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RESUMO

FREITAS, Priscila Abilhõa de. Elaboração do Balanço Social Estudo de Caso - Unicred
- Florianópolis. Monografia (Bacharel em Ciências Contábeis) — Departamento de Ciências
Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

Este trabalho tem como objetivo elaborar o Balanço Social para uma Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Area da Saúde. Definido o tema central da
pesquisa, apresenta-se um levantamento bibliográfico acerca do Balanço Social. A pesquisa
é de caráter descritiva, por ter como finalidade identificar, relatar, comparar, entre outros
aspectos; com abordagem qualitativa, por ter ambiente natural como fonte direta de dados e
o pesquisador como instrumento fundamental para análise do exposto; é um estudo de caso,
por ser um estudo profundo e exaustivo de um objeto de maneira que permita o seu amplo e
detalhado conhecimento. As transformações sócio-econômicas dos últimos tempos estão
mudando o comportamento das organizações. Elas estão percebendo que seu papel não é
somente a maximização do lucro, e estão assumindo sua parcela de responsabilidade social
que vem substituir a filantropia. A ferramenta que ajuda as empresas a tornar públicas suas
ações sociais é o Balanço Social. A partir de modelos já existentes, procura-se adequar um
modelo que satisfaça as necessidades da Unicred Florianópolis. Assim verificou-se que o
modelo proposto pela OCESC atende o interesse da instituição, mostrando de forma clara e
transparente suas ações sociais.

Palavra-chave: Responsabilidade Social. Balanço Social. Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Profissionais da Area da Saúde.

ABSTRACT

FREITAS, Priscila Abilh6a de. Elaboration of a Social Balance A Case study Unicred
Monograph (Major in Accountancy) Accountancy Department,
Federal
University
of
Santa
Catarina
(UFSC),
Florianópolis,
2006.
—

-

- Florianópolis.

This essay has as its objective the elaboration of a Social Balance for a cooperative of
economy and mutual credit for the professionals of the health area. Defined the central area
of the research, it is presented the bibliographic data about the Social Balance. The research
has the descriptive characteristic, for its objective to only identify, report and compare,
among other aspects; within a qualitative boarding, because its natural environment is a
direct source of data and the researcher as the fundamental instrument for the analysis of
the presented essay; it is a case study, because it is a deep and exhaustive study of an object
in a way that allows its widen and detailed acknowledgement. The socio-economic
transformations of the recent years are changing the behavior of the organizations. They are
figuring out their role as not just profit maximization, and are taking over their part of
social responsibility that substitutes the philanthropy. The tool that helps the companies to
make public their actions is the Social Balance. From the existent models, it is attempted to
adequate a model that satisfies the needs of Unicred Florianópolis. So, it was seen that the
model which was proposed by OCESC fills the institution interest, showing in a clear and
transparent way its social actions.

Keywords: Social Responsibility. Social Balance. Cooperative of Economy and Mutual
Credit for the Professionals of the Health Area.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Atualmente se vivencia um mundo de profundas transformações, tanto econômicas,
quanto políticas, em todos os setores da sociedade, afetando diretamente as empresas. A
sociedade, de maneira geral, tem exigido das organizações maior retorno em relação aos
recursos gerados por elas. É cada vez mais evidente que a idéia de otimização dos lucros,
não seja o único objetivo das empresas.
A interação empresas — sociedade é ampla, pois geram empregos, criam poder
aquisitivo e influenciam na qualidade de vida das pessoas, com a oferta de seus produtos e
serviços, exercendo assim papel importante na sociedade.
Hoje as empresas estão assumindo sua parcela de responsabilidade social, passando
da filantropia, que é a relação socialmente compromissada da empresa com a sociedade, e
abrangendo também, todas as relações da empresa com seus funcionários, meio ambiente,
fornecedores e acionistas. Para Drucker (1975) responsabilidade social é o que a empresa
deve e pode fazer para enfrentar e resolver os problemas da sociedade. A ênfase é sobre a
contribuição que a empresa pode prestar a problemas sociais.
A nova postura de empresa cidadã baseia-se no resgate de princípios éticos e
morais. Essa preocupação oferece transparência na qualidade de seus produtos, valoriza
seus funcionários, capacitando-o, proporciona ergonomia para a realização de suas funções,
além de considerar questões como, valorização do homem no processo de trabalho.
O Balanço Social é a via de ligação entre o executor da ação social e seus
beneficiários, comunicando e informando tudo aquilo que está sendo realizado nos planos
social e ambiental. Criando uma imagem positiva e de reputação social constrói-se maiores
vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente.

1.1

Tema e

Problema

As transformações sócio-econômicas dos últimos tempos vêm afetando o

comportamento das empresas que até então buscavam pura e exclusivamente a
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maximização do lucro.
A idéia de responsabilidade social incorporada aos negócios é recente. Com o
surgimento de novas demandas e maior pressão por transparência nos negócios, as
empresas se vêem forçadas a assumir sua parcela de responsabilidade com relação ao
desenvolvimento social conjunto da comunidade. Essas relações tornaram-se urna questão
de estratégias financeiras e de sobrevivência empresarial ao longo tempo.
0 Balanço Social é uma ferramenta em que a empresa torna público o que está
fazendo na Area social. Essa publicação não é obrigatória no Brasil, mas algumas empresas
já estão desenvolvendo seu próprio modelo para mostrar o seu desempenho na área social
ao longo dos anos.
As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua, responsabilidade,
democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição dos seus fundadores, os
membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da honestidade, transparência,
responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante. (OCB, 2005).
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Medicos e Profissionais da Area
da Saúde da Grande Florianópolis (Unicred Florianópolis) possui todos os serviços
financeiros, como qualquer banco comercial comum. lÉ fiscalizado pelo Banco Central e
pela Unicred do Brasil. Está inserida no mercado para gestão dos recursos dos profissionais
da Area da saúde, com o intuito de promover benefícios superiores aos sistemas financeiros
tradicionais, fomentando o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus cooperados.
A Unicred Florianópolis vem buscando uma forma de demonstrar a seus cooperados
o que faz para a sociedade com seus projetos sociais.
Diante disso, busca-se responder a seguinte pergunta:
Qual o modelo adequado para a elaboração do Balanço Social para Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área da Saúde?

1.2 Objetivos

No sentido de buscar resposta consistente à questão de pesquisa formulada , o
presente trabalho sera direcionado por um objetivo geral, desdobrando-se em alguns
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objetivos específicos, conforme apresentados a seguir.
1.2.1 Geral

0 objetivo geral desse trabalho é el aborar um modelo de Balanço Social para
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Area da Saúde da Grande
Florianópolis - Unicred Florianópolis.

1.2.2 Específicos

Para alcançar o objetivo geral, serão desenvolvidos os seguintes objetivos
específicos:
1. Apresentar um breve histórico da Contabilidade
2. Conceituar Responsabilidade Social e Balanço Social;
3. Expor dois modelos de Balanço Social;
4. Apresentar a Unicred Fpolis
5. Elaborar o Balanço Social para a Unicred Fpolis.

1.3 Justificativa

0 mundo g lobalizado, onde as informações sobre as empresas circulam c om
velocidade, uma conduta ética e transparente faz parte da estratégia de qualquer
organização.
As empresas que investem em projetos sociais geralmente são bem vistas pela
sociedade, mas há uma lacuna separando o marketing puro da Responsabilidade Social
efetiva. De um lado, discursos vagos e projetos de aparencia com fins mais
mercadológicos do que sociais. Do outro, fica o verdadeiro comprometimento social, a
idéia de retribuir à sociedade os ganhos que ela da à empresa.
O Balanço Social traz um diferencial para a imagem da empresa que vem sendo
cada vez mais valorizada por investidores, consumidores e o público em geral.
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Para Kroetz (2000, p.61), "o marketing, proporcionado pelo Balanço Social, é
um aspecto de extrema relevância que pode seduzir empresário a publicá-los por
entenderem como um novo instrumento de publicidade". Todavia, esse não deve ser o
único motivo da sua publicação, pois é apenas uma face da importância do Balanço
Social, e não pode ser encarada como principal.
Há pouco tempo atrás, para a maioria dos empresários, a contribuição com o
social não ia alem de algumas doações ou ajuda. A Responsabilidade Social vem
ganhando um novo conceito. Hoje, a Responsabilidade Social envolve o
comportamento ético e a qualidade das relações que a empresa estabelece com todo o
seu público.
0 Balanço Social não é somente uma tabela cheia de números ou uma
demonstração contábil. Ele é uma ferramenta que torna p Ablico a Responsabilidade
Social, por isso deve ser posterior as ações sociais realizadas pela empresa.
A Unicred Florianópolis vem buscando a melhor maneira de tornar público o
que faz na area social, por isso, tem a necessidade de encontrar um modelo adequado
que reúna o conjunto de informações sobre seus projetos, benefícios e ações sociais.

1.4 Metodologia

Segundo Lakatos (1983, p.150) monografia trata-se "de um estudo sobre um tema
especifico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa
metodologia".
Para a realização deste trabalho foram utilizadas ferramentas metodológicas que
auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa.
0 tipo de pesquisa a ser utilizada neste trabalho é descritiva com abordagem
qualitativa. Para Richardson (1999, apud BEUREN, 2004, p.91) "os estudos que
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender a classificar processos
dinâmicos vividas por grupos sociais". Quanto A pesquisa descritiva, caracteriza-se por ser
um estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa, ou seja, não é tão
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preliminar como a primeira nem tão aprofundada como a segunda. Nesse contexto,
descrever significa identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos. (BEUREN, 2004).
Realiza-se também uma pesquisa bibliográfica, que "6 desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos". GIL
(1993, P. 48). Apresenta-se um estudo de caso, que ainda Gil (1993, p.58) "6 caracterizado
pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o
seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros
delineamentos considerados". A coleta de dados deste estudo foi feita por meio de análise
de documentos e entrevistas não estruturadas (apêndice A), com os cooperados e
funcionários da empresa, obtendo assim, as informações que foram necessárias para o
desenvolvimento da pesquisa.

1.5 Limitações da Pesquisa
0 presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica com o objetivo
de estudar o Balanço Social, que servirá de base para a elaboração do mesmo à Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Area da Saúde da Grande Florianópolis.
Sendo um estudo de caso, todos os resultados obtidos apenas poderão ser
considerados para esta organização. Porém, este trabalho poderá ser usado como base para
outras cooperativas de crédito.
Ou ainda, este estudo pode ser adaptado a outras empresas, que assim optarem, por
referenciar c aplicar o modelo proposto.

1.5 Organização do Trabalho
O trabalho esta estruturado em quatro capítulos, a fim de facilitar a compreensão do
mesmo, além das considerações finais e referências.
No primeiro capitulo, são abordadas algumas considerações iniciais, referente
pesquisa, seguido dos objetivos geral e específicos bem como da justificativa. Por fim temse a metodologia, a limitação da pesquisa e a organização do estudo.
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0 segundo capitulo tem-se a revisão teórica, trazendo urn breve histórico da
contabilidade, bem como alguns conceitos à cerca da Responsabilidade Social. Ainda temse um enfoque sobre o Balanço Social, seguido de modelos existentes.
No terceiro capitulo, apresenta-se um estudo de caso, onde primeiramente

é

apresentada a Cooperativa Unicred Florianópolis. Seguindo do Balanço Social da
organização.
Quanto ao quarto capitulo, apresentam-se às considerações finais e as sugestões.
Após, tern-se as referências, apêndice e anexos.
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2 REVISAO TEÓRICA

Este capitulo aborda as teorias que fundamentam o tema escolhido. Verifica-se um
breve histórico da contabilidade, cooperativismo, responsabilidade social, balanço social,
desde seu surgimento até modelos de Balanço Social.

2.1 Breve Histórico da Contabilidade
Conforme ludicibus e Marion (1999, apud BEUREN, 2004, p.23), a Contabilidade
surgiu para atender A necessidade de avaliar a riqueza do homem, bem como os acréscimos
e decréscimos dessa riqueza em uma época em que ainda não existiam números, escrita ou
moeda.
A partir do momento em que o homem começou a possuir bens, passou a preocuparse com seu controle. 0 pastor de ovelhas da antiguidade ao levar suas ovelhas para o pasto
pela manhã, controlava-as com pedrinhas que representava cada uma de suas ovelhas. Se
no final do dia restasse alguma pedrinha ele sabia que alguma ovelha havia se extraviado.
Era, de uma forma ou de outra, o controle do seu patrimônio.
A Contabilidade foi evoluindo. Beneficiou-se com os avanços das ciências,
principalmente da matemática e das grandes invenções, que abriram novos horizontes As
civilizações. Segundo Iudicibus (2000, p.30), o homem teve de ir aperfeiçoando seu
instrumento de avaliação da situação patrimonial à medida que as atividades foram
desenvolvendo-se em dimensão e em complexidade.
Ainda, Iudicibus (2000) descreve que é fácil entender por que a contabilidade teve
seu florescer nas cidades italianas. No século XIII até o inicio do século XVII, Veneza,
Genova, Florença Pisa e outras, fervilhavam de atividade mercantil, econômica e cultural.
Foi nesse período que o frei franciscano Luca Pacioli, escreveu Tractatus de Computis et
Scripturis, dando uma exposição completa da Contabilidade, descrevendo o sistema de
partidas dobradas e o raciocínio que se baseavam os lançamentos contábeis.
Hendriksen e Van Breda (1999) relatam que, com o descobrimento de novas rotas
de comércio, deslocou os centros comerciais das cidades italianas para a Espanha e
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Portugal, e posteriormente para outros paises da Europa, espalhando assim, o sistema
italiano de partidas dobradas.
Após disseminação da contabilidade por toda a Europa, surge o período cientifico,
que pela primeira vez definiu o patrimônio como objeto da contabilidade. Esse período teve
peso excessivo da teoria, sem demonstrações práticas preocupando-se demais em
demonstrar que a Contabilidade era uma ciência, esquecendo de dar vazão A pesquisa de
campo e de grupo.
A partir de 1920, com a ascensão económica e cultural norte-americana, propiciou
as teorias e práticas contábeis, favorecidas não apenas pelo apoio de uma ampla estrutura
econômica e política, mas também pela pesquisa e trabalho sério dos órgãos associativos.
Surge a American Institut of Certield Public Accountants que foi extremamente importante
no desenvolvimento da contabilidade e dos princípios contábeis.
No inicio do século atual, surgiram as grandes empresas multinacionais que
constitui um campo fértil parar os avanços das teorias e práticas contábeis. A necessidade
informativa de uma economia global traz como conseqüência A busca da harmonização da
contabilidade. Conforme Beuren (2004, p.26), a doutrina contábil ainda está incompleta,
como em qualquer outra ciência, quando se conclui um estudo, um novo horizonte é
vislumbrado pelos pesquisadores. Como se trata de uma ciência inserida em um contexto
dinâmico, dificilmente sua amplitude poderá se limitar.

2.2 Responsabilidade Social
A Responsabilidade Social é um assunto recente. As empresas devem estar cada vez
mais atentas As suas responsabilidades sociais, pois se tornou uma questão de estratégia
financeira e de sobrevivência empresarial. A sociedade cobra das empresas uma atuação
responsável e o consumidor tem consciência da efetividade de seus direitos. Portanto,
exige-se das empresas uma nova postura que explique suas preocupações com questões
sociais e com a ética.
De acordo com o Instituto Ethos:
Responsabilidade Social empresarial é urna atuação baseada em princípios
éticos elevados, nos seus vários relacionamentos corn o meio interno e
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externo, impactados pela atividade produtiva, a saber: funcionários, meio
ambientes, fornecedores, consumidores, acionistas, comunidade, governo
e sociedade em geral. A empresa é socialmente responsável quando vai
além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as
condições adequadas de segurança e saúde dos trabalhadores, e faz isso
por acreditar que assim será uma empresa melhor e estará contribuindo
para a construção de uma sociedade mais justa.
Ser socialmente responsável não significa somente cumprir plenamente as
obrigações jurídicas, mas também investir no bem estar de seus funcionários e sociedade,
independentemente de existir lei que obrigue.
Acredita-se que ser responsável socialmente não

é assumir uma postura

assistencialista, fazer doações em dinheiro, identificar-se como solidária em um
determinado momento, isso na verdade é uma mascara e não é suficiente para minimizar as
dificuldades de uma comunidade, é preciso mostrar resultados. De acordo com Perazzo
(2003, apud TREVISAN, 2003).

Num momento de crise, ninguém se satisfaz a não ser que receba
orientação e seja educado para começar a reagir contra a crise. 0
assistencialismo, As vezes, não passa de um momento de lucidez de um
empresário, em assinar um cheque e doar para que outra pessoa usufrua
daquele beneficio. A responsabilidade social vai além. A companhia
provém o recurso, abraça um projeto, mas antes define com seus
colaboradores onde será aplicado e como poderá ser melhorado.
A Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define pela
ralação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona
promovendo a redução das desigualdades sociais. 0 Balanço Social e a maneira de
demonstrar esta transparência.

2.3 Balanço Social

2.3.1 Surgimento do Balanço Social
0 Balanço Social começou a ser discutido na década de 60, como publicado por
Sucupira (2003):

E na década de 60, nos Estados Unidos, que surge a preocupação por parte
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das empresas em prestar informações ao público sobre suas atividades no
campo social. 0 repúdio A guerra do Vietfia deu inicio a um movimento
de boicote à aquisição de produtos e ações de empresas que de alguma
forma estavam ligadas a esse conflito armado. Várias instituições da
sociedade civil, como as igrejas e fundações passaram a denunciar o uso
de armamentos sofisticados (gases paralisantes, naplams, etc.) que
dizimavam civis inocentes, afetavam negativamente o meio ambiente e
colocava em risco a própria sobrevivência do homem no planeta.

A partir de então, segundo Sucupira (2003), com objetivo de reagir as exigências da
sociedade e otimizar sua imagem perante os acionistas e consumidores, as empresas
começaram a prestar contas de suas atitudes quanto a sua postura ética diante das mais
diversas circunstâncias sociais.
As empresas americanas foram as primeiras a adotarem a prática da prestação de
contas ao público, porém, foram os franceses os pioneiros em tornar obrigatória a
publicação do balanço social.
No Brasil, conforme Torres (2003), desde a publicação em 1965 da "Carta de
Principios do Dirigente Cristão de Empresas", pela Associação de Dirigentes Cristãos de
Empresas do Brasil (ADCE Brasil) já pode ser notada a mudança da mentalidade
empresarial. N a d écada de 80, a F undação Instituto d e D esenvolvimento E mpresarial e
Social (FIDES) chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do início dos anos 90 é
que algumas empresas, muito poucas, passam a publicar o Balanço Social anualmente de
forma voluntária.
Desta forma, segundo Trevisan (2003), o primeiro documento brasileiro que carrega
o nome de Balanço Social foi realizado em 1984 pela empresa Nitrofértil. No mesmo
período o Sistema Telebrds realizava o seu Balanço Social, publicado em meados de 80. 0
Banespa, em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em Balanço Social no Brasil.

2.3.2 Conceitos de Balanço Social

A contabilidade, assim como qualquer outra ciência, pode ser estudada sob
enfoques particulares que são as especializações. A Ciência Contábil possui várias
especializações que estuda o patrimônio de diferentes formas. Uma delas é a Contabilidade
Social, que na visão Kroetz (2000, p.32), procura estudar as influências das variações

patrimoniais n do a penas na s entidades, m as t ambem na s ociedade e nom eio ambiente,
buscando os impactos sobre a circulação da riqueza, causa e efeito.
Segundo Iudicibus (2000,p.68), a entidade, em seu sentido social, pode ser
examinada em suas transfigurações sociais, no sentido de que a entidade pode ser avaliada
pelo que contribui no campo social em termos de beneficios sociais.
A utilidade social da Contabilidade dependerá da transparência e verdade de suas
informações perante a sociedade, tendo como objetivo único e fundamental, as informações
confiáveis.
No Balanço Social, as empresas se preocupam em evidenciar que seu objetivo não é
simplesmente gerar lucro para seus sócios e acionistas e sim demonstrar atitudes sociais,
permitindo ao usuário avaliar a profundidade e a qualidade da atuação social da entidade.
Sucupira (2003) afirma que Balanço Social 6:
[.. .] um documento publicado anualmente reunindo um conjunto de
informações sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa em
promoção humana e social, dirigidas a seus empregados e à comunidade
onde está inserida. Através dele a empresa mostra o que faz pelos seus
empregados, dependentes e pela população que recebe sua influencia
direta.
Sendo assim, no Balanço Social a empresa divulga as atividades desenvolvidas em
favor da sociedade, colaboradores, dependentes, fornecedores e clientes, apresentando as
atividades que vão desde melhorias nas instalações de trabalho, cursos de especializações
ou aprendizagem, ao envolvimento das atividades sociais com a comunidade, estruturado
de forma a facilitar o entendimento do usuário.
Na visão de Kroetz (2000, p.68).
O Balanço Social, antes de ser uma demonstração endereçada à sociedade,
é considerada uma ferramenta gerencial, pois refine dados qualitativos e
quantitativos sobre as políticas administrativas, sobre as relações
entidade/ambiente e outros, os quais poderão ser comparados e analisados
de acordo com as necessidades dos usuários internos, servindo como
instrumento de controle e de auxilio para a tomada de decisões e adoção
de estratégias.
Observa-se que o Balanço Social antes de ser uma demonstração direcionada A
sociedade, serve como instrumento gerencial, pois reline dados qualitativos e quantitativos
sobre políticas administrativas e relações entidade/ambiente. Estes dados poderão ser
comparados e analisados de acordo com as necessidades dos usuários internos, valendo

23
como instrumento de controle, de auxilio para a tomada de decisões, na adoção de
estratégias, contribuindo para a melhora da estrutura organizacional, da informação e da
comunicação, da produtividade e da eficácia e eficiência.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE)
(2004), publicar o Balanço Social é um ato ético, agrega valores, diminui riscos, é uma
valiosa ferramenta para a empresa medir e divulgar o exercício da responsabilidade social
em seus empreendimentos.

2.3.3 Usuários do Balanço Social
A contabilidade possui vários usuários, portanto

é necessário

que suas

demonstrações tanto financeiras quanto sociais, devam ser elaboradas de forma ética e clara
para que se possa ter um bom entendimento das informações prestadas.
Observa-se que cada usuário interage e exerce uma influência na organização que
deve ser identificada e analisada pela mesma, sendo que é i mportante estabelecer uma
comunicação aberta, eficaz, ética e transparente.
Para Kroetz (2000, p.84) "A construção da proposta do Balanço Social deve
observar os requisitos solicitados pelos mais diversos usuários, ou seja, para servir como
um instrumento capaz de agregar valor, causar surpresas e desencadear ações".
Os usuários são compreendidos ern grupos sociais, cada qual com seu interesse e
objetivo particular, conforme abaixo exposto:
Os investidores e acionistas são agentes que garantem o desenvolvimento, mediante
a aplicação de recursos fi nanceiros, almejando retorno do investimento.
Os fornecedores acreditam na potencialização econômica da empresa,

a espera de

garantia pelo pagamento do fornecimento de produtos e serviços.
Os analistas financeiros já começam a incorporar a variável ambiental e, mais
amplamente, a responsabilidade social ern suas análises, de forma que um dos elementos
analisados atualmente para definir o preço das ações é o comportamento social das
empresas.
Quanto aos clientes, tanto internos (colaboradores) quanto externos (consumidores),
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possuem interesses semelhantes: os internos necessitam de segurança no trabalho,
condições de higiene e adequação para formação profissional e satisfação. Já os clientes
externos desejam produtos com qualidade e elaborados com segurança. A relação de
consumo entre empresa e clientes vai além da troca de dinheiro por produtos ou serviços.
Implica equilíbrio entre direitos e deveres de ambos, estando implícito neste processo.
Já a comunidade proporciona a possibilidade das empresas de exercer suas
atividades, tendo a obrigação e o direto de fiscalizar as ações desenvolvidas por tais
organizações que devem garantir a manutenção dos elementos básicos da vida do meio
ambiente onde esta inserida.
Por fim, o Estado deve propiciar condições para o desenvolvimento das atividades

da empresa. Em contrapartida a empresa deve cumprir seus compromissos de pagamento
dos impostos como forma de contribuir para a realização dos serviços

e atividades

desenvolvidas pelo Estado, destinadas a sociedade.
0 conceito de ação social contemplado pelo Balanço Social diz respeito As
iniciativas que a empresa desenvolve em beneficios da comunidade independentemente da
proximidade com ela e do tipo de serviço ou produto que é comercializado. Talvez por este
motivo haja um interesse maior das empresas que estão publicando os seus Balanço Social.

2.3.4 Obrigatoriedade do Balanço Social
Há um a forte dis cussão e m torno da o brigatoriedade ou não do Ba lanço S ocial.
Muitos acreditam q ue a o brigatoriedade cria u m c erto c ompromisso da e mpresa e om a
comunidade, tornando mais transparente as suas ações. Já outros defendem que a
apresentação do Balanço Social deva ser de forma espontânea, vinda da consciência cidadã
da empresa, e que não deve ser determinado por leis ou decretos.

O IBASE é contra a obrigatoriedade do Balanço Social por dois motivos. 0 Balanço
Social deve vir posterior as ações sociais realizadas pela empresa, e deve ser a transferência
das práticas sociais em relação aos seus funcionários, à comunidade e ao meio ambiente. A
elaboração voluntária periódica cria um circulo virtuoso, uma vez que a empresa passa a
divulgar suas ações e a partir deste momento, a sociedade em geral passa a conhecer estas
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ações, gerando, "concorrência",ou seja, novos adeptos ao Balanço Social.
Hoje tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei n 3.116/97 de autoria das
deputadas estatuais Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling, que
prevê a obrigatoriedade da publicação do Balanço Social para as empresas privadas com
mais de cem funcionários e para todas as empresas públicas, concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, e ainda apresenta quais as informações que deverão
conter no Balanço Social.
Como, ainda, não se tem um padrão definido em Lei de Balanço Social, as empresas
tem apresentado as informações de forma livre, tendendo a informar apenas o que the
parece conveniente, e geralmente, sem dimensionar valores de gastos, tornando dificil uma
avaliação adequada da função social das empresas, que dessa forma, confundem-se
Balanço Social com urna mera peça de marketing.

2.3.5 Modelos de Balanço Social proposto pelo (BASE

O IBASE e o sociólogo Herbert de Souza (Betinho), desde 1997 vêm chamando
atenção dos empresários e de toda a sociedade para importância e a necessidade da
realização do balanço social das empresas em um único modelo e simples. Por entender que
a simplicidade é a garantia do envolvimento de maior número de corporações, o IBASE,
em parceria com diversos representantes de empresas públicas e privadas, a partir de
inúmeras reuniões e debates com vários setores da sociedade, desenvolveu um modelo que
tem a vantagem de estimular todas as empresas a divulgar seu balanço social, independente
do tamanho e setor.
O IBASE sugere que o Balanço Social deva apresentar ações sociais e ambientais
efetivamente realizadas pelas empresas, sendo resultado de amplo processo participativo
que envolva a comunidade interna e externa.
Segue modelo proposto pelo IBASE:
—

Identificaçao
Ramo de atividade: ( ) agropecuario ( ) consumo ( ) credito ( )

Nome da cooperativa

educacional
( ) especial ( ) infra-estrutura ( ) habitacional ( ) mineral ( ) produção ( )

CNPJ

saúde
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empo de existência:

( ) turismo e lazer ( ) trabalho
Atuação da cooperativa: (

Responsável pelo preenchimento:

( ) transporte

( ) outro

) local ( ) regional ( ) nacional / (

) urbana ( )

rural

2 - Indicadores de Corpo Funcional

2005

I

Cooperados(as)

2004

,

1 1,4'• TOTAL

:Empregadosos)

1

Cooperados(as)

TOTAL

iEmpregadoslas)
i

N° de pessoas na cooperativa (em 31/12)
N° de admissões durante o período

0

0

0

0

N° de safdas e demissões durante o periodo

0

0

0

0

N° de trabalhadores(as) terceirizados(as)

0
0

0

0

N° de pessoas com funções administrativas

0

0

0

0

0

N° de pessoas não-alfabetizadas

0

0

0

0

0

Ne de mulheres que trabalham na cooperativa

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0

0

0,0%

0,0%

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0

0

0,
% de cargos de che fia ocupados por mulheres

0,0%

0,0%

0%

,0%

R$
Remuneração media das mulheres

R$ 0,00

0,00
R$

Remuneração media dos homens

R$ 0,00

0,00

0

0

N° de negros(as) que trabalham na cooperativa

0
0,

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

0,0%

0,0%

0%

,0%

R$
Remuneração média dos(as) negros(as)

R$ 0,00

0,00
R$

Remuneração media dos(as) brancos(as)

R$ 0,00

0,00

O

0

N° de portadores(as) de deficiência ou necessidades
especiais

0

‘ - Indicadores de organização e gestão

2005

2004

Procedimento para integralização das quotas-partes

( ) pagamento a vista ( ) desconto de

( ) pagamento a vista ( ) desconto de débitos
trabalhistas

débitos trabalhistas ( ) desconto parcelado

( ) desconto parcelado das retiradas

( ) sem capital social

das retiradas

( ) outro _

( ) sem capital social

( )

outro _
Valor da maior remuneração repassada ao(A)
R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor do maior salário pago ao(6) empregado(a)

R$ 0,

R$ 0,00

Valor do menor salário pago ao(A) empregado(a)

R$ 0,00

cooperado(a)
Valor da menor remuneração repassada ao(b)
cooperado(a)

Destino das sobras

( ) investimentos
cooperados(as)

Fundos existentes

( ) rateio entre os(as)

( ) fundos ( ) outro

( ) fundo de reserva

cooperados(as)

( ) fundo para educação

( ) outro

educação

( ) conselho administrativo
( ) assembléia

fiscal

( ) outro

Parâmetro utilizado para distribuição das sobras entre

( ) proporcional ás retiradas (

( ) proporcional às quotas-partes

( ) fundos (

) em partes iguais

( ) outro
( ) conselho

( ) assembléia

( ) proporcional As retiradas (

( ) outro

iguais

) outro

( ) fundo para

( ) conselho administrativo

( ) conselho fiscal

os(as) cooperados(as)

( ) rateio entre os(as)

( ) fundo de reserva

Espaço de deliberação sobre o destino das sobras ou
débitos

R$ 0.00
( ) investimentos

( ) outro

) em partes

( ) proporcional As quotas-partes

( ) outro
Quantidade de assembleias realizadas
°1

0
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Freqüência media nas assembleias pelos(as)
0,0%

cooperados(as)
Decisões submetidas a assembléia
( ) investimentos

( ) investimentos

( ) destino das sobras ou perdas

( ) pagamento de credores (

perdas

) novos produtos ( )

admissão/afastamento de sócio

0,0%

novos produtos

( ) outro

sócio

Outros órgãos sociais existentes na cooperative

( ) destino das sobras ou

) pagamento de credores (

(

(

)

) admissão/afastamento de

( ) outro

0

Renovação dos cargos diretivos
( ) 1/3

( ) total

( ) 2/3

( ) 1/3 ( ) 213

( ) sem renovação

( ) total

( ) sem

renovação
Freqüência do(s) instrumento(s) de prestação de contas

( ) diário ( ) semanal (

) quinzenal (

) mensal (

( ) diário ( ) semanal (

) outra

mensal

Critério principal para admissão de novos(as)
cooperados(as)

( ) experiência ( ) idade ( )
conhecimento sobre cooperativismo
participação na comunidade

(

( )expenência

( )

) parentesco

( )

participação na comunidade
(

( ) desempenho na função
horário

( ) cumprimento de

)

de horário

( ) outro

(

( )

) parentesco

outro

( ) desempenho na função

( ) comportamento cooperativo

)

( ) idade ( )

conhecimento sobre cooperativismo

outro

Critério principal para afastamento de cooperados(as)

) quinzenal (

( ) outra

(

(

) cumprimento

) comportamento cooperativo

( ) outro

Espaços de representação do cooperativismo em que a

( ) OCB

cooperativa atua

( ) Concrab/MST

( ) Anteag

( ) ADS/CUT

( ) OCB

( ) outro

( ) Anteag

( ) Concrab/MST

(

) ADS/CUT

( ) outro

Número de cooperados(as) sindicalizados(as)
A cooperative apoia a organização de outros

(

empreendimentos de tipo cooperativo

emprestando recursos materiais e/ou humanos

) sim, oferecendo assessoria

não
Principais parceiras e apoios

( ) sim,

) sim, oferecendo assessona
(

( ) outros apoios

( ) estadual

(

(

) Sescoop/OCB

( ) sindicato

( ) governo federal

) municipal

(

) outros

( ) estadual

( ) governo federal

( ) municipal

( ) sim, fornecendo equipamentos

O
( ) não

( ) sim, fornecendo equipamentos

( ) sim, realizando campanhas, capacitações e

( ) sim , realizando campanhas, capacitações

fornecendo equipamentos

e fornecendo equipamentos

(

( ) organização de

) outras

de comissões

(

( ) não ocorre

cooperative.

( ) ocorre em todos os níveis

( ) ocorre em todos os níveis

A cooperative costuma ouvir os(as) cooperados(as) para

( ) não

( ) não

solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções?

( ) sim, periodicamente com data definida

Indicadores econômicos (em RS)

(

(

) ocorre em nivel de chefia

( ) organização

) outras

A participação de cooperados(as) no planejamento da

-

) outros

0
( ) não

comissões

4

(

0

Numero total de acidentes de trabalho

segurança no ambiete de trabalho?

( ) ONGs ( ) Sescoop/OCB

( ) instituição religiosa

Principal fonte de crédito

Exitem medidas concretas em relação a saúde e

) sim,

( ) não ( ) outros apoios

( 3 sindicato ( ) ONGs
( ) instituição religiosa

(

) emprestando recursos materials e/ou humanos

( ) não ocorre ( ) ocorre em nível de chefia

) sim, sem data definida

( ) sim , sem data definida

( ) sim, periodicamente com data definida

2005

'2004

Faturamento bruto

0,00

0.00

Receitas sobre aplicações fianceiras em 31/12

0,00

0,00

Total das dividas ern 31/12

0.00

0,00

Patrimônio da cooperativa

0.00

0.00

Patrimônio de terceiros

0,00

0.00

Impostos e contribuições

0,0

0,00

benefícios

00

0,00

Folha de pagamento/salários e encargos

o,00

0,00

Valor da quota-parte

0,00;

0,00

Sabres ou perdas do exercício

0,001

0,00

Fundos

0,001

0,00

Remuneração dos(as) cooperados(as) - não inclui

- no Ica • ores sociais internos

2005

2004
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beneficios para cooperados(as) e empregados(as) - em R$)

Cooperaos(as)

Empregados(as)

Cooperados(as)

Empregados(as)

Alimentação

0,00

0,00

0,00

0,00

Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

Segurança no trabalho

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimentos em cultura eJou lazer

0,00

0,00

0,00

0,00

n° de beneficiários(as): n° de beneficiários(as):
Educação/alfabetização, ensino fundamental, médio

0,00

ou superior

0,00

n° de beneficiários(as):

Capacitação profissional

0,00

no de beneficierios(as): n° de beneficiários(as):

--

n° de beneficiárioS(as): n° de beneficiários(as):

0,00

0,00

no de beneficiários(as): n° de beneficitrios(as):
Capacitação em gestão cooperativa

0,00

0,00

0,00

° de beneficiários(as):

0,00

n° de beneficiários(as): n° de beneficiários(as):

0,00

0,00

no de beneficiários(as): n° de beneficiátios(as):

0,00

n° de beneficiários(as): n° de beneficierios(as):

Creche ou auxilio-creche

0,00

0,00

0,00

Ações ambientais relativas à produção/operação

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

- I

•

.•• -

•

.

- - t-

•

(i

•- t

- t•

0,00

2004
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a comunidade - em R$)
Compras de outras cooperatives

0,00

0,001

Vendas para outras cooperativas

0,00

0,00

Venda de bens elou serviços terceirizados

0,0

0,06

Investimentos em programas eJou projetos ambientais

000

j

o,00

E

0,00

externos
Investimentos em cultura e lazer
n° de pessoas beneficiadas
n° de entidades beneficiadas
Investimentos em educação/alfabetização para a

0,00

n° de pessoas beneficiadas
n° de entidades beneficiadas
0,00

0,00

comunidade
no de pessoas beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

no de entidades beneficiadas
Gastos com ações

sociais/doações (financeiras, produtos

n° de entidades beneficiadas
0,00

0,00

e/ou servicos)/a)utias humanitárjas
no de pessoas beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

no de entidades beneficiadas
Outros

Total dos investimentos sociais externos

no de entidades beneficiadas
0,0 '

0,00

0,01

0,00

7 - Outras informações

FIGURA I: Modelo de Balanço Social
Fonte: IBASE (2005)

Conforme o modelo proposto pelo IBASE, deve estar contido no preenchimento do
balanço social as seguintes informações:
Na identificação, o nome da cooperativa, o CNPJ, o tempo de existência, o ramo de
atividade, atuação c o responsável pelo preenchimento.
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Indicadores do corpo funcional são informações relacionadas com os funcionários.
Indicadores de organização e gestão estão relacionados com a administração.
Indicadores econômicos estão relacionados com a rentabilidade da cooperativa
Indicadores sociais internos estão relacionados com as atividades e ações da
empresa com seus colaboradores.
Indicadores sociais externos estão relacionados com as atividades e ações da
empresa com a sociedade em geral.

Outras informações e stão relacionadas c om demais informações im portantes q ue
possa agregar valor, quanto ao exercício da responsabilidade social.
A forma de apresentação das informações deve seguir um padrão mínimo para não
dificultar uma avaliação adequada da função social da empresa ao longo dos anos. Existe
predominância de dados qu e p ossam s er e xpressos em v alores financeiros o u de forma
quantitativa e fundamental para enriquecer este tipo de demonstrativo. t, claro que nem
sempre correlacionar fatores financeiros com fatos sociais é uma tarefa ficil , porém, os
indicativos desenvolvidos do modelo IBASE ajudam As analises comparativas da própria

empresa ao longo do tempo ou entre outras do mesmo setor.

2.3.6 Modelos de Balanço Social proposto pela OCESC
A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC) representa
todos os ramos das atividades cooperativistas, como órgão representativo do Sistema
Cooperativo Estadual e Técnico Consultivo do Governo e outras instituições nacionais e
internacionais. Cria e registra as cooperativas singulares, centrais

e federações

encarregando-se gradativamente dos serviços anteriormente a cargo dos órgãos
governamentais, coordenando o encaminhamento da documentação correspondente
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), aos õrgãos normativos estatais e A Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). Por determinação estatutária, coube
também a OCESC, a prestação dos serviços necessários ao perfeito desempenho e
desenvolvimento das cooperativas de todos os segmentos. (OCESC).
Tem como seus objetivos principais:
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•

a realização de estudos e proposições de soluções;

•

promoção da divulgação da doutrina cooperativista;

•

fomento e criação de novas cooperativas;

•

estimulo ao fortalecimento do sistema de representação do

cooperativismo;
•

assistência geral ao cooperativismo;

•

prestação de serviços de ordem técnica em nível de direção,

funcionários e associados às cooperativas filiadas;
•

promoção de congressos, encontros, seminários e ciclos de

estudos; e
•

integração com as entidades congêneres das demais unidades

da Federação.
Segue o modelo do Balanço Social proposto pela OCESC:
1 – Identificação

Ramo e atividade:
agropecuário
consumo
crédito
educacional
especial
infra-estrutura
habitacional
mineral
produção
saúde
turismo e lazer
trabalho
transporte
outro

Nome da cooperativa:
CNPJ:
Tempo de existência:

Atuação da cooperativa:
urbana
rural

Res. •nsavel • -lo .reenchimento:
2 – Indicadores de Corpo
Funcional
—

regional

2005
Cooperados(as)

N° de pessoas na cooperativa
(em 31/12)
N° de admissões durante o
periodo
N° de saidas e demissões
durante o periodo
N° de trabalhadores(as)
terceirizados as
N° de pessoas com funções
administrativas
N° de pessoas nãoalfabetizadas
N° de mulheres que trabalham
na cooperativa
°/.. de cargos de chefia
ocupados por mulheres
Remuneração media das
mulheres
Remuneração média dos
homens
N° de negros(as) que
trabalham na cooperativa
°A de cargos de chefia
ocupados por negros(as)
Remuneração media dos(as)
negros(as)
Remuneração média dos(as)
brancos(as)

local

Empregados(as) i N° TOTAL :

nacional

2004
Cooperados(as)

Empregad
os as)

o
N TOTAL

N° de portadores(as) de
deficiência ou necessidades
es. - tais
3 - Indicadores de
organização e gestão
2005

Procedimento para
integralização das quotaspartes

2004

desconto de
débitos trabalhistas

pagamento a vista

desconto parcelado das retiradas
sem capital social
Valor da maior produção
repassada ao(a) cooperado(a)
Valor da menor produção
repassada ao(6) cooperado(a)
Valor do maior salário pago
ao(6) empregado(a)
Valor do menor salário pago
ao(6) empregado(a)
Destino das sobras

investimentos

Fundos existentes

desconto parcelado das retiradas

outro desconto parcelado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
rateio entre os(as)
cooperados(as)

outro

reserva legal

reserva legal
outro

Conselho administrativo
assembléia

outro
em parles
iguais

proporcional à produção

outro

investimentos

Critério principal para
admissão de novos(as)
cooperados(as)

outro
conselho de
especialidades

conselho técnico

em
partes
iguais

proporcional a produção
proporcional as quotas-partes

outro

destino das sobras
ou perdas
novos
pagamento de credores
produtos
investimentos

admissão/exclusão de sócio

outro
conselho de
especialidades

conselho técnico
outros

.2/3

total

.1/3

.2/3

total

sem

renovação

diário

semanal

mensal
experiência

quinzenal

diário

semanal

outra

mensal

outra

idade

experiência

idade

quinzenal

conhecimento sobre cooperativismo

conhecimento sobre cooperativismo

participação na comunidade

participação na comunidade

parentesco
Critério principal para
afastamento / exclusão de
cooperados(as)

outro

assembleia

0,0%
destino das sobras ou
perdas
novos
produtos

sem renovação
instrumento(s) de prestação de
contas

outro

—

outros

Frequência do(s)

conselho fiscal

0,0%

.1/3

aumento de capital

0

admissão/exclusão de sócio

Renovação dos cargos
diretivos (conselho)

rateio entre os(as)
cooperados(as)

fundo para educação (RATES)

0

pagamento de credores

Outros órgãos socials
existentes na cooperativa

outro _desconto parcelado

conselho administrativo

proporcional às quotas-partes
Quantidade de assembléias
realizadas
Freqüência média nas
assembléias pelos(as)
cooperados(as)
Decisões submetidas a
assembléia

fundos

Outro

conselho fiscal
Parametro utilizado para
distribuição das sobras entre
os(as) cooperados(as)

investimentos

aumento de capital

fundo para educação (RATES)
Espaço de deliberação sobre o
destino das sobras ou débitos

sem capital social

R$

fundos

desconto de
débitos
trabalhistas

pagamento à vista

outro

parentesco

desempenho na função

desempenho na função

cumprimento de horário

cumprimento de horário

outro

1
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comportamento cooperativo
Espaços de representação do
cooperativismo em que a
cooperativa atua
Número de cooperados(as)
sindicalizados(as)
A cooperativa ap6ia a
organização de outros
empreendimentos de tipo
cooperativo

outro

OCB

Anteag

Concrab/MST

outro

ADS/CUT

comportamento cooperativo
OCB

outro

Anteag

ADS/CUT

outro

Concrab/MST

0

0

sim, oferecendo assessoria

sim, oferecendo assessoria

sim, emprestando recursos materiais e/ou
humanos
não

sim, emprestando recursos materiais efou
humanos

outros apoios

não

outros apoios

sindicato

ONGs

Principais parceiras e apoios
sindicato

ONG3

Sescoop/OC

Sescoop/O
CB

El
instituição religiosa
estadual

governo federal

municipal

outro

instituição religiosa
estadual

governo
federal
municipal

outros

Principal fonte de credito
Número total de acidentes de
trabalho
Existem medidas concretas em
relação a saúde e segurança
no ambiete de trabalho?

0

0
sim, fornecendo
equipamentos

não

sim, realizando campanhas, capacitações e
fornecendo equipamentos
organização de comissões

A participagão de
cooperados(as) no
planejamento da cooperativa:
A cooperative costuma ouvir
os(as) cooperados(as) para
solução de problemas e/ou na
hora de buscar solu.; -s?
4— Indicadores econômicos
(em R$)

sim, realizando campanhas, capacitações e
fornecendo equipamentos
outra

ocorre em nível de
chefia

não ocorre

sim, fornecendo
equipamentos

não

ocorre em todos os níveis

organização de comissões
não ocorre

outra
ocorre em
nível de chefia

ocorre em todos os níveis
sim, sem data
definida

não

sim, periodicamente corn data definida

sim, sem
data definida

não

sim, periodicamente com data definida

2005

2004

Não se aplica

Não se aplica

2005

2004

Ingressos e receitas brutos
Receitas sobre aplicações
financeiras em 31/12
Total das dividas em 31/12
Patrimônio da coo. - .tiva
Patrimônio de terceiros
Impostos e contribuições
Remuneração dos(as)
cooperados(as) - não inclui
benefícios
Folha de pagamento/salários e
encargos
Valor de capital para ingresso
na cooperativa
Sobras ou perdas do exercido
Fundos
5 - Indicadores sociais
internos (benefícios para
cooperados(as) e
empregados(as) - ern R$)

Cooperados(as)

Empregados(as)

Cooperados(as)

Empregados(as)

n° de beneficiários(as)

n° de beneficiários(as):

Alimentação
Saúde
Segurança no trabalho
Investimentos em cultura e/ou
lazer
node beneficiários(as)

no de beneficierios(as):
I
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Investimentos em cultura efou
lazer
n° de beneficiários(as)

n° de beneficiários(as):

n° de beneficiários(as)

n° de beneficierios(as):

Educação/alfabetização,
ensino fundamental, médio ou
superior

no de beneficiários(as)

n° de beneficiários(as):

n° de beneficiários(as)

n° de beneficianos(asj:

Capacitação profissional

n° de beneficiários(as)

no de beneficiários(as):

n° de beneficiários(as)

no de beneficiários(as):

no de beneficiários(as)

no de beneficiários(as):

n° de beneficiários(as)

no de beneficierios(as):

Capacitaçâo em gestão
cooperativa

Creche ou auxilio-creche
Ações ambientais relativas a
produção/operação
Outros
Total dos investimentos
sociais internos
6 - Indicadores sociais

0,00

externos

0,00

0,00

2005

2004

(investimentos na
comunidade - em R$
Compras de outras
cooperatives
Vendas para outras
cooperativas
Venda de bens e/ou serviços
terceirizados
Investimentos em programas
e/ou projetos ambientais
externos
Investimentos em cultura e
lazer

Investimentos em
educação/alfabetização para a
comunidade

Gastos com ações
sociais/filantopia (financeiras
produtos e/ou serviços)/ajudas

humanitárias

0,00

no de pessoas beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

no de pessoas beneficiadas

n° de pessoas beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

Outros
Total dos investimentos
sociais externos
7 - Outras informações
A previdência privada
contempla:

Direção

Direção e colaboradores

0,00

0,00

2005

2004

Cooperados

Direção

Cooperados

Direção e colaboradores
Colaboradores

Direção, cooperados e colaboradores
A participação nas sobras ou
resultados contempla:

Direção

Cooperados

Direção e colaboradores

Colaboradores

Direção, cooperados e colaboradores

Direção

Cooperados

Direção e colaboradores
Colaboradoras

Colaboradores
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Direção, cooperados e colaboradores
Os projetos sociais e
ambientais desenvolvidos pela
cooperativa foram definidos
por
Ospadrões de segurança e
salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por:
Quanto a liberdade sindical, ao
direito de negociação coletiva e
a representação interne dos
colaboradores, a cooperativa:
Na seleção dos fornecedores .
os mesmos padrões éticos e
de responsabilidade social e
ambiental adotados pela
cooperativa:
Quanto a participação de
colaboradores em programas
de trabalho voluntário, a
cooperative:
Número total de reclamações e
críticas de consumidores:
a) Na cooperativa

Direção

Direção e Gerência

Todos os colaboradores

Não se envolve

Todos os colaboradores
Não se envolve

Todos +
OPA
Segue as
normas da OIT

Incentiva e segue a OIT
São sugeridos

São exigidos
Não se envolve

Direção e Gerência

Direção e Geréncia
Todos
+ CIPA
Segue as normas da
OIT

Incentiva e segue a OIT
Não são considerados

Direção

Todos os colaboradores

Direção e Gerência
Todos os colaboradores

Direção, cooperados e colaboradores

Não são considerados

São sugeridos

São exigidos
Apoia

Organiza e incentiva

Não se envolve

Apoia

Organiza e incentiva

b) No Procon
c) Na justiça
% de reclamações e criticas
solucionadas:
a) Na cooperativa
b) No Procxm
c) Na justiça

FIGURA 2: Modelo Balanço Soc'al
Fonte: OCESC (2005)

O Balanço Social proposto pela OCESC é baseado no Balanço Social do IBASE,
sofrendo alguns ajustes e inclusão de itens, com finalidade de tornar mais adequada
realidade das cooperativas e com informações que entende ser mais importante para o
Balanço Social.

2.3.7 Diferenciação dos modelos de Balanço Social — IBASE e OCESC

A diferença entre os dois modelos propostos de Balanço Social, IBASE e OCESC, é
basicamente no item referente a outras informações. O modelo proposto pela OCESC inclui
informações que não existe no modelo proposto do LBASE, isto porque a OCESC está mais
presente à realidade das cooperativas.
No item 7 no modelo proposto da OCESC estão informações tais como: previdência
privada, quem participa nos resultados da instituição, por quem foram desenvolvidos os
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escolha dos fornecedores 6. exigida ou não a responsabilidade social, por quem foi definido
os padrões de segura do trabalho, se existe liberdade sindical dos colaboradores, o número
total de reclamações dos consumidores e qual a porcentagem dessas reclamações foram
resolvidas.

2.4 Cooperativismo
0 cooperativismo é o conjunto de princípios que tem como objetivo a solução de
problemas sociais por meio da criação de comunidades de cooperação, formada por

indivíduos livres.
Para a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Cooperativa é uma
associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e
necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de
propriedade coletiva e democraticamente gerida.
Já a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Carina ( OCESC), define
Cooperativa como uma sociedade de, no mínimo, 20 (vinte) pessoas fisicas, com um
interesse em comum, economicamente organizada de forma democrática, isto 6, com
participação livre e igualitária dos cooperados, aos quais presta serviços, sem fins
lucrativos.
Assim, e ntende-se que as c ooperativas b aseiam-se e m valores d e ajuda m titua e
responsabilidade, democracia, igualdade, imparcialidade e solidariedade. Além disso, os
cooperados são os próprios donos da instituição, e através deste requisito lutam todos por
um mesmo objetivo, com maior empenho a fim de crescer e prosperar.
O cooperativismo se divide em vários segmentos como: de consumo, agropecuários,
de crédito, produção, trabalho, eletrificação e telefonia rural educacional e habitacional.
Para fim desta pesquisa destacam-se as Cooperativas de Crédito Mútuo.
Segundo Benato (1993), quando teve sua origem, no Canada, as cooperativas de
crédito mútuo tinham por objetivo, despertar nos trabalhadores o espirito de poupança, para
que eles conquistassem, pelo esforço próprio, condições de crédito que resolvessem suas
necessidades do dia-a-dia. No Brasil, essas conquistas têm um objetivo educacional e outro
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econômico, que é a criação do hábito da economia sistemática entre os funcionários de uma

mesma empresa, ou pessoas de uma mesma classe de trabalhadores, através de depósitos
periódicos e regulares, com empréstimos a juros baixos aos cooperados.
As cooperativas de Crédito Mútuo são a grande alternativa para os assalariados e os
pequenos empresários, que já estão sendo excluídos do sistema bancário convencional.
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3 ESTUDO DE CASO

Este capitulo apresenta-se o estudo de caso realizado na Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Profissionais da Area da Saúde da Grande Florianópolis, bem como o
modelo proposto de balanço social.

3.1 Apresentação da Organização

A instituição escolhida p ara o presente estudo foi a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da área da Saúde da Grande Florianópolis —
Unicred Florianópolis, com 12 anos de atuação no mercado e de renome nacional, perante
as cooperativas de credito mútuo brasileiro.
A Unicred Florianópolis teve seu inicio em outubro de 1993, com auxilio da
Unimed Florianópolis — Cooperativa de Trabalho Médico da Grande Florianópolis que
emprestou $ 25.000,00 dólares. Teve suas atividades iniciadas em março de 1994, com sede
dentro da própria Unimed situada a Rua Dom Jaime Câmara 98, no centro de Florianópolis.
Dois meses depois do inicio de suas atividades, a Unicred Florianópolis já tomava
auto suficiente e podia caminhar sozinha, pois não necessitava de mais ajuda. Em 1995, já
com espaço insuficiente para atender com comodidade e qualidade seus cooperados,
transferiu-se para uma sala no térreo do edificio Ceisa Center, situado no centro da cidade.
Dois anos depois comprou sua primeira sede localizada na Rua Tenente Silveira, 661.
Hoje, a Unicred Florianópolis, está localizada na Rua Tenente Silveira, 315
atendendo desde o dia 16 de outubro de 2000, instalada numa área de 2000 metros
quadrados, distribuída em três pavimentos, assim prevendo a ampliação no número de
associados, com a abertura do quadro social.
Quando iniciou suas atividades, a Unicred Florianópolis, contava com 159
cooperados, em 2000 apresentava em seu quadro 1173 cooperados, em 2003, 2000
cooperados e hoje conta aproximadamente 4000 cooperados. Seu quadro social é aberto
para todos os profissionais graduados da área da saúde (médicos, dentistas, veterinários,
farmacêuticos, bioquimicos, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos,
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biólogos, fisioterapeutas, f onoaudiólogos, a grônomos, p rofissionais d e e ducação física e
pessoa jurídica que trabalham no ramo), sendo que todos devem ser registrados nos
respectivos conselhos.
A Unicred Florianópolis possui todos os serviços financeiros, como qualquer banco
comercial comum. É fiscalizada pelo Banco Central e pela Unicred do Brasil. Está inserida
no mercado para gestão de recursos dos profissionais da área da saúde.
A Unicred Florianópolis tem como visão ampliar oportunidades de investimentos do
cooperado com promoção de beneficios superiores ao do sistema financeiro nacional,
tornando-se referência ao sistema de saúde, integrando-se ao sistema cooperado

e

consolidando-se no mercado.
Tem como missão, gestão dos recursos do cooperado e do sistema cooperativista da

área da saúde, fomentando seu exercício profissional no campo econômico, social e
educativo.
A Unicred Florianópolis vem ajudando o desenvolvimento da classe médica e dos
profissionais da área da saúde da Grande Florianópolis, que através de empréstimos
subsidiados as clinicas e laboratórios conseguem modernizar seus equipamentos.
Qualquer profissional da área da saúde da Regido de Florianópolis pode associar-se
a Unicred Florianópolis. Para seu ingresso, o novo cooperado integraliza R$ 1.500,00. Esse
dinheiro é o que c onstitui o p atrimemio da c ooperativa. Após a aprovação do conselho
Administrativo e Fiscal o cooperado passa a ter direito a desfrutar de todos os serviços que
a cooperativa oferece.
Todos os cooperados possuem os mesmo direitos e deveres, podendo ser demitidos
ou excluídos a qua lquer momento. Todos possuem direito a voto nas a ssembléias para
destinação dos recursos, eleição e outras deliberações.
Cooperativas são associações sem fins lucrativos, não trabalhando em função de
resultados. Casa haja lucro no final do período, esse lucro é dividido e volta para os
cooperados.
Desde o primeiro exercício, a cooperativa, só obteve resultados positivos, obtendo
sobras em todos os exercícios até hoje findados. A partir do fechamento de ano, é realizada
uma assembléia geral onde todos os cooperados são convidados através do edital de
convocação para comparecerem e a darem seu voto à destinação das sobras do exercício.
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Na última assembléia geral realizada dia 8 de março deste ano, colocaram em
votação a distribuição das sobras com valor total de R$ 6.662.026,93. A destinação dada
para esse recurso foi R$ 150.000,00 para Unicred Central (determinação estatutária), R$
300.000,00 para Informática, R$ 30.000,00 para Auxilio funeral dos cooperados, R$
6.115.406,67 na Cota Capital de cada Cooperado e pela primeira vez 1% foi destinado ao
fundo de Responsabilidade Social, totalizando R$ 66.620,26.
A fim de descrever a responsabilidade social, a empresa apresentou o Projeto Somar
que busca a integração entre seus colaboradores, cooperados e a sociedade onde está
inserida, como mostra o item 3.2.

3.1.1 Organograma da organização

Para prestar os serviços, a Unicred Florianópolis conta com uma estrutura composta
por diretoria, gerência, supervisores e colaboradores. Em seu quadro funcional tem 47

funcionários, 9 estagiários de nível superior, 8 menores, e como funcionários terceirizados:
4 copeiras e 2 vigilantes.
O organograma da LI nicred Florianópolis encontra-se assim apresentada:
Diretoria
Executiva
Gerencia Geral
Gerencia
Operacional

Supervisão

de Informática
Analista de
Sistema

Contadora

Supervisão

Controller

Cobrança
Atendimento

Recepção

Corresp.

Débito

Tesouraria

Bancário

Caixas

FIGURA 3: Organograma da empresa
Fonte: Unicred Florianópolis (2006)

Aux. de Debito
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3.2 Projeto Sornar

0 projeto somar surgiu no ano passado na Unicred Florianópolis, haja vista a
necessidade da cooperativa de ter um projeto de responsabilidade social, que tem objetivo
de estar fazendo algo a mais pela comunidade que está inserida. Sete colaboradores
reuniram-se num trabalho de equipe e elaboraram um projeto a ser desenvolvido em duas
instituições já amparadas anteriormente pela cooperativa. 0 Lar de Zulma, uma casa
repouso para velhinhos, e o Lar Sao Vicente de Paula que abriga crianças carentes, vitimas
de maus tratos e abandono. O projeto contará com parcerias da S.O.S Unimed e farmácia
Usimed e é desenvolvida dentro da cooperativa focando a sua parte social com os
cooperados e colaboradores em geral.
Como o projeto Somar conta com ajuda de cooperados e colaboradores foi criado
um kit de a desivo e camiseta, c om a 1 ogomarca do projeto p ara ser v endido dentro da
cooperativa, para levantar fundos para as ações que vão ser implantadas de imediato.
Serão realizadas palestras para o público interno da Unicred Florianópolis, para
conscientizar e motivar os colaboradores a se engajarem no projeto, ainda um espaço
reservado no Jornal da Cooperativa que divulgará artigos sobre responsabilidade social e
também as ações realizadas.
Num primeiro momento foi adotado o Lar de Zulma, que verificou-se as
principais necessidades e foram desenvolvidas algumas ações a serem implantadas ainda
este ano, que são: parceria com a S.O.S Unimed para um pronto atendimento medico de
emergência, parceria com a farmácia Usimed para aquisição de fraldas geriátricas, luvas
cirúrgicas e remédios.
Além das ações a serem implementadas, muitas coisas já vem sendo feita pela
Unicred Florianópolis na área social como, por exemplo: lixo seletivo, caixa coletora de
bateria e pilhas, doações de alimentos arrecadados na Feijoada da Unicred, doação de
material escolar, doação de equipamento de informática, campanha do agasalho e doações
de papel reciclado.
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3.3 Elaboração do Balanço Social
Após estudo dos dois modelos, IBASE e OCESC, o Balanço Social exposto abaixo
tem como base o modelo do Balanço Social proposto pela OCESC apresentado no item
2.4.6, por estar melhor adaptado a realidade das cooperativas de Santa Catarina. As
informações constantes neste balanço social foram obtidas através das demonstrações
financeiras da organização (anexos) e entrevistas (apêndice A).
A seguir é apresentado o Balanço Social da Unicred Florianópolis:

1

-

Identifica cão

Nome da cooperativa: UNICRED FLORANOPOLIS

Ramo de atividade:
especial

CNPJ: 74.064.602/0001-12

Res. • nsavel • - o •reenchimento:
2- Indicadores de Corpo
Funcional

N° de pessoas na cooperativa
(em 31/12)
N° de admissões durante o
período
N° de saidas e demissões
durante o period()
N° de trabalhadores(as)
terceirizados as
N° de pessoas com funções
administrativas
N° de pessoas nãoalfabetizadas
N° de mulheres que trabalham
na cooperativa
% de cargos de chefi a
ocupados por mulheres
Remuneração média das
mulheres
Remuneração media dos

trabalho

Atuação da cooperativa:

saúde

outro

X regional

nacional

2005

urbana

rural

2004

Cooperados(as)

Emprega
dos(as)

N° TOTAL

Cooperados(as)

Empregado
s(as)

N° TOTAL

3476

53

3529

2966

44

3030

576

13

589

544

7

551

86

4

90

69

0

69

12

40
12%

8

I

53

53

44

44

o

o

0

40

37

37

12%

5%

R$1.904,00

0

trabalham na cooperativa
% de cargos de chefia
ocupados por negros(as)
Remuneração média dos(as)

0

negros(as)
Remuneração media dos(as)
brancos(as)

R$3.870,00
0

0

0

o

o

0

R$2.503,00

N° de portadores(as) de
deficiência ou necessidades
es.- iais
3 - Indicadores de
organização e gestão

0

R$2.309,00
0

0

2005

a

5%

R$1.624,00

R$4.138,00

homens
N° de negros(as) que

Procedimento para
integralizaçáo das quotaspartes

educacional

produção

mineral

transporte

local

X crédito

consumo

habitacional

infra-estrutura

turismo e lazer

Tempo de existência: 12 ANOS

agropecuario

pagamento
desconto de débitos
vista
trabalhistas
desconto parcelado das retiradas

0

2004

pagamento a vista

desconto de débitos trabalhistas

desconto parceiado das retiradas
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sem capital
social
Valor da maior produção
repassada ao(A) cooperado(a)
Valor da menor produção
repassada ao(a) cooperado(A)
Valor do maior salário pago
ao(a) empregado(a)
Valor do menor salário pago
ao(ã) empregado(a)
Destino das sobras

X outro _desconto
parcelado

sem capital social

270.744,00

R$
R$
R$
R$
-

0,25
15.433,00
1.133,00
rateio entre os(as)
cooperados(as)

X investimentos
X fundos

X aumento de capital

X outro
Fundos existentes

X reserva legal

Quantidade de assembléias
realizadas
Freqüência media nas
assembléias pelos(as)
cooperados(as)
Decisões submetidas A
assembléia

X outro

X conselho administrativo
X assembléia

proporcional A produção

R$

14.381,00

R$

742,00

X investimentos

rateio entre os(as) cooperados(as)

X fundos

X aumento de capital

outro

X outro

conselho fiscal

proporcional a produção

1.6%
X investimentos

novos produtos
X outro

Critério principal para admissão
de novos(as) cooperados(as)

Critério principal para
afastamento / exclusão de
cooperados(as)

diário
X mensal
experiência

pagamento de credores

Número de cooperados(as)
sindicalizados(as)
A cooperativa apoia a
organização de outros
empreendimentos de tipo
cooperativo

novos produtos
X outro

X conselho técnico

conselho de especialidades

outros
.2/3

total

X 1/3

.2/3

total

semanal

quinzenal

sem
renovação
semanal

quinzenal

diário
X

outras

mensal

experiência

idade

outras
idade

conhecimento sobre cooperativismo

conhecimento sobre cooperativismo

participação na comunidade

participação na comunidade

parentesco

parentesco

X outro

X outro

desempenho na função

desempenho na função

cumprimento de horário

cumprimento de horário

X comportamento
cooperativo
Espaços de representação do
cooperativismo em que a
cooperativa atua

X destino das sobras ou perdas

X admissão/exclusão de
sóc
io

conselho de
especialidades

sem renovação
Freqüência do(s)
instrumento(s) de prestação de
contas

X outro

1.4%
X destino das sobras
ou perdas

X OCB
Concrab/MST

outro
Anteag

ADS/CUT

OUITO

X comportamento
cooperativo
X OCB
Concrab/MST

outro
Anteag

ADS/CUT

outro
0

0
X sim, oferecendo assessoria
sim, emprestando recursos materiais eJou
humanos
não

outro

em partes iguais

proporcional As quotaspartes

outros
X .1/3

X assembleia

2

pagamento de credores

Renovação dos cargos
diretivos (conselho)

X outro

1

X investimentos

conselho técnico

X fundo para educação
(RATES)

em partes iguais

proporcional as quotaspartes

x

0,06

X conselho administrativo

X admissão/exclusão de
sócio
Outros órgãos sociais
existentes na cooperativa

R$

X reserva legal

conselho
fiscal
Parâmetro utilizado para
distribuição das sobras entre
os(as) cooperados(as)

173.540,01

R$

X vitro

X fundo para educação
(RATES)
Espaço de deliberação sobre o
destino das sobras ou débitos

X outro _desconto parcelado

outros apoios

X sim, oferecendo assessoria
sim, emprestando recursos materiais eJou humanos
não

outros apoios
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Principais parceiras e apoios

sindicato

ONGs

X Sescoop/OCB

instituição religiose
estadual

governo federal
outro

municipal

sindicato

X Sescoop/OCB

ONGs

instituição religiosa

governo federal

estadual

outros

municipal

Principal fonte de crédito
Número total de acidentes de
trabalho
Existem medidas concretas em
relação A sonde e segurança
no ambiete de trabalho?

_.
0

0

sim, fornecendo
equipamentos

não

organização de comissões
A participação de
cooperados(as) no
planejamento da cooperativa:
A cooperativa costuma ouvir
os(as) cooperados(as) para
solução de problemas e/ou na
hora de buscar solu • -s?
4— Indicadores económicos
em R$

não ocorre

Patrimbnio de terceiros

impostos e contribuições
Remuneração dos(as)
cooperados(as) - não indui
benefícios
Folha de pagamento/salários e
encargos
Valor de capital para ingresso
na cooperative

X outra
ocorre em nivei de che fia

X ocorre em todos os niveis
não

X sim, sem data definida

sim, periodicamente com data definida

2005

2004

27.941,625,10

19_917.031,33

10.744.589,09

6.409.835,41

104.385.120,90

85.348.247,11

29.048.970,16

21.018.536,75

Não se aplica

Não se aplica

6.308.854,72

5.411.498.48

10.856.526,14

7.032.388,99

2.920.178,33

2.283.276,54

, Sobras ou perdas do exercício
Fundos

1.500.00

1.500.00

6.662.026,93

3.965.977,58

391.883,94

233.292,80

2005

2004

Cooperados(as)

Alimentação

Empregados(as)

Cooperados(as)

Empregados(as)

257.483,38

220.124,62

133.466,35

101.333,74

—1

Sande

Capacitação profissional

não ocorre

sim, periodicamente com data definida

Patrimônio da coo. - rativa

Educação/alfabetização, ensino
fundamental, médio ou superior

organização de comissões

X sim, sem data definida

Total das dividas em 31112

Segurança no trabalho
Investimentos em cultura e/ou
lazer

X outra

ocorre em nível de chefia

não

sim, fornecendo equipamentos

sim, realizando campanhas, capacitações e fornecendo
equipamentos

)( ocorre em todos os níveis

Ingressos e receitas brutos
Receitas sobre aplicações
financeiras em 31/12

5 - Indicadores sociais
internos (beneficios para
cooperados(as) e
empregados(as) - em RS)

não

sim, realizando campanhas, capacitações e
fornecendo equipamentos

R$ 62.187,86
n° de beneficiários(as);
1400

n° de beneficiários(as)

R$ 7.698,64
n° de beneficiArios(as): 53

R$20.517,99
n° de beneficiArios(as): 8

R$69.546,65
n° de beneficiários(as)

R$ 42.050,91
n° de beneficiários(as)
1400

n° de beneficiários(as)

R$ 7.760,99
n° de beneficiarios(as):
4
R$ 38.106,07

n°

de beneficiArios(as): 53

R$24.011,93
n° de beneficiArios(as):
44

n° de beneficiários(as)

n° de beneficiários(as):
44

Capacitação em gestão
cooperative

R$ 8.276,13
no de beneficiários(as);
30

R$ 15.221,34
n° de beneficiários(as):
15

R$2.399,22
n° de beneficiários(as)
30

0
no de beneficiArios(as):
0

44
11.856,68

Creche ou auxilio-creche
'Ações ambientais relatives a
produção/operação
Outros

Total dos investimentos
sociais internos
6 - Indicadores sociais
externos
(investimentos na
comunidade - em R$)
Compras de outras
cooperativas
Vendas para outras
cooperativas
Venda de bens e/ou serviços
terceirizados
Investimentos em programas
e/ou projetos ambientais
externos
Investimentos em cultura e
lazer

Investimentos em
educação/alfabetização para a
comunidade

2.990,00

0

0

o

0

40.790,00

74.422,02

28.895,65

78.564.00

111.253,99

590.213,05

73.345,78

472.891,35

2005

2004

1.450.00

n° de pessoas beneficiadas

no de pessoas beneficiadas

no de entidades beneficiadas

no de entidades beneficiadas

1.800.00

5.173,00

L

Gastos com ações
sociais/filantopia (financeiras,
produtos e/ou serviços)/ajudas
humanitárias

n° de pessoas beneficiadas

no de pessoas beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

66.620,26
n° de pessoas beneficiadas

no de pessoas beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

n° de entidades beneficiadas

Outros
_

Total dos investimentos
sociais externos
7 - Outras informações
A previdência privada
contempla:

69.870,26

5.173.00

2005

2004

Direção

Cooperados

Direção

Cooperados

X Direção e

X Direção e
Colaboradores

colaboradores

Colaboradores

colaboradores

Direção, cooperados e colaboradores
A participação nas sobras ou
resultados contempla:

Direção

Direção, cooperados e colaboradores

Cooperados

Cooperados

Direção

Direção e

Direção e

X Colaboradores

colaboradores

Direção, cooperados e

X Colaboradores

colaboradores
Direção, cooperados e colaboradores

colaboradores
Os projetos sociais e
ambientais desenvolvidos pela
cooperativa foram de fi nidos
por:
Os padrões de segurança e
salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos ow -.

Direção

X

Direção e Gerência

X Todos os colaboradores

Não se envolve
Incentive e segue a 017

X Direção e Gerência

X Todos os colaboradores

Direção e Gerência
Todos os colaboradores

Quanto a liberdade sindical, ao
direito de negociação coletiva e
a representação interne dos
colaboradores, a cooperative:

Direção

Direção e Gerência
X

Todos + CIPA
Segue as
normas da
OIT

Todos os colaboradores
Não se envolve
Incentive e segue a 017

X Todos + CIPA
Segue as normas da
OIT

Na seleção dos fornecedores,
os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e
ambiental adotados Pela
cooperativa:
Quanto 6 participação de
colaboradores em programas
de trabalho voluntário, a
cooperativa:
Número total de reclamações e
criticas de consumidores:
a) Na cooperativa

Não são considerados

X São sugeridos

São exigidos

Apoia

X Organiza e incentiva

C) Na justiça

Não se envolve

b) No Proton

Apoia

X Organiza e incentiva

40

33

0

0

1

% de reclamações e criticas
solucionadas:
a) Na cooperativa

X São sugeridos

São exigidos

Não se envolve

b) No Procon

Não são considerados

0

99%

99%

0%

0%

c) Na justiça

FIGURA 4: Modelo de Balanço Social
Fonte: adaptado da OCESC

Após a elaboração do Balanço Social, apresentam-se os

gráficos com as

informações relevantes, para melhor interpretação dos dados obtidos, demonstrando a
evolução de um ano para outro.

Quadro Social

4.000
3300
3.000

2.500
2.000
1.500
1.000
500

2004

2005

[El cooperados U admissões

FIGURA 5: Quadro Social entre cooperados e admissões
Fonte: elaborado pela autora

A Figura 5 representa a evolução do número de cooperados no período em relação a
admissões. Verifica-se que no ano 2004 teve 544 admissões em relação a 2966 cooperados
significando 18%. Em 2005, 576 para 3476, representando 16%.

46

Corpo Funcional
60
50
40
30
20
10

n° de mulhres

funcionários

CI 2004

admissões

o 2005

FIGURA 6: Corpo funcional
Fonte: elaborado pela autora

Quanto a Figura 6 houve aumento no número de admissões em 2005,
especificamente 53%. Ao descrever o número de mulheres que trabalham na cooperativa,
apresentou-se 37 em 2004, e 40 em 2005. Assim verificou-se que, quanto ao corpo

funcional, cresceu o número de mulheres atuantes na empresa e na Figura 4, têm-se 5
profissionais mulheres na chefia, um aumento de 7% em relação 2004.

Rem uneraçâo Média

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1. 000
500

2004

I

2005

N homens • mulheres

FIGURA 7: Remunerac5o média
Fonte: elaborado pela autora
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A Figura 7 apresenta a remuneração média entre os homens e entre as mulheres.
Percebe-se ao analisar as Figura 6 e Figura 7 que apesar das mulheres representarem 75%
em 2005 e 84% em 2004, elas ganham em média a metade dos homens. Isso ocorre porque

os homens ocupam 88% em 2005 e 95% em 2004, do cargo de chefia recebendo uma
remuneração maior.
Benefícios aos Funcionários
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

alimentagdo

saúde
1E2004

auxilio-creche

a 2005

FIGURA 8: Beneticios aos funcionários
Fonte: elaborado pela autora

A Figura 8 mostrou que quanto aos benefícios, alimentação possui maior

representatividade, seguido da Area da saúde e auxilio-creche.
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indicadores

Econômicos

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

receita bruta

patrimônio
rlii-2004 • 2005

FIGURA 9: Indicadores Econômicos
Fonte: elaborado pela autora

A Figura 8 mostrou que quanto aos indicadores econômicos, respectivamente 2004
e 2005, a receita bruta representa R$ 19.917.031,33 e R$ 27.941.625,10, o patrimônio da

cooperativa R$ 21.018.536,75 e 29.046.970,16 e as sobras 3.965.977,58 e 6.662.026,93.
Observa-se que o Balanço Social além de ser uma demonstração direcionada
sociedade serve também como instrumento gerencial, pois reúne dados qualitativos e
quantitativos sobre a política administrativa da empresa. Estes dados podem ser
comparados e analisados de acordo com as necessidades dos usuários internos, auxiliando
na tomada de decisão.
Sendo assim, o Balanço Social toma-se uma ferramenta que permite tanto uma autoanálise da empresa, como um estimulo na relação com os clientes, tanto interna, como

externa. E um meio importante à disposição da empresa para responder às exigências da
sociedade na construção de uma cidadania empresarial.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capitulo apresenta as considerações finais do estudo realizado quanto

a

problemática, aos objetivos, e ainda, sugestões para futuros trabalhos.

4.1 Quanto à problemática

Com as constantes mudanças sócio-econômicas e institucionais que ocorrem a todo
o momento no mundo globalizado, praticar o exercício da Responsabilidade Social, deve-se
estar sempre relacionado A sobrevivência empresarial ao longo tempo e a construção de
uma sociedade mais próspera e justa.
Observa-se que as empresas estão mudando

de estratégia, voltando-se

intensivamente ao valor social. Assim, surge a necessidade de mostrar de que forma, dando
ênfase As políticas de ações comunitárias, investimentos em educação, cultura, cuidados
com o meio ambiente, com seus colaboradores, ou seja, com todos os usuários, internos ou
externos das informações, que estão cada vez mais exigentes.
Verifica-se que o modelo adequado de Balanço Social para uma cooperativa, como
um meio im portante A disposição d as e mpresas é aquele qu e responde as int erpelações
gerais. E necessário que a interpretação deva ser de fácil entendimento, pois 6 dirigida a
comunidade em geral.
0 Balanço Social, que ainda não é obrigatório por Lei, tem sido adotado por um
número cada vez maior de empresas com interesse em elaborar, analisar e divulgar aos seus
usuários que além da busca pela geração do lucro, também tem preocupação significativa
com o bem estar social.

4.2 Quanto aos objetivos

A proposta do Balanço Social apresentada para Unicred Florianópolis tem como
objetivo demonstrar os seus usuários internos e externos, o que a cooperativa já vem
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fazendo na área social. Buscou-se um modelo que melhor pudesse apresentar a realidade da
empresa, que de forma clara e transparente reuniu todas as ações sociais. Adotando um
modelo único para essa demonstração é fácil fazer um comparativo de um ano para o outro
e verificar, assim, a evolução da responsabilidade social empresarial.

4.3 Quanto a sugestões para futuros trabalhos
Como este trabalho sobre balanço social é o primeiro realizado na empresa, sugerese que este não somente sirva como base para futuros trabalhos, mas também seja
aprimorado de acordo com a realidade de cada instituição. Por ser tratar-se de um tema tão
recente e complexo como responsabilidade social que merece sempre uma análise profunda
de estudiosos. Sugere-se para futuros trabalhos:
Analisar detalhadamente os indicadores do Balanço Social da OCESC sugerido
neste trabalho;
Analisar Balanços Sociais de empresas do mesmo ramo de atividade para verificar
as ações sociais realizadas de forma comparativa;
Realizar pesquisa de campo verificando a quantidade de cooperativas que possuem
Balanço Social.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO — CSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

APÊNDICE A

Instrumento de pesquisa para fins acadêmicos.

Roteiro de itens:
1. Inicio das atividades e tempo de atuação.
2. Quantidade de cooperados do inicio das atividades e atual.
3. Os profissionais que podem se cooperar e o que é necessário.
4. A missão e visão da cooperativa.
5. Número de colaboradores.
6. Numero de cooperados e colaboradores na cooperativa no dia 31/12/2005 e
31/12/2004.
7. 2. Número de admissões durante 2005 e 2004.
8. 3. Número de demissões durante 2005 e 2004.
9. 4. Número de trabalhos terceirizados em 2005 e 2004.
10. 5. Número de pessoas com funções administrativas.
11. 6. Número de pessoas não alfabetizadas.
12. 7. Número de mulheres.
13. 8. Quantas mulheres exercem cargo de chefia.
14. Remuneração média dos homens e das mulheres.
15. Número de negros que trabalham na cooperativa.
16. Remuneração média dos colaboradores.
17. Número de portadores de deficiência.
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18. Como é integralizada a quota-capital.
19. Maior e menor valor de produção repassada ao cooperado.
20. Maior e menor valor de salário pago aos colaboradores.
21. Destino das sobras.
22. Fundos existentes.
23. Parâmetro de distribuirão das sobras.
24. Quantas assembléias são realizadas e qual a freqüência dos cooperados, e que
decisões são tomadas.
25. Renovação dos conselhos.
26. Enquanto tempo é feita a prestação de contas.
27. Critério para admissão, exclusão e demissão de cooperados.
28. Quais as parcerias e apoios.
29. Número de acidentes de trabalho.
30. Participação dos cooperados no planejamento da cooperativa.
31. Quais os beneficios oferecidos para os cooperados e colaboradores.
32. 0 que a cooperativa faz na Area social.
33. Existe algum projeto social, e por quem 6 desenvolvido.
34. 0 que é o Projeto Somar.
35. Como surgiu o Projeto Somar.
36. Quais instituições são beneficiadas.
37. As parcerias.
38. Outras ações sociais.
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ANEXOS
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QUADRO I
COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DA ÁREA DA SAÚDE DA GRANDE FPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE:
(Valores em R$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

2.005

105.021

2.004

82.273

91

87

699

13

APLICAÇOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Open
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Titulos de renda Fixa
Cotas de Fundo de Aplicaçoes Financeiras
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

699

13

73.542

54.849

Depósitos nas Cooperativas Centrais

73.542

54.849

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

28.744

25.996

Empréstimos e titulos descontados

30.188

26.615

(-)Provisio para Operações de Crédito

(1.444)

(619)

1.945

1.328

OUTROS CRÉDITOS
Despesas Antecipadas
Diversos

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

20

31

1.925

1.297

24.811

20.784

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

24.811

20.784

Empréstimos e Títulos Descontados

24.811

20.784

PERMANENTE

3.600

3.310

INVESTIMENTOS

1.280

1.036

Ações em Cotas

1.280

1.036

IMOBILIZADO

2320

2.274

Imóveis de Uso

1.934

1.897

Outras Imobilizações de Uso

1.134

912

285

248

(1.033)

(783)

Diferido
(Depreciação/Amortização Acumulada)

TOTAL DO ATIVO

133.432

106.367
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PASSIVO
CIRCULANTE

DEPÓSITOS

2.005

2.004

104.385

85.348

94.351

76.055

Depósitos a Vista

17.142

15.468

Depósitos a Prazo

77.209

60.587

OUTRAS OBRIGAÇÕES

10.034

9.293

Sociais e Estatutarias

300

192

Fiscais e Previdenciárias

175

237

9.559

8.864

Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

29.047

21.019

Capital Social

17.728

13.423

(-) Capital a Realizar

(1.233)

(1.056)

Reservas de Sobras

5.890

4.686

Sobras Acumuladas

6.662

3.966

TOTAL DO PASSIVO

133.432

106.367
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QUADRO II
COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS MEDICOS E PROF. DA ÁREA DA SAÚDE DA GRANDE FPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
(Valores em RS mil)

Exercício

Exercício

2.005

2.004

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

26.361

19.124

Operações de crédito

15.616

12.714

Coin titulos e valores mobiliários

10.745

6.410

DISPÊNDIOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de captação no mercado
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(12.047)
(10.856)

(7.482)
(7.032)

(1.191)

(450)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

14314

11.642

OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

(6.473)

(6.973)

Ingressos de prestação de serviços
Dispéndio de pessoal

(3.425)

(2.698)

Outros dispêndios administrativos

(2.760)

(2.121)

Dispéndios tributários

(68)

(626)

Outros ingressos operacionais

44

55

Outros dispêndios operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

(264)

(1.583)

7.841

4.669

TRIBUTAÇÃO SOBRE 0 LUCRO REAL

(3)

(3)

1RPJ/CSI.L

(3)

(3)

7.838

4.666

RESULTADO NA- 0 OPERACIONAL

SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS DESTINAÇOES
DESTINAÇOES ESTATUTÁRIAS
F.A.T.E.S. 5%

(392)

(233)

Fundo de Reserva 10%

(784)

(467)

SOBRAS LÍQUIDAS APÓS A DESTINAÇÕES

6.662

3.966
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QUADRO 111
COOP. DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DA ÁREA DA SAÚDE DA GRANDE FPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LiQUIDO
(Valores em RS mil)

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2004

Capital

Reservas

Sobras

Social

de Sobras

Acumuladas

9.010

#

3.849

#

3.071

Total
#

15.930

Destinação das sobras de exercícios anteriores:
- Incorporação de sobras

2.671

(2.671)

Aumento do capital social por:
- Integralizaeão de capital
Restituição de capital

856

856

(170)

(170)

Distribuição de sobras aos associados
Transferência para reservas de sobras

370

(370)

Transferência para auxilio funeral
Sobras do exercício

(30)

(30)

4,666

4.666

(233)

(233)

Destinacao das sobras:
- FATES.
- Reserva legal

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2005

467

12367

if

4.686

(467)

#

3.966

21.019

3.357

837

895

5.089

12.367

4.686

3.966

21.019

Destinação das sobras de exercícios anteriores:
- Incorporação de sobras

3.516

(3.516)

Aumento do capital social por:
- Integralização de capital
Restituição de capital

874

874

(262)

(262)

Distribuição de sobras aos associados
Transferência para reservas de sobras

420

(420)

Transferência para auxilio funeral

(30)

Sobras do exercício

(30)

7.838

7.838

(392)

(392)

Destinagdo das sobras:
- FATES.
- Reserva legal

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
MUTAÇOES DO EXERCÍCIO

784

16.495
4.128

#

5.890
1.204

(784)

if

6.662
2.696

29.047
8.028

QUADRO IV
COOP. DE ECONOMIA E CREU. MÚTUO DOS MEDICOS E PROF. DA AREA DA SAÚDE DA GRANDE FPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:
(Valores em RS mil)

2.005

A - ORIGENS DOS RECURSOS
Das operações sociais:

Sobras do exercício

2.004

28.017

21.947

8.105

4.891

7,838

4 666

267

225

!tens que não afetam as disponibilidades:

- Depregiação e amortização
Dos associados

874

856

Intearalizações de capital

874

Recursos originários de:

19.038

16.200

1.674

(1.322)

Depósitos a prazo

16.623

15.095

Outras obrigações

741

2.41 7

Depósitos à vista

856

Redução dos sub-grupos do ativo
Realizável a longo prazo

B - APLICAÇÕES DE RECURSOS

28.013

22.063

Dos associados

262

170

Restituição de capital

262

170

Inversões em:

981

703

Investimentos

244

225

Imobilizado

279

1 02

Diferido
F.A.T.E.S.
Auxilio Funeral

36

113

39 2

233

30

30

Aumento (redução) dos sub-grupos do ativo

26.770

21.19(1

Títulos e valores mobiliários

19.379

10. ) 55

6.774

9,630

617

605

4

(116)

Operação de crédito
Outros créditos

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES (A - B)

MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA
Disponibilidades no fim do exercício

91

87

Disponibilidades no inicio do exercício

87

203

4

(116)

VARIAÇÃO

