2 Seguridade Social
3.8.2.1 Gastos com Assistência Médica em R$
3.8.2.2 Outros Gastos
3.8.3 Outras Vantagens Sociais
3.8.3.1 Gastos com Alimentação em R$
3.8.3.2 Gastos com Transportes em R$
3.8.3.3 Outros Gastos

4. Benefícios Sociais
4.1 Cursos
4.1.1 Professores
4.1.2 Gastos com Materiais
4.1.3 Divulgação, Fotocópias, etc
4.2 Congressos, Seminários e Eventos
4.2.1 Palestrantes: Diárias e Passagens
4.2.2 Gastos com Evento

Valores

% Luc.
Brut.

%
Superáv.

% Fol.
Pgto

Valores

% Luc.
%
Brut. Superáv.

% Fol.
Pgto
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4.2.3 Gastos com Reuniões e Representações
4.3 Publicações Periódicas
4.3.1 Revista
4.3.2 Jornal
4.3.3 Livros
4.3.4 Serviços de Divulgação
4.4 Consultas Técnicas
4.4.1 Prestadores de Serviços e Encargos
4.4.2 Assinaturas e Acervo Bibliográfico
4.4.3 Serviços de Informática
4.4.4 Serviços Advocatícios - PF e PJ
4.5 Benefícios Sociais à Sociedade em geral
4.5.1 Doações
4.5.2 Outros
Total dos Benefícios Sociais
5. Planejamento Social Ano

Valores em R$

5.1 Superávit do Exercício Anterior
5.2 Expectativa de Arrecadação de Receita
5.3 Montante Operacional a Distribuir
5.4 (-) Contribuições Sociais e Estatutárias
5.5 (-) Gastos com Pessoal
5.6 (-) Outras Despesas Operacionais
5.7 Resultado Operacional Líquido a Distribuir
5.8 Distribuição do Resultado aos Programas
5.8.1 Registro Profissional
5.8.2 Fiscalização do Exercício Profissional
5.8.3 Educação Continuada
5.8.4 Administrativo

Quadro 4: Modelo Balanço Social do CRC/SC
Fonte: CRC/SC (2008)

Outro modelo de Balanço Social é do Instituto ETHOS, que lançou um guia de
elaboração de Relatório e Balanço Anual de Responsabilidade Social.
O quadro 5 apresenta os elementos necessários para a elaboração do relatório de
responsabilidade social segundo o Instituto ETHOS.
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Apresentação
01 Mensagem do Presidente
02 Perfil do Empreendimento
03 Setor da Economia
Parte I - A Empresa
04 Histórico
05 Princípios e Valores
06 Estrutura e Funcionamento
07 Governança Corporativa
Parte II - O Negócio
08 Visão
09 Diálogo com Partes Interessadas
10 Indicadores de Desempenho
10.1 Indicadores de Desempenho Econômico
10.2 Indicadores de Desempenho Social
10.3 Indicadores de Desempenho Ambiental
Anexos
11 Demonstrativo do Balanço Social (modelo IBASE)
12 Iniciativas do Interesse da Sociedade (Projetos Sociais)
13 Notas Gerais*
*Notas Gerais – Este espaço é indicado a notas explicativas sobre contexto e metodologia do processo de
coleta de informações e a produção dos indicadores. Inclusão sobre programas internos ou outros aspectos
específicos de interesse dos públicos da empresa.
Quadro 5: Elementos necessários para o Relatório Anual de Responsabilidade Social segundo ETHOS.
Fonte: ETHOS (2008)
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3 ESTUDO DE CASO
A seguir será apresentado um breve histórico da Caixa Econômica Federal, sua
responsabilidade social e a análise dos balanços sociais da instituição referentes aos anos
de 2004 a 2007.

3.1 BREVE HISTÓRICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A seguir será apresentada, de forma sintetizada, a história da Caixa Econômica
Federal.
A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira, sob a forma de empresa
pública de direito privado, está vinculada ao Ministério da Fazenda e auxilia a política de
crédito do Governo Federal, estando sujeita às decisões e à disciplina normativa desse
órgão e à fiscalização do Banco Central do Brasil (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
2008).
A história da Caixa Econômica Federal iniciou-se em 12 de janeiro de 1861. Foi o
Imperador Pedro II que assinou o Decreto nº 2.723, dando origem à Caixa Econômica e
Monte de Socorro, como nome de batismo. Criada na cidade do Rio de Janeiro com a
finalidade de incentivar a poupança e conceder empréstimos (CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, 2008).
As economias entregues à Caixa rendiam juros bancários normais. Os depositantes
buscavam naturalmente segurança para si – na doença, invalidez e velhice – e pra suas
famílias, em caso de morte repentina. Escravos depositavam para, mais tarde, comprar sua
carta de alforria (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
Em 1931, a instituição começou a operar a carteira hipotecária para aquisição de
bens móveis. Cinqüenta e cinco anos mais tarde, incorporou o Banco Nacional de
Habitação (BNH), assumindo definitivamente a condição de maior agente nacional de
financiamento da casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento urbano,
especialmente do saneamento básico (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
No ano de 1986, a Caixa incorporou o papel de agente operador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), antes gerido pelo BNH. Três anos depois, passou a
centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede bancária e a
administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores aos trabalhadores
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
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Desde sua criação, a Caixa estabeleceu estreitas relações com a população,
assistindo suas necessidades imediatas por meio de poupança, empréstimos, FGTS, PIS,
seguro-desemprego, crédito educativo, financiamento habitacional e transferência de
benefícios sociais. Além de manter o monopólio, desde 1961, das Loterias Federais
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
Suas atividades e funcionamento são regidos por Estatuto próprio que foi aprovado
pelo Decreto nº 5.056/2004. De acordo com esse Estatuto, a estrutura organizacional da
CAIXA é composta da Presidência e onze Vice-Presidentes, quais sejam: Administração
de Riscos, Negócios e Serviços Bancários, Transferência de Benefícios, Controladoria,
Crédito, Finanças e Mercado de Capitais, Logística e Gestão de Pessoas, Segmentos e
Distribuição, Tecnologia da Informação, Ativos de Terceiros, e Desenvolvimento Urbano
(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
Todo esse quadro funcional trabalhando de forma harmônica, no sentido de atingir
a missão da Caixa que é promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade,
intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando,
prioritariamente, no desenvolvimento urbano, nos segmentos de habitação, saneamento, e
infra-estrutura e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social,
ancorada em valores direcionados para o atendimento das expectativas da sociedade; a
busca permanente de excelência na qualidade de seus serviços; o equilíbrio financeiro em
seus negócios; a conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade e o
respeito e a valorização do ser humano (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2008).
Ao longo de sua história, a Caixa cresceu e se desenvolveu, diversificando sua
missão e ampliando sua área de atuação. Hoje, ela atende correntistas, trabalhadores,
beneficiários de programas sociais e aposentados. Também apóia iniciativas artísticoculturais, educacionais e desportivas em todo o Brasil (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
2008).
Passados 148 anos, a Caixa consolidou-se como um banco de grande porte, na qual
investe em alguns programas sociais nas diversas áreas, como: Educação, Cultura e
Desporto, Trabalho, Saúde e Saneamento, Previdência Social. Habitação Popular e
Desenvolvimento Comunitário.
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3.2 ANÁLISE DOS BALANÇOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO
A seguir serão analisados os Balanços Sociais da Caixa Econômica Federal
referentes ao período de 2004 a 2007, conforme dados extraídos dos anexos.
3.2.1 Indicadores Econômicos
O Balanço Social divulga alguns indicadores econômicos, tais como a Receita
Líquida, o Resultado Operacional, e a Folha de Pagamento Bruta, que servem de base de
cálculo para os índices dos demais indicadores.
A tabela 1 apresenta os valores desses indicadores econômicos entre os anos de
2004 e 2007.
Tabela 1: Indicadores Econômicos
Indicadores Econômicos
Receita Líquida
Resultado Operacional
Folha de Pagamento Bruta
Fonte: Balanço Social da CEF

2004 Valor
(Mil reais)
27.572.772
1.794.819
4.739.574

2005 Valor
(Mil reais)
34.231.733
3.081.419
5.584.780

2006 Valor
(Mil reais)
38.556.488
3.133.784
6.244.151

2007 Valor
(Mil reais)
41.207.186
1.861.357
7.158.891

O gráfico 1 mostra a variação desses indicadores econômicos a partir dos dados
retirados da tabela 1.
Gráfico 1: Variação de Indicadores Econômicos
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Gráfico 1: Variação de Indicadores Econômicos - CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

Percebe-se uma diminuição na variação da Receita Líquida e do Resultado
Operacional, e uma oscilação da Folha de Pagamento Bruta. Do ano de 2006 para 2007 a
Receita Líquida e o Resultado Operacional apresentaram as menores variações entre os
períodos, sendo este último com variação negativa (-41%). Esse fato se deu devido a
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redução de 1.152.084 mil reais em receitas da intermediação financeira.

3.2.2 Indicadores Sociais Internos
Os indicadores sociais internos são os investimentos da empresa, obrigatórios e
voluntários, na melhoria da qualidade de vida de seus funcionários, como: 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, entre outros.
A tabela 2 apresenta os valores desses indicadores sociais internos entre os anos de
2004 e 2007.
Tabela 2: Indicadores Sociais Internos

Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento
profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total
Fonte: Balanço Social da CEF

2004 Valor 2005 Valor 2006 Valor 2007 Valor
(Mil reais)
(Mil reais) (Mil reais) (Mil reais)
300.658
342.503
478.073
566.657
847.560
970.089 1.152.120
1.281.841
115.209
159.088
134.327
194.188
200.248
218.486
272.236
302.112
5.334
4.230
9.556
2.383
22.359
15.710
20.350
22.764
7.165
11.298
16.312
19.456
18.877
24.845
187.634
0
1.729.889

22.582
25.892
216.576
0
1.986.454

30.397
27.730
417.309
0
2.558.410

35.914
29.355
310.781
0
2.765.451

Verifica-se que o ano de menor investimento em indicadores sociais internos foi o
de 2004, o qual apresentou como menores investimentos os itens Segurança e saúde no
trabalho (R$ 5.334.000,00), Cultura (R$ 7.165.000,00), e Educação (R$ 18.877.000,00). Já
em 2007, foi o ano de maior investimento, tendo como itens mais relevantes: Encargos
sociais compulsórios (R$ 1.281.841.000,00), Alimentação (R$ 566.657.000,00), e
Participação nos lucros ou resultados (R$ 310.781.000,00).
A tabela 3 apresenta o percentual da Folha de Pagamento Bruta que o banco
investiu nos diversos indicadores sociais internos.
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Tabela 3: Investimentos da FPB em Indicadores Sociais Internos

Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total
Fonte: Balanço Social da CEF

2004
% sobre
FPB
6,34
17,88
2,43
4,23
0,11
0,47
0,15
0,40
0,52
3,96
0,00
36,50

2005
% sobre
FBP
6,13
17,37
2,85
3,91
0,08
0,28
0,20
0,40
0,46
3,88
0,00
35,57

2006
2007
% sobre
% sobre
FPB
FPB
7,66
7,92
18,45
17,91
2,15
2,71
4,36
4,22
0,15
0,03
0,33
0,32
0,26
0,27
0,49
0,50
0,44
0,41
6,68
4,34
0,00
0,00
40,97
38,63

O gráfico 2 mostra o total do percentual da Folha de Pagamento Bruta que o banco
investiu nos indicadores sociais internos, e sua variação de 2004 a 2007, com dados
extraídos da tabela 3.
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Gráfico 2: Indicadores Sociais Internos em relação à FPB – CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

Nota-se que durante os quatro anos analisados houve oscilações, sendo que o ano
de 2006 apresentou maior investimento em relação à Folha de Pagamento Bruta (FPB),
com aproximadamente 41%, o que representa R$ 2.558.409.000,00. Os indicadores que
mais contribuíram para este resultado foram os encargos sociais compulsórios (18,45%), a
alimentação (7,66%) e a participação nos lucros ou resultados (6,68%).
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3.2.3 Indicadores Sociais Externos
Os indicadores sociais externos são os investimentos voluntários da empresa para a
sociedade em geral, como: educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à
fome e segurança alimentar, tributos (excluídos encargos sociais), entre outros.
A tabela 4 apresenta os valores desses indicadores sociais externos entre os anos de
2004 e 2007.
Tabela 4: Indicadores Sociais Externos

Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total
Fonte: Balanço Social da CEF

2004
2005
2006
2007
Valor (Mil Valor (Mil Valor (Mil Valor (Mil
reais)
reais)
reais)
reais)
521
89.426
564
526
17.593
23.000
32.154
34.924
1.978
814
609
520
8.700
24.800
20.608
31.135
3.582
2.771
255
217
0
0
0
0
32.374
140.811
54.190
67.322
1.083.044 1.704.324 1.326.245
428.584
1.115.418 1.845.135 1.380.435
495.906

Verifica-se que o ano de maior investimento em indicadores sociais externos foi o
de 2005, o qual apresentou como maiores investimentos para a sociedade os itens:
Educação (R$ 89.426.000,00), Esporte (R$ 24.800.000,00), e Cultura (R$ 23.000.000,00).
Já em 2004, foi o ano de menor investimento para a sociedade, tendo como itens de
menores valores: Educação (R$ 521.000,00), Saúde e Saneamento (R$ 1.978.000,00), e
Combate à fome e segurança alimentar (R$ 3.582.000,00).
A tabela 5 apresenta o percentual da Receita Líquida que o banco investiu nos
diversos indicadores sociais externos.
Tabela 5: Investimento da Receita Líquida em Indicadores Sociais Externos

Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total da contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total
Fonte: Balanço Social da CEF

2004
2005
2006
2007
% sobre % sobre % sobre % sobre
RL
RL
RL
RL
0,00
0,26
0,00
0,00
0,06
0,07
0,08
0,08
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,07
0,05
0,08
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,41
0,14
0,16
3,96
4,98
3,44
1,04
4,08
5,39
3,58
1,20
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O gráfico 3 mostra o total do percentual da Receita Líquida que o banco investiu
em indicadores sociais externos, e sua variação de 2004 a 2007, com dados extraídos da
tabela 5.
Indicadores Sociais Externos
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2004

2005

2006

2007

Gráfico 3: Indicadores Sociais Externos em relação à RL – CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

Percebe-se uma grande variação entre os anos, que vai de 5,39% em 2005 e 1,20%
em 2007. O item Tributos representa a grande parte do total investido em Indicadores
Sociais Externos.
Do ano de 2004 para 2005 houve um aumento de 1,31%, já a partir do ano de
2005, os investimentos em indicadores sociais externos diminuíram. Durante os anos
analisados, o indicador que teve mais contribuição para a sociedade foi a educação, com
0,26% sobre a Receita Líquida. Em 2004 foi o único ano que a empresa investiu em Saúde
e saneamento. O total das contribuições para a sociedade, que considera os gastos em todos
os indicadores externos, exceto tributos, não chega a 1,0% da Receita Líquida em nenhum
ano. A grande diferença, conforme mencionado, está no indicador Tributos (excluídos
encargos sociais): com 3,96% em 2004, 4,98% em 2005, 3,44% em 2006, e apenas 1,04%
em 2007.
Dentre as ações e projetos sociais que a CAIXA apóia e investe, destacam-se
alguns, como: o esporte nacional, valores destinados ao Ministério do Esporte e aos
Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros; a Seguridade Social, que garante benefícios
previdenciários aos cidadãos; o Programa de Financiamento Estudantil (FIES), que
possibilita aos estudantes de baixa renda a oportunidade de fazer um curso superior; o
programa Caixa Cultural, valores destinados ao Fundo Nacional de Cultura para a
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preservação, desenvolvimento e divulgação da riqueza cultural de nosso país.

3.2.4 Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais são os investimentos da empresa para amenizar seus
impactos ambientais e também melhorar a qualidade ambiental na diminuição dos
resíduos, despoluição e conservação dos recursos ambientais, campanhas ecológicas e de
educação sócio-ambiental para a sociedade. Esses investimentos são divididos em:
investimentos relacionados com a produção/operação da empresa e investimentos em
programas e/ou projetos externos.
A tabela 6 apresenta o percentual da Receita Líquida que o banco investiu nesses
indicadores ambientais.
Tabela 6: Investimento da Receita Líquida em Indicadores Ambientais

Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/operação
da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total
Fonte: Balanço Social da CEF

2004
2005
2006
2007
% % sobre % sobre % sobre % sobre
RL
RL
RL
RL
0,00
0,01
0,01

0,00
0,00
0,00

0,02
0,01
0,03

0,01
0,01
0,02

O gráfico 4 mostra o total do percentual da Receita Líquida que o banco investiu
em indicadores ambientais, com dados extraídos da tabela 6.
Indicadores Ambientais
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
2004

2005

Gráfico 4: Indicadores Ambientais em relação à RL – CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

2006

2007

43
O banco apresentou um pequeno valor em cada indicador, se comparada à sua
Receita Líquida. No ano de 2005 não houve investimentos em meio ambiente, porém o ano
de 2006 apresentou maior investimento (0,03%), com destaque para investimentos
relacionados com a produção/operação da empresa, que representaram 0,02% do total.
A Caixa procura manter seus esforços na preservação do meio ambiente através dos
seguintes programas e ações: Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação de
Desperdício (Proged), que tem a finalidade de preparar a empresa para diminuir seus
gastos administrativos; Educação e conscientização ambiental (ações e produtos), serve
para orientar negócios e processos internos, integrando as questões ambientais às práticas
de gestão, atividades e decisões empresariais, de acordo com o princípio da
responsabilidade sócio-ambiental; Fundo de Investimento em Participações Caixa
Ambiental, no qual a empresa busca oportunidades de investimento no setor de
saneamento e meio ambiente; Fundo de Investimento em Participações Compensação
Ambiental, em parceria com o Ibama, é uma solução para viabilizar a gestão financeira de
recursos de compensação ambiental, com a finalidade de implantar e manter unidades de
conservação ou áreas de preservação ambiental; Gerenciamento do impacto ambiental,
desenvolvimentos de instrumentos e procedimentos para a preservação e o gerenciamento
de riscos ambientais.

3.2.5 Indicadores do Corpo Funcional
Os indicadores do corpo funcional são informações sobre nº de empregados, nº de
admissões, nº de terceirizados, nº de adolescentes aprendizes, nº de estagiários, entre outras
informações.
A tabela 7 apresenta, de forma sintetizada, as variações nos indicadores do corpo
funcional da instituição financeira.
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Tabela 7: Variações do Corpo Funcional – CEF

Variações do Corpo Funcional
Variações
entre 2004 e 2005 entre 2005 e 2006 entre 2006 e 2007
8.330
3.995
2.697
Total de empregados
13,90
5,85
3,73
%
6.045
-3.896
-2.096
Admissões
149,26
-38,59
-33,81
%
-7229
-4131
-2.364
Terceirizados
-29,90
-24,37
-18,44
%
0
0
38
Adolescentes Aprendizes
0
0
1,06
%
2.112
-106
101
Estagiários
21,63
-0,89
0,86
%
4.762
3.903
-668
Acima de 45 anos
26,87
17,36
-2,53
%
3.644
1.840
1.215
Mulheres
12,86
5,75
3,59
%
2.089
1.122
851
Negros
24,55
10,59
7,26
%
98
30
7
Portadores de Deficiência
30,43
7,14
1,56
%
Fonte: Balanço Social da CEF

Nota-se que o número total de empregados aumentou em todos os anos analisados,
porém no ano de 2005 houve um aumento mais significativo: 13,90%. A variação do
número de admissões neste ano também foi bem superior aos demais: 149,26%, enquanto
que nos demais anos só diminuiu.
Quanto ao número de funcionários terceirizados, entre 2004 e 2005 obteve maior
redução (29,90%), sendo que no ano de 2004 apresentava maior número de funcionários
terceirizados em relação aos outros anos. Em relação ao número de adolescentes
aprendizes, só a partir de 2006 a Caixa Econômica Federal começou a contratar para esse
tipo de função.
O número de estagiários diminuiu do ano de 2005 para o ano de 2006. O número de
empregados maiores de 45 anos houve uma redução de 2,53% do ano de 2006 para 2007.
Essas três funções (terceirizados, adolescentes aprendizes e estagiários) podem apresentar
duas faces: oportunidade de aprendizado a pessoas que estão ingressando no mercado de
trabalho, ou então aproveitamento de mão-de-obra barata. Durante todos os anos
analisados houve um aumento do número de mulheres, de negros e de portadores de
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deficiência que compõem o corpo funcional, com maior variação entre o ano de 2004 e
2005.
Um fato relevante foi que, em março de 2006, a Caixa assinou um termo de
compromisso com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), que busca a
igualdade de oportunidades para homens e mulheres em seu quadro de funcionários. O
documento marca a instalação do Plano de Ação do Programa Pró-Equidade de Gênero,
que tem por objetivo analisar, discutir e elaborar propostas que promovam tratamento
igualitário entre os gêneros. Um ano após o lançamento nacional desta iniciativa, a Caixa
destacou-se por escolher uma mulher para presidência da empresa.

3.2.6 Índice de Produtividade do Trabalho
A tabela 8 apresenta os valores da Receita Líquida dividido pelo número de
funcionários. Desta forma, tem-se a capacidade de obtenção de receita por funcionário.
Tabela 8: Índice de Produtividade do Trabalho
Índice de Produtividade do
2004 Valor 2005 Valor
Trabalho
(Mil reais)
(Mil reais)
Receita Líquida
27.572.772 34.231.733
Número de funcionários
59.610
68.257
Total
463
502
Fonte: Balanço Social da CEF

2006 Valor
(Mil reais)
38.556.488
72.252
534

2007 Valor
(Mil reais)
41.207.186
74.949
550

O gráfico 5 mostra a evolução desse índice do período de 2004 a 2007.

R$

Índice de Obtenção de Receita por Trabalhador

560.000
540.000
520.000
500.000
480.000
460.000
440.000
420.000
400.000
2004

2005

Gráfico 5: Índice de Obtenção de Receita por Trabalhador - CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

2006

2007
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Percebe-se um aumento gradativo deste índice ao longo do período analisado, com
valores entre 460 mil reais, referente a 2004 e 550 mil reais, referente a 2007. Esse
aumento é concomitante com a Receita Líquida e o número de trabalhadores, que também
aumentaram durante os anos.
3.2.7 Índice de Valor Adicionado por Trabalhador
O Valor Adicionado é calculado através do valor total da produção de bens e
serviços de determinado período menos o custo dos recursos adquiridos de terceiros
necessários a produção. A informação deste valor aos usuários das demonstrações
contábeis enriquece a capacidade de análise do desempenho econômico e até mesmo social
da empresa. Nesta análise verificou-se o valor adicionado gerado por funcionário.
A tabela 9 apresenta o Índice de Valor Adicionado por Trabalhador, que é obtido
através do Valor Adicionado Total dividido pelo Número de funcionários.
Tabela 9: Índice de Valor Adicionado por Trabalhador
Índice de Valor Adicionado por
2004 Valor 2005 Valor 2006 Valor 2007 Valor
Trabalhador
(Mil reais) (Mil reais) (Mil reais) (Mil reais)
Valor Adicionado Total
7.605.734 10.042.425 10.883.584 10.592.056
Número de funcionários
59.610
68.257
72.252
74.949
Total
128
147
151
141
Fonte: Balanço Social da CEF

O gráfico 6 mostra o Valor Adicionado por Trabalhador durante o período de 2004
a 2007, com dados extraídos da tabela 9.
R$

Índice de Valor Adicionado por Trabalhador

155.000
150.000
145.000
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
2004

2005

Gráfico 6: Índice de Valor Adicionado por Trabalhador - CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

2006

2007
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Pode-se observar um aumento deste índice durante os anos de 2004 a 2006. No ano
de 2006, esse índice alcançou R$150.634,00. Já em 2007 esse índice diminui para
aproximadamente R$ 141.000,00, o que representa uma redução de 6,18%.
3.2.8 Distribuição de Valor Adicionado
O gráfico 7 mostra o que o Balanço Social expõe no item Distribuição do Valor
Adicionado.
DVA em 2004

DVA em 2005

Retido;
11,77%
Terceiros;
5,19%

Retido;
13,30%
Governo;
23,53%

Acionistas;
6,90%

Acionistas;
7,34%

Colaboradores; 52,61%

Colaboradores; 50,61%

DVA em 2006

DVA em 2007

Retido;
22,64%

Governo;
14,03%

Retido;
16,16%
Terceiros;
4,63%

Terceiros;
4,65%
Acionistas;
15,10%

Governo;
24,13%

Terceiros;
4,62%

Governo;
26,42%

Acionistas;
10,77%
Colaboradores; 48,23%

Colaboradores; 46,64%

Gráfico 7: Distribuição de Valor Adicionado – CEF
Fonte: Dados com base nos Balanços Sociais da CEF

É possível perceber a contribuição econômica da instituição para cada segmento
com quem ela se relaciona. Nota-se que, em todos os anos, os colaboradores recebem uma
parte bem maior do Valor Adicionado, sendo que em 2004 e 2005 esse valor ultrapassa
50% do total da distribuição. A menor parte fica para Terceiros, com valores entre 4,62% a
5,19%.
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3.2.9 Outras considerações
Além dos vários indicadores quantitativos que podem ser analisados graficamente,
há alguns que possuem caráter qualitativo e que não podem ser transformados em gráficos.
Cabem, entretanto algumas considerações a respeito.
Chama a atenção o fato de que em todos os anos os projetos sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram definidos pela direção e gerência, enquanto muito se
fala em participação de todos os funcionários e governança corporativa, estes projetos que
são extremamente importantes ficam em responsabilidade de uma minoria da empresa.
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por
todos(as) por meio da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), que é
composta de membros eleitos pelos empregados e membros indicados pela CEF. O
mapeamento de riscos de acidentes no local de trabalho é feito baseado na percepção dos
empregados em cada unidade sobre o ambiente de trabalho.
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa segue as normas da OIT (Organização
Internacional do Trabalho).
A previdência privada e a participação dos lucros ou resultados contemplam todos
os empregados.
Os padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa
são sugeridos na seleção dos fornecedores. Nota-se que a empresa não demonstra uma
preocupação em estender suas atitudes e padrões à rede empresarial ligada aos seus
serviços, uma vez que não são exigidos, somente sugeridos.
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a
empresa organiza e incentiva. Um exemplo de programa voluntário é a participação dos
funcionários na Festa do Divino Espírito Santo em Florianópolis/SC, na qual eles exercem
a função de Caixa na festa.
As reclamações e críticas de consumidores são feitas na própria empresa, no procon
e na justiça. Sendo em maior número feitas na própria empresa e em menor número no
procon.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Relacionando a pesquisa teórica e o estudo de caso, onde se observam as práticas
evidenciadas pela instituição financeira, conclui-se que o Balanço Social é um importante
instrumento de divulgação das ações da empresa nos campos social e ambiental, bem como
de sua postura diante da Responsabilidade Social Corporativa.

4.1 QUANTO AO PROBLEMA DE PESQUISA
Com relação ao problema da pesquisa: “qual a composição e evolução dos balanços
sociais da instituição: Caixa Econômica Federal no período de 2004 a 2007?” foi
respondido ao decorrer do estudo de caso por meio dos gráficos e da análise dos
indicadores contidos nos Balanços Sociais.
No entanto, a análise detalhada dos indicadores evidencia que a empresa pode
investir muito mais em indicadores externos e em indicadores ambientais. No ano de 2007
a empresa obteve a maior Receita Líquida (R$ 41.207.186.000,00) em contrapartida, foi o
ano em que investiu menos em indicadores sociais externos, com apenas 1,20% da Receita
Líquida, o que resultou em R$ 495.906.000,00. Outro fator relevante é que os gastos em
tributos fazem com que a empresa tenha menos recursos para aplicar nos outros
indicadores sócio-ambientais.
Ao verificar-se o corpo funcional, notou-se um aumento do número de empregados
no final de cada período, no entanto o número de admissões não cresceu na mesma
proporção, o que significa um baixo nível de demissões e um aumento do número de
funcionários com mais tempo de serviço na empresa.
Um fator positivo para a empresa foi o aumento da Receita Líquida e do valor
adicionado por trabalhador, o que demonstra que a capacidade de obtenção de riqueza e a
de agregar valor aos seus produtos evoluem simultaneamente.

4.2 QUANTO AO ALCANDE DOS OBJETIVOS
Com relação ao objetivo geral deste trabalho, observou-se na análise que a
instituição financeira investe em ações sociais e ambientais, porém ainda é pouco
comparado com sua Receita Líquida.
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Quanto aos objetivos específicos pôde-se conhecer melhor o conceito de
Responsabilidade Social e a importância do Balanço Social, bem como sua história e
modelos mais utilizados, e assim, por meio da coleta de dados, elaborar uma análise
comparativa dos indicadores econômicos, sociais internos, sociais externos, ambientais, do
corpo funcional, além dos índices produtividade do trabalho e valor adicionado por
trabalhador, da distribuição de valor adicionado, e por fim de algumas considerações
relevantes, com dados extraídos dos Balanços Sociais da Caixa Econômica Federal dos
anos de 2004 a 2007.
Sendo assim, os objetivos foram atingidos e demonstrados por meio de pesquisa
bibliográfica e análises que constam no trabalho.
4.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
Sugere-se, para futuros trabalhos, análise comparativa entre os Balanços Sociais de
duas ou mais empresas, a fim de verificar o enfoque e a preocupação de cada uma delas
com a responsabilidade social e ambiental.
Recomenda-se também uma análise mais profunda do item valor adicionado com a
finalidade de determinar quanto de riqueza foi gerada pela entidade, bem como sua
destinação.
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