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Passamos a vida em busca da felicidade.  

Procurando o tesouro escondido.  

Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade.  

Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica.  

E achamos que a vida seria tão diferente, se pelo menos fôssemos felizes.  

E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e  

outros fogem para casa para serem felizes.  

Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes.  

Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e 

 outros trabalham além do normal para serem felizes.  

                            Uma busca infinda. Anos desperdiçados.  

Nunca a lua está ao alcance da mão, nunca o fruto 

 está maduro, nunca o vinho está no ponto.  

Sombras, lágrimas. Nunca estamos satisfeitos. Mas, há uma forma melhor de viver!  

A partir do momento em que decidimos ser felizes,  

nossa busca da felicidade chegou ao fim.  

É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro 

novo, naquela carreira, naquela pessoa.  

E jamais está à venda.  

Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós  

para ter alegria, estamos fadados à decepção.  

A felicidade não tem nada a ver com conseguir.  

Consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos.  

Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio, ao mesmo tempo em que 

nenhuma fortuna satisfaria a um inconformado.  

As necessidades de cada um de nós são poucas. 

Enquanto nós tivermos alguma coisa a fazer, alguém a amar, 

alguma coisa a esperar, então seremos felizes.  

Autor desconhecido 
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RESUMO 

 

SILVA, Jaciane Ramos. Análise da Responsabilidade Social – Estudo Comparativo dos 
Indicadores  do Corpo Funcional em Empresas do Ramo Frigorífico. 2004. 98 páginas. 
Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 
 
Com o desenvolvimento econômico, os empresários tendem a ter uma visão mais ampla no que 
se refere as suas obrigações, as quais exigem ações mais complexas do que o simples fato de 
obter um resultado financeiro positivo. A preocupação com o bem-estar social, envolvendo todos 
os participantes diretos e indiretos, faz com que a empresa adquira o título de socialmente 
responsável. A responsabilidade social, termo que identifica o comprometimento das pessoas e 
empresas com o meio em que estão inseridas, caracteriza o objeto principal deste estudo, 
partindo da necessidade do conhecimento conceitual e sua aplicação dentro das empresas, para 
posteriormente apresentar um estudo comparativo dos indicadores do corpo funcional em 
empresas do ramo frigorífico. Neste, serão analisadas as ações que essas empresas apresentam 
para serem divulgadas como socialmente responsáveis, bem como uma nova proposta de 
balanço social, reestruturando os indicadores do corpo funcional. A sistemática proposta neste 
trabalho sugere que os balanços sociais aplicados no Brasil mantenham as ações sociais já 
aplicadas, porém, ampliando e completando os dados contidos nesse demonstrativo, a fim de 
facilitar a identificação de tais ações promovidas pela empresa, assim como servir de apoio 
gerencial, buscando promover o real envolvimento da empresa com o meio. 
 
 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Balanço Social, Indicadores Sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

 

 A responsabilidade social é um assunto que vem sendo priorizado nas empresas a cada dia 

que passa. Com a globalização, o mercado tornou-se cada vez mais competitivo, fazendo com 

que as empresas valorizem outras práticas empresariais, e não somente a otimização dos lucros. 

O bem-estar social por meio de apoio ao desenvolvimento da comunidade na qual atuam, 

a colaboração na preservação do meio ambiente, investimentos no bem-estar dos seus 

empregados e dependentes são alguns dos aspectos que estabelecem, nas empresas que adotam a 

prática da responsabilidade social, um diferencial competitivo. 

Com isso, as empresas começaram a assumir uma postura voltada para a disseminação de 

valores éticos e a busca contínua de melhorias internas e resultados baseados em um código de 

ética que contempla todos os níveis e setores com os quais se relacionam, como seus 

funcionários, clientes, fornecedores, investidores, governo, meio ambiente e a sociedade em 

geral. A esse grupo que afeta a organização e suas atividades, ao mesmo tempo em que é por 

estas afetado, denomina-se stakeholders. 

A sociedade vem pressionando cada vez mais as empresas a adotarem  responsabilidade 

social, demonstrando o seu verdadeiro papel na construção da cidadania. Os empreendedores 

estão cada vez mais exigentes com relação aos produtos que estão sendo colocados à venda. 
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Afinal, eles têm o poder de avaliar a conduta social da empresa e, a partir disso, tomar sua 

decisão de compra. 

A responsabilidade social também pode estar voltada para o corpo funcional da empresa. 

Nesse cenário, os funcionários são estimulados a participar das tomadas de decisão, bem como 

das escolhas de ações e projetos sociais, formando uma gestão participativa e de reconhecimento. 

O engajamento em ações sociais, de um modo geral, é aprovado e apoiado pelos 

empregados, que passam a ter orgulho da empresa onde trabalham. Além das informações 

financeiras e econômicas das empresas, os usuários também estão interessados em analisar suas 

ações sociais, evidenciadas no balanço social.  

O balanço social, embora não seja obrigatório e não haja norma ou lei que o regulamente, 

é uma ferramenta utilizada para demonstrar a preocupação da empresa com os aspectos das 

necessidades comportamentais do ser humano e com a sociedade em geral. 

 

1.2 Tema e Problema 

 

A sociedade humana, diante de uma nova realidade econômica, social, política, ambiental 

e legal, vem buscando um maior acesso à comunicação e ao conhecimento por diversos meios, 

sendo “bombardeada” por informações vindas de todos os cantos do mundo e em tempo real. 

Nesse contexto, a empresa precisa apresentar novos padrões de desempenho e difundir novas 

práticas organizacionais, que agreguem valor ao seu papel na sociedade.  

A competitividade no mercado é um fator que tem influenciado as empresas a adotarem a 

responsabilidade social. Estas estão buscando também novas políticas de recursos humanos, 
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adotando medidas que valorizem os seus funcionários e criando um ambiente que propicie uma 

maior motivação e traga uma relação de confiança. 

O balanço social é uma importante ferramenta para que a empresa possa demonstrar sua 

política de gestão de responsabilidade social, mostrando a seus usuários a profundidade e a 

qualidade das ações desempenhadas. 

Diante disso, este trabalho tem como interesse responder à seguinte questão: 

Quais informações direcionadas para a responsabilidade social, mais precisamente 

referentes ao corpo funcional, são evidenciadas no balanço social? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Demonstrar a importância e a forma de evidenciação da responsabilidade social no 

balanço social. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Apresentar os conceitos de responsabilidade social e balanço social; 

- expor modelos de balanço social, evidenciando seus indicadores; 

- analisar os indicadores do corpo funcional das empresas Sadia e Perdigão; 
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- comparar as informações sobre responsabilidade social referentes ao corpo funcional 

das duas empresas nos anos de 2001 e 2002; 

- propor um balanço social, com base no IBASE e nas duas demonstrações analisadas, 

reestruturando os indicadores do corpo funcional. 

 

1.4 Justificativa  

 

O termo responsabilidade social se apresenta como um conceito cada vez mais 

importante para o desempenho da empresa, exercendo impacto relevante nos objetivos e 

estratégias desta. 

A correta aplicação da responsabilidade social pode melhorar o desempenho e a 

sustentabilidade em médio e longo prazos, proporcionando valor agregado à imagem da empresa, 

motivação do público interno, influência na decisão de compra, melhoria no clima 

organizacional, entre outros benefícios. 

A prática da responsabilidade social empresarial requer uma participação mais direta, com 

ações sociais na comunidade em que a empresa está inserida. Porém, só isso não é suficiente para 

atribuir à essa empresa o título de socialmente responsável. É necessário investir também no 

bem-estar dos funcionários e dependentes, num ambiente de trabalho saudável, que ofereça boas 

condições de higiene e segurança, além de bons salários que  garantam uma vida digna. O 

incentivo aos  funcionários, podem fazer com que eles trabalhem mais motivados, com maior 

dedicação, empenho e lealdade, aumentando assim a produtividade.  

No Brasil, o balanço social não é obrigatório, porém, já há projetos de lei tramitando em 

nível federal, estadual e municipal. Algumas empresas podem estar se utilizando do balanço 
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social como mais uma demonstração contábil, principalmente para obter uma melhor imagem 

frente ao mercado. Atualmente, já estão sendo utilizados alguns modelos de balanço social 

propostos por algumas entidades, e o fato de este não ser obrigatório faz com que algumas 

empresas adotem um desses modelos ou preparem seus próprios. 

As empresas, atualmente, já estão se conscientizando de que, ao divulgarem esses 

resultados, tornam-se mais aceitas pela sociedade, que as vê de forma mais “simpática”. As 

empresas que adotam o balanço social estão contribuindo tanto para o seu favorecimento, através 

de um adicional de gerenciamento, quanto para transformar a mentalidade daquelas outras 

empresas que ainda não o publicam. 

Provavelmente, um dos fatores que contribuem para a não publicação desse demonstrativo 

seja o fato do resultado do investimento somente aparecer em médio e longo prazo, e não 

imediatamente. Outro motivo também reside no fato de os usuários não confiarem nas 

informações contidas nas demonstrações, além do fator cultural, pois a sociedade não está 

acostumada a analisar os relatórios financeiros das empresas. 

É nesse contexto, então, que se insere a contabilidade, que deve fornecer informações 

confiáveis e claras, capazes de demonstrar a seus usuários todos os investimentos, tanto 

financeiros, quanto sociais, que a empresa tem realizado. É necessário também que tais 

informações sejam transmitidas de forma clara e uniforme, a fim de que possam ser 

compreendidas dentro e fora da empresa. 

Diante dessa nova realidade, é necessário que as empresas exerçam sua responsabilidade 

social com seriedade e preparem seu balanço social de maneira transparente e consistente, para 

que os usuários que dele se utilizarem possam compreender e acreditar nas informações nele 

contidas. 
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1.5 Metodologia  

  

 A importância da responsabilidade social para as instituições vem crescendo a cada dia. 

Esse foi um dos fatores que motivou a escolha desse tema para a presente monografia. 

 Desse modo, torna-se fundamental munir o leitor de alguns conceitos básicos que 

permeiam esse trabalho, relacionados à metodologia utilizada e aos instrumentos de pesquisa.  

Assim sendo, faz-se necessário um parêntese sobre o que compreendem os termos 

monografia, ciência, conhecimento científico e pesquisa, sendo também interessante esclarecer o 

leitor sobre algumas características da pesquisa utilizada no decorrer do trabalho. 

 

1.5.1 Monografia, Ciência e Conhecimento Científico 

 

O termo monografia, se refere a “um trabalho acadêmico que objetiva a reflexão sobre um 

tema ou problema específico e que resulta de um procedimento de investigação sistemática.” 

(LONGARAY e BEUREN, 2003, p. 40) 

Desse modo, Marcantonio, Santos e Lehfeld (1993 apud LONGARAY e BEUREN, 2003, 

p. 40) destacam também que: “A característica essencial da monografia é a forma de estudo de 

um tema delimitado, uma atualidade e originalidade acompanhada de contribuição importante 

para ampliação do conhecimento científico.” 

 As abordagens acima remetem ao termo conhecimento científico, mas o que são ciência e 

conhecimento científico? 
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 Fachin (2002, p.15 apud LONGARAY e BEUREN, 2003, p.26) define ciência como 

sendo: “(...) constituída pela observação sistemática dos fatos. Por meio da análise e 

experimentação, extrai resultados que passam a ser validados universalmente.” 

A ciência, até a Renascença, era tida como um sistema de proposições rigorosamente 

demonstradas, constantes e gerais, que expressavam as relações existentes entre os seres, fatos e 

fenômenos da experiência.  

Hoje, a concepção de ciência é outra. A ciência não é considerada como algo pronto, 

acabado ou definitivo. Atualmente, a ciência é entendida como uma busca constante de 

explicações e soluções, de revisão e reavaliação de resultados, e tem-se consciência clara de sua 

falibilidade e seus limites. Assim, pode-se complementar, conforme afirma Sá (1997, p.18 apud 

LONGARAY e BEUREN 2003, p.27), que: 

 

(...) a ciência compreende o interesse de encontrar a verdade, ou seja, aproximar-
se cada vez mais da verdade através de métodos que proporcionem um controle, 
uma sistematização, uma revisão e uma segurança maior do que possuem outras 
formas de saber não-científico. 
 

 Assim, por ser algo dinâmico, a ciência busca renovar-se e reavaliar-se continuamente. 

Sabe-se que o homem não age diretamente sobre as coisas. Sempre há um intermediário, um 

instrumento entre ele e os fatos, e isso também acontece quando se faz ciência, quando se 

investiga algo cientificamente. O conhecimento sempre implica uma dualidade de realidades: de 

um lado, o sujeito cognoscente e, do outro, o objeto conhecido. Assim, compreendemos que, pelo 

conhecimento, o homem penetra as diversas áreas da realidade para dela tomar posse. 

Essa complexidade do real dita, necessariamente, formas diferentes de apropriação por 

parte do sujeito cognoscente. Essas formas dão os diversos níveis de conhecimentos segundo o 

grau de penetração e posse mais ou menos eficaz da realidade. O que interessa e preocupa vai 
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além do conhecimento empírico, assistemático, pois numa monografia é o conhecimento 

científico que requer todo um embasamento teórico, tornando-se diferente do conhecimento 

popular na forma, no modo ou no método e nos instrumentos do “conhecer”. (LAKATOS & 

MARCONI, 1986). 

Com o intuito de aprofundar melhor o assunto, torna-se necessário recorrer a uma 

pesquisa bibliográfica para, a partir daí, relacioná-la com o tema em questão.  

 

1.5.2 A Metodologia Aplicada  

 

A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através de processos 

científicos. Assim, a pesquisa parte de uma dúvida ou problema e, com o uso de método 

científico, busca uma resposta ou solução. 

De acordo com Gil (1998, p. 42), pesquisa é: 

 

O procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se 
dispõe de informações suficientes para responder ao problema, ou então quando a 
informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 
adequadamente relacionada ao problema. 

 

O interesse e a curiosidade do homem pelo saber levam-no a investigar a realidade sob os 

mais diversificados aspectos e dimensões. Assim, cada abordagem admite níveis diferentes de 

aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto de estudo, objetivos visados e a 

qualificação do pesquisador. 
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A pesquisa qualitativa refere-se mais à abordagem do problema. Esse tipo de pesquisa 

visa à descrição da complexidade de determinado problema e à análise da interação de certas 

variáveis, além de compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Esse tipo de abordagem destaca características que não são observadas por meio de um estudo 

quantitativo que, aliás, é mais superficial. (BEUREN, 2003, p.92). 

A utilização desse tipo de pesquisa em detrimento de outros se deve ao fato de o presente 

tema privilegiar instrumentos teóricos e não dados estatísticos.      

Já a pesquisa exploratória, segundo Beuren (2003), pode ocorrer quando se tem pouco 

conhecimento do assunto em pauta e existe a necessidade de aprofundamento desse tema ou 

questão para torná-lo mais claro, ou ainda, para construir questões importantes para a condução 

de outra pesquisa.  

Sabe-se que, muitas vezes, uma pesquisa abrange um universo de elementos os quais não 

podem ser considerados em sua totalidade.  

A pesquisa realizada compreende a coleta de dados através de pesquisa documental 

indireta, em que se aborda a responsabilidade social dentro de duas empresas do ramo frigorífico.  

A coleta de dados ocorre após a escolha e a delimitação de um assunto, a revisão 

bibliográfica, a definição dos objetivos, a formulação do problema e das hipóteses e a 

identificação das variáveis, se houver. Entende-se, então, como coleta de dados, a fase da 

pesquisa cujo objetivo é obter informações a respeito da realidade.  

Assim sendo, este trabalho monográfico realiza-se, primeiramente, com uma pesquisa 

bibliográfica, tanto em obras literárias, quanto em revistas, internet, entre outros meios, passando 

posteriormente a uma coleta de dados das empresas a serem pesquisadas, analisando as ações 

sociais divulgadas por estas e conferindo uma maior relevância aos indicadores do seu corpo 

funcional. 
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1.6 Delimitação do Tema 

 

O tema em estudo representa uma área importante de pesquisa e, por isso, sugere-se que 

outros estudos possam ser executados para replicar as considerações aqui abordadas. Até mesmo 

porque esse é um tema recente e tem muito a ser investigado e modificado. 

Portanto, esta monografia limita-se mais a um estudo teórico do que seja responsabilidade 

social e balanço social, fazendo uma coleta de dados de como os indicadores do corpo funcional 

das empresas pesquisadas são registrados nesse balanço, assim como sua importância para tais 

empresas.  

Compreende-se também que este estudo, para se tornar completo, precisa da cooperação 

das empresas a serem pesquisadas, e isso delimita mais ainda esta monografia. Além disso, por 

discutir um assunto complexo, este trabalho deixa lacunas para futuras pesquisas. 
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 2 REVISÂO TEÓRICA 

 

2.1 Responsabilidade Social  

 

A responsabilidade social tem sido um tema discutido por vários pesquisadores pois, até 

poucas décadas atrás, as empresas se detinham a preocupar-se em oferecer produtos e serviços a 

seus clientes, tendo como objetivo obrigatório a otimização do lucro. Atualmente, vive-se 

claramente num ambiente de negócios de forte busca por novos padrões de desempenho e as  

novas práticas empresariais buscam uma  interação mais próxima com a sociedade, procurando 

superar seus desafios, posicionando e reposicionando sua forma de fazer as coisas, agregando 

valor ao seu papel na comunidade onde estão inseridas. Surge, nesse contexto, a responsabilidade 

social, que se incorpora à gestão empresarial e abrange toda a cadeia de relacionamentos: 

funcionários, clientes, fornecedores, investidores, governo, concorrentes, acionistas, meio 

ambiente e a sociedade em geral, fortalecendo a democracia social e facilitando o investimento 

das empresas. 

Em entrevista à RH.COM.BR (1993), o diretor-presidente da Pró Recursos Humanos, 

Lovizzaro, afirma que: 
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A empresa que desenvolve programas sociais ganha, pois desenvolve em seus 
profissionais engajados, habilidades até então não desenvolvidas, como também 
fortalece o relacionamento destes com a imagem da empresa, levando a uma 
melhor comunicação e conseguindo que seus próprios colaboradores realizem um 
“marketing” positivo da empresa. A empresa incrementa a sua relação com o 
mercado e a comunidade, atendendo a tendências de qualidade e pluralidade, 
respeitando valores éticos, aderindo a legislação social e direitos humanos, 
atendendo assim, às exigências de grandes contratos internacionais. 
 

 

A propagação da idéia de responsabilidade social nas empresas é recente. Toldo (2002) 

descreve que, no Brasil, as primeiras discussões remontam a meados da década de 1960, tendo 

como protagonista a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa (ADCE), cujo objetivo 

inicial era promover o debate sobre o balanço social.  

O processo evolutivo, segundo Torres (2002 apud WISSWANN, 2002, p.34), continuou a 

partir dos anos 80, com o fortalecimento dos sindicatos, o surgimento das Organizações Não-

Governamentais (ONGs), e com a participação da sociedade através de greves e outros 

movimentos, que reivindicavam ações relacionadas às questões étnicas e raciais, às conquistas 

feministas e aos choques dos ambientalistas. 

A discussão em torno da atuação social das empresas e da construção de uma ética 

empresarial acabou tendo conseqüências concretas: muitas empresas começaram a investir em 

áreas sociais, tradicionalmente ocupadas somente pelo Estado, alterando também as formas de se 

relacionar com funcionários e fornecedores, fomentando, ao mesmo tempo, mudanças de atitudes 

em relação ao meio ambiente e às comunidades mais próximas. A partir do momento em que 

essas novas ações começaram a aumentar e tornaram-se significativas, surgiu a necessidade de 

torná-las visíveis à sociedade. Para conseguir tal efeito, foram utilizados alguns relatórios, 

inicialmente denominados Relatórios de Atividades Sociais, os quais, posteriormente, com a 

evolução de forma e conteúdo, começaram a ser chamados de “balanço social”. 
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Buscando apoio conceitual sobre o termo responsabilidade social, faz-se necessário 

recorrer às concepções desenvolvidas por alguns autores e institutos, conforme se pode constatar 

na seqüência, a fim de melhor esclarecer o tema em questão. 

Segundo Biroui (1976, p. 361, apud ASHLEY et al, 2003, p.6), “há uma grande 

responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos seus atos à sociedade ou à opinião 

pública, na medida em que tais atos assumam dimensões ou conseqüências sociais.” 

Para Jamillio e Angel (1996, p.60, apud ASHLEY et al, 2003, p.7), “a responsabilidade 

social pode ser também vista como o compromisso que a empresa tem com o desenvolvimento, 

bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos empregados, suas famílias e comunidade em 

geral.” 

 O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) adianta que: 

 

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 
para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim será melhor e estará 
contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
justa.(WWW.ETHOS.ORG.BR). 
 

 Para o Instituto Focus Social,  a responsabilidade social assim se revela:  

 

A demonstração de preocupação da empresa em participar de forma ativa, nos 
programas sociais voltados para o bem-estar da comunidade onde está inserida e 
na sociedade em geral.(...) Aquela que consegue criar métodos, planos e 
incentivos para que, interna e externamente, seja identificada como uma empresa 
cidadã. 
 

 

A prática da responsabilidade social de uma empresa requer a decisão de participar mais 

diretamente das ações comunitárias na região em que está inserida e diminuir possíveis danos 

ambientais que ocorram durante as atividades exercidas por ela. Mas somente esses requisitos 
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não são suficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente responsável. É 

necessário que esta invista no bem-estar de seus empregados e dependentes, num ambiente de 

trabalho saudável e garanta a satisfação dos seus clientes e/ou consumidores.  

A responsabilidade social interna caracteriza o estágio inicial da cidadania 
empresarial. Entretanto, não é sempre que ocorre este movimento. Muitas 
organizações cometem um sério erro de estratégia social e invertem este processo, 
causando um grande descontentamento entre os empregados, confirmando um 
grave quadro de conflitos, ansiedade e desmotivação (MEDEIROS, 2003). 

 

O exercício da cidadania empresarial, adquirindo o status de "empresa-cidadã", pressupõe 

uma atuação eficaz da organização em duas dimensões: a gestão de responsabilidade interna e 

gestão de responsabilidade externa (MEDEIROS, 2000). 

 

Uma empresa-cidadã tem no seu compromisso, com a promoção da cidadania e o 
desenvolvimento da comunidade, o seu diferencial competitivo, buscando, desta 
forma, ser uma organização que investe recursos financeiros, tecnológicos e mão-
de-obra em projetos de interesse público. É uma organização que cria um 
ambiente agradável de trabalho valorizando seus recursos humanos e é capaz de 
desenvolver um modelo de gestão integrado onde as pessoas têm um papel 
decisivo no seu compromisso com relação à comunidade e à sociedade em geral. 
E ainda, é uma empresa que se organiza e constrói maneiras alternativas de 
participar, conviver e viver melhor (MEDEIROS,2003). 

 

A responsabilidade social interna visa trabalhar o público interno da organização, 

desenvolver um modelo de gestão participativa e de reconhecimento de seus empregados e 

dependentes, bem como dos funcionários de empresas contratadas, terceirizadas, fornecedoras e 

parceiras, promovendo comunicações transparentes com o intuito de motivá-los para um ótimo 

desempenho. 
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O desenvolvimento dessas ações é também chamado de trabalho de 
endomarketing, onde a organização leva motivação para o seu ambiente interno e 
cria uma relação de confiança com o empregado. Com isso, a organização ganha a 
sua dedicação, empenho, lealdade e aumento de produtividade (MEDEIROS, 
2003). 

 

A partir do desenvolvimento e implantação destas ações de gestão interna, a empresa pode 

realizar ações sociais que beneficiem a comunidade, passando a exercitar a sua responsabilidade 

social externa.  

Esta visão estratégica é certamente um diferencial competitivo nos negócios. Porém, essas 

ações sociais e o balanço social não devem ser usados como instrumento de marketing. Sua 

terminologia está voltada para estratégias de auto-sustentabilidade de longo prazo, buscando o 

bem-estar para a sociedade em geral. “A empresa socialmente responsável é aquela que cumpre 

seu principal papel, que é o de prestar bons serviços ou fornecer produtos de qualidade, 

atendendo a legislação, sem gerar desperdícios e sem prejudicar o meio ambiente” 

(MASSUCATI, 2001, p.08). 

Ao participar de ações sociais, a organização, além de adotar um comportamento ético e 

contribuir para o desenvolvimento econômico, atua na dimensão social do desenvolvimento 

sustentável, melhorando a qualidade de vida de seus empregados e familiares, da comunidade em 

que está inserida e da sociedade em geral. 
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2.1.1 Partes Interessadas (stakeholders) 

 

A importância da incorporação da dimensão social na forma de gerir as empresas está 

sendo bastante difundida no contexto moderno, e a gestão empresarial que tenha como referência 

apenas os interesses dos seus sócios e acionistas revela-se insuficiente nesse novo cenário. 

Segundo TOLDO (2002), as partes interessadas (ou stakeholders) são qualquer grupo 

dentro ou fora da organização que tem interesse no desempenho da organização. Cada parte 

interessada tem um critério diferente de reação porque tem um interesse distinto na organização. 

Ele lista as seguintes: 

 

- Acionistas 

O direito fundamental de um acionista não é apenas ter garantido o seu lucro, mas 

também a informação que possa suportar uma decisão de investimento prudente.  

Atuar de maneira socialmente responsável repercutiria em vantagem competitiva para a 

organização. A vantagem financeira para a empresa poderia ser explicada pelo fato de que, com 

uma atuação socialmente responsável, ela estaria agindo proativamente e, desta forma, teria uma 

maior consciência sobre as questões socioculturais e ambientais dos seus mercados de 

abrangência, seria capaz de diferenciar seus produtos em relação aos concorrentes menos 

responsáveis socialmente e poderia antecipar e evitar ações governamentais restritivas às suas 

atividades. 

Contudo, a demonstração disto é difícil, pois há pouco consenso sobre a forma de medir 

a responsabilidade social e de como esta pode estar relacionada com medidas de desempenho, 

tais como lucro e preços das ações, que são as preocupações dos acionistas. 
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-Empregados 

A gestão pode limitar-se a assumir o mínimo de responsabilidades para com os 

empregados, respeitando apenas as obrigações legais concernentes à relação empregado-

empregador. Essas leis abordam questões relativas a condições físicas de trabalho 

particularmente, as questões de segurança e saúde), fixação de salários e tempo de trabalho, 

sindicatos e sindicalização, entre outras. Para além dessas responsabilidades, a prática 

empresarial moderna de benefícios complementares - fundos de reforma, seguros de saúde, de 

hospitalização e contra acidentes - alargou o leque das atividades socialmente obrigatórias. Por 

vezes, estas práticas são respostas à pressão concertada dos empregados, desenvolvida 

normalmente através da ação dos sindicatos.  

Entretanto, uma empresa socialmente responsável deve ir além do simples cumprimento 

das leis trabalhistas, procurando alinhar os seus objetivos estratégicos aos interesses dos seus 

funcionários. Desta forma, deve-se investir no desenvolvimento pessoal e individual dos 

empregados, na melhoria das condições de trabalho, no relacionamento interno e no incentivo à 

participação dos empregados nas atividades da empresa, respeitando a cultura, as crenças, a 

religião e os valores de cada um. 

Uma empresa pode ainda assumir outras atividades socialmente responsáveis, como 

proporcionar formação abrangente aos empregados, progressão na carreira e aconselhamento, ou 

criar programas de assistência para os empregados, nomeadamente ajuda aos que tenham 

problemas com álcool e outras drogas. 

A responsabilidade social com seu público interno possibilita a criação, na empresa, de 

um ambiente de trabalho saudável, que resulta em maior produtividade, comprometimento e 

motivação.  
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-Fornecedores 

As empresas socialmente responsáveis devem utilizar critérios de comprometimento 

social e ambiental na hora de selecionar seus parceiros e fornecedores, considerando, por 

exemplo, o código de conduta destes em questões como relações com os trabalhadores ou com o 

meio ambiente. 

Os valores do código de conduta da empresa devem ser difundidos por toda a sua cadeia 

de fornecedores, empresas parceiras e terceirizadas, buscando disseminar valores e contratar ou 

interagir com empregados terceirizados que valorizem os mesmos conceitos sociais que os seus 

funcionários.  

 

-Clientes 

Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000) afirmam que muitas empresas já optam por 

assumir as suas responsabilidades para com os clientes, respondendo prontamente às 

reclamações, fornecendo informação completa e exata sobre o produto, implementando 

campanhas de publicidade absolutamente verdadeiras quanto ao desempenho do produto, e 

assumindo um papel ativo no desenvolvimento de produtos que respondam às preocupações 

sociais dos clientes.  

Desta forma, na perspectiva dos clientes, as empresas socialmente responsáveis devem 

investir permanentemente no desenvolvimento de mecanismos de melhoria de confiabilidade, 

eficiência, segurança, como também na disponibilidade dos seus produtos e serviços, 

minimizando os possíveis riscos e danos à saúde que seus produtos ou serviços possam causar 

aos consumidores e à sociedade em geral. Informações detalhadas devem estar incluídas nas 

embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente antes, durante e após o consumo. A 
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qualidade do serviço de atendimento a clientes (SAC ou outra forma de atendimento) é uma 

referência importante neste aspecto. 

 

-Comunidade  

Assim como a comunidade na qual as empresas estão inseridas oferece-lhes recursos, 

como  empregados, parceiros e fornecedores, que tornam possível a execução das suas atividades 

corporativas, o investimento na comunidade, através da participação em projetos sociais 

promovidos por associações comunitárias e ONGs, além de uma retribuição, é uma maneira de 

melhorar o desenvolvimento interno e externo. 

Muitas empresas empenham-se em causas das comunidades locais, como, por exemplo: 

apoio de ações de promoção ambiental; o recrutamento de pessoas vítimas de exclusão social; 

parcerias com comunidades; donativos para ações de caridade, entre outras.  

 

-Governo e Sociedade  

A empresa deve relacionar-se de forma ética e responsável com os poderes públicos, 

cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com seus representantes, visando a constante 

melhoria das condições sociais e políticas do país. O comportamento ético pressupõe que as 

relações entre a empresa e governos sejam transparentes para a sociedade, acionistas, 

empregados, clientes, fornecedores e distribuidores. Cabe à empresa manter uma atuação política 

coerente com seus princípios éticos e que evidencie seu alinhamento com os interesses da 

sociedade. 

A empresa socialmente responsável poderá assumir um compromisso formal com o 

combate à corrupção e à propina, explicitando a sua posição contrária ao recebimento ou oferta, 
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por parte dos parceiros comerciais ou representantes do governo, de qualquer quantia em dinheiro 

ou coisa de valor além do determinado em contrato.  

Outro compromisso que pode ser assumido pelas empresas é o de eliminar os vestígios 

de discriminação histórica (como no caso de minorias e grupos étnicos, mulheres, deficientes, 

idosos etc.) e de criar um novo ambiente de igualdade de acesso às oportunidades de emprego e à 

evolução econômica. 

A empresa ambientalmente responsável investe em tecnologias antipoluentes, recicla 

produtos e lixo gerados, implanta "auditorias verdes", cria áreas verdes, mantém um 

relacionamento ético com os órgãos de fiscalização, executa um programa interno de educação 

ambiental, diminui ao máximo o impacto dos resíduos da produção no ambiente, é responsável 

pelo ciclo de vida de seus produtos e serviços e dissemina para a cadeia produtiva estas práticas 

relativas ao meio ambiente.  

 

-Concorrentes 

Para ser considerada socialmente responsável no aspecto da concorrência, a empresa 

deve evitar práticas monopolistas e oligopolistas, dumpings e formação de trustes e cartéis, 

buscando sempre fortalecer a livre concorrência de mercado.  

A qualidade dos produtos e serviços deve ser o vetor soberano para influenciar o 

mercado, sendo caracterizadas como crime e concorrência desleal as práticas de difamação, 

disseminação de inverdades e maledicências, sabotagens, espionagem industrial, contratação de 

funcionários de concorrentes para obtenção de informações privilegiadas, entre outras. 

A empresa não deve, portanto, realizar quaisquer ações ilícitas e imorais para a obtenção 

de vantagem competitiva ou que visem o enfraquecimento/destruição de concorrentes, devendo 
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manter com estes um relacionamento orientado por padrões éticos, de forma a não conflitarem 

com os interesses das demais partes interessadas, em especial dos clientes e consumidores finais.  

 

Stakeholders Contribuições Objetivo 

Acionistas ♦ capital ♦ lucros e dividendos;  
♦ preservação do patrimônio 

Empregados 
♦ mão-de-obra; 
♦ criatividade; 
♦ idéias 

♦ salários justos; 
♦ segurança e saúde no trabalho; 
♦ realização pessoal; 
♦ condições de trabalho 

Fornecedores ♦ mercadorias ♦ respeito aos contratos 
♦ negociação leal 

Clientes 
♦ dinheiro  
♦ fidelidade 

♦ segurança dos produtos 
♦ boa qualidade dos produtos 
♦ preço acessível 
♦ propaganda honesta 

Comunidade / 
Sociedade 

 
♦ infra-estrutura 

♦ respeito ao interesse comunitário  
♦ contribuição à melhoria da qualidade 

de vida na comunidade 
♦ conservação dos recursos naturais 
♦ proteção ambiental 
♦ respeito aos direitos de minorias. 

Governo 
♦ suporte 

institucional, 
jurídico e político 

♦ obediência às leis 
♦ pagamento de tributos 

Concorrentes 
♦ competição 
♦ referencial de 

mercado 
♦ lealdade na concorrência 

Figura 2.1 - Relação da empresa com seus parceiros 

Fonte: adaptado de Duarte e Dias (1986, p.53 apud OLIVEIRA, 2002, p. 203). 

 

2.2 Balanço Social 

 

O balanço social é um instrumento novo na contabilidade brasileira, que surge a partir de 

algumas discussões na década de 1980 na Universidade de São Paulo, mas só ganha força a partir 
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de 1996, com os artigos e entrevistas do sociólogo Herbert de Souza. Mesmo assim, apesar da 

sociedade moderna conclamar que as empresas assumam sua responsabilidade no campo social 

em que atuam, poucas o utilizam como fonte de informações de natureza social para a tomada de 

decisões (NEGRA et al, 2002, p.69).  

Segundo Cunha e Perotonni (1997, p.35), balanço social é: 

 

Um instrumento de gestão e de informação que evidencia plenamente as 
informações econômicas, financeiras e sociais do desempenho das entidades, 
propiciando uma visão completa da participação e contribuição social, bem como 
econômica da empresa em seu ambiente de atuação. 
 

 Segundo a visão econômica de De Luca (1991. apud PEROTTONI e CUNHA, 1997, 

p.17), diz-se que: 

 

O balanço tem a finalidade de atender às necessidades de informações dos 
usuários da contabilidade no campo social. É um instrumento de medida que 
permite verificar a situação da empresa no campo social, registrar as realizações 
efetuadas neste campo e, principalmente, avaliar as relações ocorridas entre o 
resultado da empresa e a sociedade. 

 

 

 O balanço social tem como objetivo desenvolver a comunicação entre as relações internas 

e externas, divulgando o conjunto de ações sociais praticadas dentro da empresa e na sociedade 

na qual está inserida. Este deve conter informações socioeconômicas que contemplem dados 

sobre relações trabalhistas, preservação e controle do meio ambiente, políticas externas e 

demonstração do valor adicionado. 

Segundo Kroetz (2000, p. 84 apud BORCHARDT , 2002, p. 46): 
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A construção do balanço social deve ter os requisitos necessários, para atender aos 
diversos usuários, ou seja, para servir como um instrumento capaz de agregar 
valor, causar surpresa e desencadear ações sobre a atividade da empresa; enfim, 
busca-se no usuário final, por meio da coleta de suas necessidades, a seleção das 
informações úteis e relevantes para suas tomadas de decisões. 

 

Assim, o balanço social tem como finalidade demonstrar a seus usuários, de forma 

transparente e confiável, como foram investidos os recursos gerados pela atividade da empresa. É 

um instrumento que permite verificar a situação da organização também no campo social, 

registrar as realizações efetuadas neste campo e, principalmente, avaliar as relações estabelecidas 

entre a empresa e a sociedade. 

Atualmente, na maioria das empresas que adotam o balanço social, a responsabilidade por 

sua elaboração é delegada ou foi assumida pelo Departamento de Recursos Humanos, mas alguns 

autores defendem que esta cabe ao profissional responsável pela contabilidade da empresa em 

conjunto com o RH. 

 Spinelli (2000, apud PEROTTONI, 2002, p.56) afirma que:  

 

Dentro desse quadro, surge a contabilidade como ciência que certamente atenderá 
a essas necessidades (transparência e confiabilidade), mediante demonstrativos, 
elaborados e impressos numa metodologia criativa, capaz de certificar e mensurar 
as receitas, despesas, investimentos, as origens e aplicações, proporcionando a 
avaliação criteriosa da eficácia e da credibilidade das ações a favor do bem social 
e da cidadania. 
 

 

Segundo Rizzi (2003), “é papel do contador também aderir à Responsabilidade Social e 

não só às empresas em si e à comunidade em geral, pois nesse novo contexto em que a 

contabilidade se encontra é preciso a união de todos para que a responsabilidade social alcance o 

seu êxito”. 
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A contabilidade, numa visão social, está vinculada à responsabilidade social da empresa. 

Assim, numa abordagem social, o objetivo da contabilidade é fornecer informações para permitir 

aos seus usuários uma avaliação dos efeitos das atividades da empresa sobre a sociedade em que 

ela está inserida. 

 Mesmo não possuindo um modelo padrão, Kroetz (2000, apud BORCHARDT 2002) diz 

que já é possível apontar, desde já, alguns princípios gerais que devem contribuir para a 

organização da informação contida no balanço social, para que este seja útil e confiável, quais 

sejam: 

a) pertinência: a informação deve ser relevante, clara, concisa e refletir a realidade; 

b) objetividade: a informação deve ser factual, não distorcida (fidelidade), expressando 

os fatos de uma forma independente, relativamente aos juízos de quem a prepara 

(neutralidade); 

c) continuidade: as práticas de coleta, registro e demonstração devem manter-se de um 

período para outro. A falta de continuidade diminui a comparabilidade dos dados e 

pode ocultar certa manipulação da informação; 

d) uniformidade ou consistência: a informação deve permitir comparações usando dados 

de anos anteriores, normas e valores médios de cada setor e/ou outros valores 

representativos publicados para organismos nacionais e internacionais; 

e) certificação: a informação deve ser susceptível à confirmação e certificação por uma 

entidade independente da organização e dos destinatários da informação. 

Esses princípios deveriam nortear a construção de uma metodologia para a apresentação 

do balanço social, pois embora não seja obrigatória sua divulgação e ainda não se apresente um 

modelo definido pela legislação, esse demonstrativo é muito importante para a tomada de 

decisões. 
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2.3 Modelos de Balanço Social 

 

Com o aumento gradativo das empresas investindo na área social e da necessidade de 

tornar sua divulgação pública, surge o balanço social. Existem, no Brasil, algumas fortes 

correntes predominantes quanto à forma como deve ser elaborado o balanço social, assim como a 

sua obrigatoriedade, as quais serão analisadas a seguir. 

 

2.3.1 Ethos 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi fundado em 1998 e é uma 

associação sem fins lucrativos, destinada a fomentar o desenvolvimento da cidadania empresarial, 

sensibilizando e mobilizando esta classe, numa perspectiva local e global, a fim de assumir a 

promoção do desenvolvimento econômico com responsabilidade social 

(WWW.ETHOS.ORG.BR). 

O Instituto possui parceria com diversas entidades nacionais e internacionais, com o 

propósito de incentivar as empresas a adotarem práticas que respeitem as pessoas, comunidades e 

o meio ambiente. 

Para o Instituto Ethos (WWW.ETHOS.ORG.BR),  “A situação baseada em princípios 

éticos elevados e a busca de qualidade nas relações são manifestações de responsabilidade social 

empresarial”.  

Para fortalecer o movimento pela responsabilidade social no Brasil, em 2000 o Instituto 

concebeu os Indicadores Ethos como um sistema de avaliação e planejamento do estágio em que 

se encontram as práticas de responsabilidade social nas empresas.  
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Esse sistema é revisado anualmente, com o intuito de atualizar as questões de maior 

relevância para a responsabilidade social do meio empresarial. Para tanto, as empresas utilizam 

um questionário de fácil aplicação e auto-avaliação para avaliarem seu desempenho social. O 

questionário contém indicadores quantitativos e qualitativos que abrangem os temas: valores e 

transparência, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores/clientes, comunidade, 

governo e sociedade. 

 

 

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 
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  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 

Figura 2.2: Modelo de Balanço Social apresentado pelo Instituto Ethos 

Fonte: www.ethos.org.br 

 

De acordo com o preenchimento da estrutura do relatório, devem constar os seguintes 

itens: 

1- Mensagem do Presidente: deve informar a perspectiva de que resultou o processo no relatório, 

sendo necessário, além disso, introduzir os principais aspectos do documento. Recomenda-se 

incluir pontos altos a serem atingidos; objetivos econômicos, sociais e ecológicos a que a 

empresa se propõe; reconhecimento de sucessos e insucessos obtidos ao longo do processo; 

2- Perfil do Empreendimento: apresenta uma visão geral da empresa que permita uma melhor 

abrangência das partes, apresentadas no decorrer do relatório; 

3- Setor da Economia: constitui uma breve apresentação do setor da economia em que a empresa 

atua e as questões relacionadas à necessidade social específica do setor; 

4- Histórico: descreve um breve relato das etapas que a empresa percorreu, desde seu surgimento; 
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5- Princípios e Valores: introduz os princípios e valores relacionados à tomada de decisão, e 

também apresenta seu código de conduta e a estratégia de ação que a organização pretende 

estabelecer. Podem ser citadas, neste campo, as principais ações sociais, instituições beneficiadas, 

iniciativas voluntárias, entre outras ações;  

6- Estrutura e Funcionamento: demonstra as principais informações relacionadas a como a 

empresa executa suas atividades e os aspectos mais significativos dos sistemas de gestão; 

7- Governança Corporativa: apresenta seu sistema de administração, principalmente dos 

conselheiros, os critérios de seleção, o tempo de mandato, a missão e as principais atribuições do 

conselho; 

8- Visão: apresenta a visão de futuro que a empresa possui, o desenvolvimento de suas atividades 

relacionadas com a ordem ética, social, ambiental e econômica; 

9- Diálogo com Partes Interessadas: demonstra os critérios e processos utilizados para o 

relacionamento com seus usuários em geral; 

10- Indicadores de Desempenho: apresentam indicadores que podem ser entendidos pelos seus 

diferentes públicos, no que diz respeito à gestão de sua responsabilidade social. Os indicadores 

devem ser distribuídos em aspectos qualitativos: descrição de resultados e práticas de gestão que 

representem indicadores de performance em responsabilidade social; indicadores quantitativos: 

resultados mensuráveis e monitorados apresentados em números. Outros indicadores sugeridos: 

descrição tanto de informações qualitativas, como indicadores quantitativos; 
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10.1- Indicadores de Desempenho Econômico: demonstram os impactos econômicos da empresa, 

dando ênfase à transparência e ética, considerando os aspectos qualitativos, quantitativos e outros 

indicadores sugeridos; 

10.2- Indicadores de Desempenho Social: demonstram os impactos das atividades da empresa em 

relação a seus usuários; 

10.3- Indicadores de Desempenho Ambiental: demonstram os impactos das atividades da 

empresa em relação ao meio ambiente, em seus diferentes tipos e intensidades; 

11- Demonstrativo do Balanço Social (modelo IBASE): apresenta o modelo de balanço social 

proposto pelo IBASE. 

12- Iniciativas do Interesse da Sociedade (Projetos Sociais): demonstram as iniciativas 

desenvolvidas pela empresa nas áreas social, ambiental e cultural, podendo detalhar os programas 

realizados; 

13- Notas Gerais: apresentam notas explicativas relativas ao contexto e à metodologia do 

processo de coleta de informações e à produção dos indicadores (WWW.ETHOS.ORG.BR). 

 

2.3.2 Ibase 

 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) continua a obra do  

sociólogo Herbert de Souza (Betinho), incentivando e apoiando as empresas a divulgarem 

voluntariamente suas ações sociais. 
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 Desde 1997, Betinho e IBASE  chamam a atenção dos empresários e toda a 
sociedade para a importância e a necessidade da realização do balanço social das 
empresas em um modelo único e simples (WWW.BALANCO 
SOCIAL.ORG.BR). 
 

O modelo proposto pelo IBASE para divulgação do balanço social é bem simples, porém 

objetivo, e tem como finalidade a diminuição da pobreza e das diferenças sociais, através da 

construção de uma cidadania empresarial, buscando um desenvolvimento humano, social e 

ambiental (ver ANEXO B). 

Conforme o modelo proposto pelo IBASE, devem constar do balanço social as seguintes 

informações: 

1- Base de Cálculo: deve conter informações relacionadas com a receita líquida, ou seja, a 

receita bruta excluída dos impostos, contribuições, devoluções, abatimentos e descontos 

comerciais; resultado operacional apresentado no período e o valor total da folha de 

pagamento do período; 

2-  Indicadores Sociais Internos: deve apresentar informações relacionadas a ações sociais da 

empresa realizadas em conjunto com seus colaboradores; 

3- Indicadores Sociais Externos: deve apresentar informações relacionadas a ações sociais da 

empresa praticadas em conjunto com a sociedade em geral; 

4- Indicadores Ambientais: deve apresentar informações operacionais da empresa que 

envolvam o meio ambiente e o que ela faz para recuperar o que foi prejudicado; 

5- Indicadores do Corpo Funcional: deve apresentar informações relacionadas aos 

funcionários; 

6- Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial e um questionário 

relacionado à participação dos funcionários no que concerne a sua responsabilidade 

social; 
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7- Outras informações: este espaço está disponível para que a empresa agregue informações 

importantes quanto ao exercício da responsabilidade social, da ética e da transparência. 

Em 1998, para estimular a participação de um maior número de corporações, o 
IBASE lançou o Selo Balanço social IBASE/Betinho. O selo é conferido 
anualmente a todas as empresas que publicam o balanço social no modelo 
sugerido pelo IBASE, dentro da metodologia e dos critérios propostos 
(WWW.BALANCOSOCIAL.ORG.BR). 

 

Este selo demonstra que a empresa já deu o primeiro passo para tornar-se uma verdadeira 

empresa-cidadã, comprometida com a qualidade de vida dos funcionários, da comunidade e do 

meio ambiente, a qual apresenta publicamente seus investimentos internos e externos através da 

divulgação anual do seu balanço social.  

 

2.3.3 Projeto de Lei 

 
Existem alguns projetos de lei desenvolvidos nas esferas federal, estadual e municipal, 

que visam a obrigatoriedade do balanço social. Os dados abaixo foram encontrados no site 

www.balancosocial.com.br . 

Na esfera federal, foi apresebntado o Projeto de Lei nº 3.116/97,  pelas deputadas Marta 

Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling. Esse projeto criava e tornava obrigatório 

o balanço social para todas as empresas públicas e para as empresas privadas com 100 ou mais 

empregados. Este PL chegou até a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da 

Câmara dos Deputados em 19/06/1997 e foi arquivado em 01/02/1998 (ANEXO A): 
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Este projeto está sendo bastante discutido no meio empresarial e social e baseia -se 
no modelo francês que obriga as empresas privadas com mais de 100 
funcionários, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as 
permissionárias e concessionárias de serviços públicos, em todos os níveis da 
administração pública, com qualquer número de empregados, a elaborar e publicar 
até o dia 30 de abril de cada ano o balanço social. (PEROTTONI, 2002, p.54). 
 

Apesar de não exigir uma padronização, o referido projeto indica que o balanço social 

deve conter informações sobre: faturamento bruto, lucro operacional, valor bruto da folha de 

pagamento, valor pago às empresas prestadoras de serviços, informações sobre o corpo funcional, 

bem como encargos sociais pagos e valores gastos em alimentação, educação, saúde, benefícios e 

segurança do trabalhador. Contempla, ainda, plano de previdência privada e aposentadoria, além 

do investimento realizado no meio ambiente e na comunidade em forma de cultura, lazer e 

esportes. 

Outro Projeto de Lei é o de nº 0032/99, que tramita atualmente na Câmara dos Deputados, 

de autoria do deputado Paulo Rocha, apresentado no dia 03/02/99. Este PL é a reapresentação do 

PL da deputada Marta Suplicy. Atualmente o projeto está na Comissão do Trabalho, 

Administração e Serviço Público (em que foi apresentado no dia 21/06/99).  

Na esfera estadual, o Projeto de Lei nº 11.440, de 18/01/2000, sobre responsabilidade 

social, de autoria do deputado estadual Cézar Buzatto, cujo texto contou com a contribuição do 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, foi transformado na Lei nº 11.440. 

Esta institui a obrigatoriedade do balanço social para empresas estabelecidas no Estado do Rio 

Grande do Sul, o qual deverá ser assinado por um contador ou técnico em Contabilidade 

devidamente habilitado ao exercício profissional perante o CRC/RS. 

Na esfera municipal, principalmente no município de São Paulo/SP, pode-se encontrar 

alguns projetos de lei, além da Resolução nº 005/98, que “Cria o dia e o selo da empresa-cidadã 

às empresas que apresentarem qualidade em seu balanço social e dá outras providências”, cuja 
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autoria é da vereadora Aldaiza Sposati. Esta resolução está em vigor e já premiou diversas 

empresas na cidade de São Paulo.  

O Projeto de Lei 004/97 tornou-se a Lei nº 7.672, em 18 de junho de 1998, de autoria do 

vereador Carlinhos Augusto, e “Cria o selo empresa-cidadã às empresas que  instituírem e 

apresentarem qualidade em seu balanço social e dá outras providências”. 

No município de Porto Alegre, tem-se a Lei 8118/98, de autoria do vereador Hélio 

Corbelini, do PSB,  que “Cria o balanço social das empresas estabelecidas no âmbito do 

município de Porto Alegre e dá outras providências”. Esta lei foi sancionada em 05/01/98 e 

publicada em 09/01/98 no Diário Oficial.  

No município de João Pessoa/PB, o Projeto de Resolução nº 004/98, do vereador Júlio 

Rafael, “Institui o Selo Herbert de Souza às empresas que apresentarem qualidade em seu 

balanço social e dá outras providências”.  

No município de Uberlândia-MG, a Câmara Municipal de Uberlândia instituiu, em 

novembro de 1999, o "Selo Empresa-Cidadã". A proposta foi da vereadora Fátima Paiva.  

 

 

2.3.4 Parecer da CVM 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apóia e incentiva as instituições que 

demonstram sua responsabilidade social através do balanço social, mas não é a favor da sua 

obrigatoriedade.  

A CVM propõe um modelo que agrupa os indicadores de conteúdo social. Traz 

indicadores de faturamento e lucro, indicadores laborais, indicadores do corpo funcional 
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segmentando a ação social das empresas. Também devem ser incluídas informações sobre o 

tratamento dispensado ao meio ambiente e sobre o valor adicionado, ou seja, a formação e 

distribuição da riqueza gerada pela empresa, para que o balanço social se torne mais completo: 

 

A CVM propôs que a Demonstração do Valor Adicionado fosse inclusa no 
anteprojeto da alteração da Lei nº 6.404/76, estabelecendo que as empresas 
abertas, assim como quaisquer outras de grande porte, a publiquem como parte 
integrante das demonstrações financeiras, no que foi atendida. (PEROTTONI, 
2002, p.54). 
 

A CVM não emite qualquer ato normativo obrigando as empresas a divulgarem seu 

balanço social, mas a Demonstração do Valor Adicionado deverá informar com transparência a 

seus usuários como é distribuída e utilizada a sua riqueza. 

 

2.4 Demonstração do Valor Adicionado 

 

Embora a obtenção do lucro seja um elemento fundamental para as empresas, a 

globalização de mercados exige conhecimento adicional de como determinada entidade agrega 

valor à economia em que está inserida, tornando o acesso à informação um diferencial 

competitivo. 

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de divulgar e identificar o valor da 

riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que 

contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua geração. 

Marion (1999) afirma que:  
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(...) A DVA evidencia o quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, o quanto 
ela adicionou de valor aos seus fatores de produção, de que forma esta riqueza foi 
distribuída entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital e o 
quanto ficou retido na empresa. 

 

 

 Existe um modelo de DVA, apresentado por Santos e elaborado pela Fipecafi, que possui 

instruções tiradas da Contabilidade e deve respeitar o Princípio da Competência. 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
EMPRESA Em milhares de reais 

DESCRIÇÃO 
Pela 

Legislação 
Societária 

 Em moeda 
Constante 

1 – RECEITAS     
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços     
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos – Reversão / 
(Constituição)     

1.3) Não operacionais     

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui 
ICMS e IPI) 

    

2.1) Matérias-primas consumidas     

2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos     
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros     
2.4) Perda / Recuperação de valores ativos     
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)     
4 – RETENÇÕES     
4.1) Depreciação, amortização e exaustão     

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE (3-4)      

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 

    

6.1) Resultado de equivalência patrimonial     
6.2) Receitas financeiras     
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
(5+6)     
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8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO*     
8.1) Pessoal e encargos     
8.2) Impostos, taxas e contribuições     
8.3) Juros e aluguéis     
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos     
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício     
* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.     

Figura 2.3 - Modelo de Demonstração do Valor Adicionado – Fipecafi 

Fonte: Adaptado de Tinoco (2001).  

 

2.5 O Balanço Social em outros países 

 

 De acordo com Luca (apud IBASE, 1998), o balanço social, em alguns países, é 

constituído por um enfoque diferenciado, conforme demonstra a Figura 2.4: 

 

País Balanço Social – Enfoque 

Estados Unidos Ênfase nos consumidores/clientes e na sociedade em geral; 
qualidade dos produtos, controle da poluição, contribuição da 
empresa às obras culturais, transportes coletivos e outros benefícios 
à coletividade; abordagem de caráter ambiental. 

Holanda Ênfase em informações sobre as condições de trabalho. 
Suécia Ênfase nas informações para os empregados. 
Alemanha Ênfase nas condições de trabalho e nos aspectos ambientais. 
Inglaterra Ênfase no conceito de stakeholders, relatórios abrangentes. 
França Ênfase em informações aos empregados; nível de emprego, 

remuneração,  condições de trabalho e formação profissional. 
Figura 2.4 - Balanço Social – Panorama Internacional 

Fonte: Luca (apud IBASE, 2001, p.12). 

 

 Buscando complementar as informações constantes da figura acima, Tinoco (2001) 

escreve que: 
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- Nos Estados Unidos da América, pelo estágio mais avançado do capitalismo, foi onde, pela 

primeira vez, a noção de responsabilidade social passou a ser debatida. Em função da guerra no 

Vietnã, surgiram contestações quanto às políticas que vinham sendo adotadas, inclusive contra as 

empresas que estavam envolvidas com a fabricação de armamentos, influenciadas pelas igrejas, 

fundações, organizações caritativas, associações de antigos combatentes e profissionais 

formadores de opinião. Daí surgiram os primeiros relatórios socioeconômicos que procuravam 

descrever as relações sociais estabelecidas nas empresas. Atualmente, nos EUA, a preocupação 

dos empresários quanto à publicação das informações socioeconômicas está vinculada: ao 

compromisso com o controle da poluição, à participação da empresa em obras culturais, 

transportes coletivos e outros benefícios à coletividade; 

- Na Alemanha,  os relatórios são compostos pela identificação social  relativas à ecologia e às 

condições de trabalho. Embora não exista uma legislação apropriada, certas empresas, por 

iniciativa própria, elaboram o balanço social. Os conjuntos de compromissos sociais constituem 

um dos temas que se encontram nos documentos qualificados de Contabilidade Social; 

- Na Holanda, assim como na Suécia, na Alemanha e na Inglaterra, as empresas não são 

politicamente contestadas. Os representantes do pessoal consideram o patrão como um parceiro, e 

a comunicação recíproca é natural. A Holanda foi o primeiro país no mundo a ter publicado os 

relatórios sociais, seja sob a forma de jornal interno, seja no corpo do relatório anual dos 

acionistas, ou na forma de um relatório separado, publicado ao mesmo tempo que o relatório 

anual; 

- Na Bélgica, o balanço social foi instituído por um decreto real em 04/08/96. A base e a 

fundamentação da instituição do balanço social belga são as mesmas do princípio contábil da 

continuidade das entidades, o que confere a ele a condição de permanência e longevidade. O 
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balanço social na Bélgica é obrigatório a todas as empresas, conforme se pode constatar no 

modelo apresentado no anexo E; 

- Em Portugal, após a Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974, houve uma completa abertura 

nos campos político, social e comunitário, e também na divulgação de informações contábeis, 

econômicas e sociais. A primeira experiência do balanço social neste país data de 1977. 

Atualmente, o balanço social é elaborado nos termos do Decreto-Lei n. 9/92, e é entregue 

anualmente por todas as empresas que tenham pelo menos 100 pessoas empregadas, no término 

do ano civil, independentemente da forma de contratação, englobando informações sobre a 

situação social das empresas, conforme modelo apresentado no anexo D ; 

 - A França foi o primeiro país a ter uma lei que obriga as empresas que tenham mais de 300     

funcionários a elaborar e publicar o balanço social. Seu objetivo principal é informar ao pessoal o 

clima social na empresa, a evolução do efetivo, estabelecendo as performances da empresa no 

mundo social. O demonstrativo exclui os fatos econômicos dos fatos sociais, como se estes 

percorressem caminhos diferentes e excludentes. Os usuários do balanço social são: o Ministério 

do Trabalho, os acionistas e os assalariados, desde que façam solicitação formal à empresa, 

conforme modelo apresentado no anexo C. 
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3 ANÁLISE DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 
Este capítulo apresenta um breve histórico de duas empresas do ramo frigorífico, no qual 

serão analisadas a responsabilidade social praticada por elas, assim como sua evidenciação no 

balanço social, através de coleta de dados nos sites das empresas. 

Após análise comparativa dos indicadores do corpo funcional das empresas Sadia e 

Perdigão, apresenta-se, ainda, uma proposta de modelo de balanço social. 

 
 

3.1 Breve histórico social das empresas pesquisadas 

  

3.1.1 Sadia 
 
 
 A empresa Sadia S.A. foi fundada em 07 de junho de 1944 por Attílio Fontana, a partir da 

aquisição de um frigorífico em dificuldades, a S. A. Indústria e Comércio Concórdia,  batizada 

por seu fundador, pouco tempo depois, como Sadia. O nome foi composto a partir das iniciais S e 

A de “Sociedade Anônima” e das três últimas letras da palavra “Concórdia”, e virou marca 

registrada em 1947. 
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A Sadia é líder nacional em diversas atividades ligadas ao setor alimentício, está 

posicionada entre as maiores empresas de alimentos da América Latina e é uma das maiores 

exportadoras do País. 

Com mais de 30 mil funcionários, a Sadia mantém 12 unidades industriais e centros de 

distribuição espalhados por todo o Brasil. Exporta para mais de 60 nações e, no exterior, tem 

filiais e escritórios comerciais em vários países, abrangendo América Latina, Europa, Ásia e 

Oriente Médio. 

Sua missão é definida como “o atendimento das necessidades de alimentação do ser 

humano, com produtos saborosos e saudáveis, criando valor para o acionista e para o consumidor, 

contribuindo para o crescimento e a felicidade das pessoas”. 

Ao longo de sua história, várias iniciativas de cunho social têm sido empreendidas pela 

Sadia, nos primeiros tempos de maneira espontânea e independente e, mais recentemente, sob a 

égide da responsabilidade social e da governança corporativa. Valores como bem-estar e 

segurança das pessoas, educação e transmissão de conhecimento já eram preocupações presentes 

no ideário do próprio fundador, Attílio Fontana. 

A Sadia mantém uma política de investimento em iniciativas voltadas nacionalmente para 

o bem-estar social, patrocinando e apoiando programas nas áreas de educação, saúde e cidadania, 

através da própria empresa ou por grupos voluntários internos. Nas comunidades onde a empresa 

tem fábricas, as várias ações são estimuladas e empreendidas localmente, adequando-se à 

realidade e às carências regionais. Essas iniciativas estabelecem vínculos com a comunidade, 

com envolvimento em atividades sociais, educacionais, culturais, esportivas, recreativas e 

assistenciais. 

Ainda nos primeiros anos de existência, a empresa, por orientação do fundador, 

constituiu, em Concórdia, a Sociedade Recreativa Sadia - SER Sadia, um clube completo 
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destinado a proporcionar lazer, esportes e atividades culturais e sociais aos funcionários e seus 

dependentes, iniciativa que, ao longo do tempo, se multiplicou nas várias fábricas que a empresa 

instalou pelo País. Hoje são sete ginásios poliesportivos, oito áreas esportivas com quadras e 

campos, além de escolinha de esportes para crianças em Concórdia (Santa Catarina), Toledo 

(Paraná), e Duque de Caxias (Rio de Janeiro), propiciando o envolvimento de cerca de 25 mil 

funcionários em atividades recreativas e esportivas dentro da própria empresa.  

O serviço médico-ambulatorial foi o passo seguinte, ainda na década de 1940, quando 

quase não existiam os convênios médicos assistenciais para empregados. 

Um dos destaques sociais da empresa, também de iniciativa de seu fundador, foi a criação, 

em 1976, da Fundação Attílio Fontana, entidade privada de suplementação de aposentadoria dos 

funcionários da empresa, hoje com mais de 27 mil participantes.  

Além disso, o Programa de Educação Básica da Sadia, implantado em 1995, estimula os 

empregados a completarem o ensino fundamental, e chegou ao final de 2001 com 2.176 membros 

da equipe estudando, o que resulta num índice de alfabetização no quadro funcional de 97,3%. 

Desde 1997, a empresa é uma das co-patrocinadoras do Canal Futura, emissora de 

televisão voltada para a educação e o conhecimento, com audiência de 14 milhões de pessoas 

e que atinge 1,5 milhão de jovens e adultos em escolas, creches, bibliotecas e universidades, 

objetivando a melhoria educacional do País. Em 2001, em estreita parceria com as equipes de 

produção do Canal Futura, a Sadia desenvolveu dois programas educativos que foram ao ar pela 

rede, com orientações sobre segurança alimentar, nutrição, boa alimentação a baixo custo e 

conservação e manuseio de alimentos. 

Também desde 1997, a Sadia é uma das participantes do Programa Alfabetização 

Solidária, tendo adotado o município de Caracol, no Piauí, onde colaborou, nesse período, para a 

educação básica de 2.250 jovens e adultos.  
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Em 2001, a empresa passou a apoiar o Comitê para a Democratização da Informática - 

CDI, uma ONG que combate a exclusão digital por meio do ensino da informática para jovens e 

crianças de baixa renda. Membros da equipe de funcionários da empresa foram treinados pelo 

CDI para trabalharem como voluntários na capacitação de jovens, e a iniciativa já atingiu grande 

êxito e resultados positivos nas escolas instaladas em São Paulo e Toledo, devendo ser levada 

gradualmente a outras unidades da companhia.  

Em 2001, os investimentos em projetos sociais alcançaram R$ 2 milhões e, em 2002, a 

empresa destinou R$ 3 milhões para diversos projetos em benefício da sociedade. 

 

3.1.2 Perdigão 

 

Nos primeiros anos da década de 1930, no meio-oeste de Santa Catarina, descendentes de 

duas famílias de imigrantes italianos - os Ponzoni e os Brandalise - estabeleceram um pequeno 

negócio cujo crescimento deu origem a um dos maiores complexos agroindustriais do mundo - a 

Perdigão, nome escolhido pela abundância dessa ave (macho da perdiz) na região. Visão 

comercial e determinação ajudaram a estabelecer, em 1934, em Vila das Perdizes, um pequeno 

negócio de secos e molhados, com o nome de Ponzoni, Brandalise & Cia. Somente em 1958, a 

empresa recebeu a denominação de Perdigão S.A. Comércio e Indústria. 

A missão da empresa é estar sempre na vanguarda, colocando à disposição do consumidor 

alimentos que se ajustem às mudanças de estilo da sociedade, com elevada qualidade e preços 

justos, constituindo-se na melhor escolha de atendimento para seus clientes, de atividade para 

seus colaboradores e de investimento para seus acionistas, integrando-se harmoniosamente nas 

comunidades em que atua, além de respeitar o meio ambiente. 
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O crescimento sustentável é parte da filosofia de negócios da Perdigão. A 

responsabilidade social da empresa está nos projetos de caráter permanente que realiza, visando 

sempre a melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários e das comunidades onde atua. 

Parte destes projetos foram destaque no Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, publicado 

pela revista Exame em 2000, que elegeu a Perdigão entre as 10 empresas com os melhores 

exemplos de cidadania empresarial do Brasil.  

Os seus mais recentes projetos sociais estão em Rio Verde (GO), onde a empresa opera 

um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. Lá, estão sendo aplicados R$ 2,3 milhões 

na implantação de nove postos de saúde e segurança integrados, na construção e compra de 

equipamentos para unidades do corpo de bombeiros, em programas de assistência ao menor e 

obras de recuperação e proteção ao meio ambiente, entre outros. 

A Perdigão é uma empresa que possui valores e princípios éticos claros. Sua filosofia de 

negócios norteia a conduta dos seus colaboradores junto aos envolvidos em seu círculo de 

relacionamento. 

As principais práticas de responsabilidade social são desenvolvidas em: 

- Educação/Treinamento; 

- Programa de Educação de Jovens e Adultos; 

- MBA - Master of Business Administration; 

- Programa de Estágios; 

- Treinamento e Desenvolvimento - 83 horas/ano por executivo e 77,5 horas/ano para os 

demais funcionários; 

- Saúde - assistência médica, odontológica, programas de combate e prevenção de 

doenças e Programas de Conscientização; 
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- Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - incentivo à prática do esporte, ginástica 

laboral, Olimpíadas; 

- PROHAB - construção de moradias para os funcionários. Foram entregues 590 

moradias; 

- Projeto Atende - Rio Verde (GO) - desenvolvido em parceria com o BNDES, contempla 

investimentos em saúde, assistência ao menor, segurança e obras voltadas ao meio ambiente; 

- Previdência Complementar - 85,1% de adesão; 

-Valorização do funcionário aposentado - assistência social ao funcionário após a 

paralisação da atividade profissional; 

- Projetos sociais - manutenção de creches, asilos, escolas especiais e projetos dirigidos a 

dar suporte ao desenvolvimento social e patrocínios culturais; 

- Projetos ambientais - ações preventivas, de controle, de recuperação e manutenção do 

meio ambiente; programa de racionalização e conservação de energia elétrica; 

Além das ações mencionadas acima, a empresa foi premiada várias vezes por sua atuação 

no controle ambiental e pelo reconhecimento às ações sociais realizadas. 

 

3.2  Comparação dos Indicadores do Corpo Funcional 

 

Este item destina-se a apresentar o balanço social de duas empresas do ramo frigorífico, 

analisando e comparando os indicadores do corpo funcional.  
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3.2.1 Apresentação dos balanços sociais das empresas analisadas 

 

3.2.1.1 Balanço Social da Empresa Sadia S/A. 

 
BALANÇO SOCIAL          
1) Base de Cálculo 2002 (R$ Mil) 2001 (R$ Mil) 

Receita Operacional Líquida (ROL)  
4.238.8

43   
3.634.8

25
Resultado Operacional (RO)   243.921   256.887
Folha de Pagamento Bruta (FPB)   347.601   318.599
2) Indicadores Sociais Internos R$ Mil  % FPB % ROL R$ Mil  % FPB % ROL 
Alimentação 7.825 2.3 0.2 7.064 2.2 0.2
Encargos sociais compulsórios 126.665 36.4 3.0 47.952 15.1 1.3
Previdência Privada 1.741 0.5 0.0 1.386 0.4 0.0
Saúde 17.161 4.9 0.4 12.028 3.8 0.3
Segurança e medicina no trabalho 9.745 2.8 0.2 11 0.0 0.0
Educação 727 0.2 0.0 - 0.0 0.0
Cultura 680 0.2 0.0 - 0.0 0.0
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.336 0.4 0.0 956 0.3 0.0
Creches ou auxílio-creche 88 0.0 0.0 83 0.0 0.0
Participação nos lucros ou resultados 22.849 6.6 0.5 9.926 3.1 0.3
Outros* 11.023 3.2 0.3 9.369 2.9 0.3
Total - Indicadores Laborais  199.840 57.5 4.7 88.775 27.9 2.4
3) Indicadores Sociais Externos R$ Mil  % FPB % ROL R$ Mil  % FPB % ROL 
Educação 1.846 0.53 0.04 1.389 0.44 0.04
Cultura - 0.00 0.00 262 0.08 0.01
Saúde e saneamento - - - - - -
Habitação - - - - - -
Esporte 45 0.01 0.00 160 0.05 0.00
Lazer e diversão - - - - - -
Creches 87 0.00 0.00 - - -
Alimentação - 0.00 0.00 44 0.01 0.00
Doações, voluntariado e campanhas 12 0.00 0.00 208 0.07 0.01
Total das contribuições para a sociedade 1.989 0.57 0.05 2.063 0.65 0.06
Tributos (excluídos encargos sociais) 415.743 119.60 9.81 367.327 115.29 10.11

Total - Indicadores Sociais Externos 419.722 120.7 9.90
369.389

.6 115.90 10.2
4) Indicadores Ambientais R$ Mil  % FPB % ROL R$ Mil  % FPB % ROL 
Relacionados com a operação da empresa 3.666 0.01 0.00 n/d - -
Em programas e/ou projetos externos 128 0.04 0.00 25 0.01 0.00
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 3.794 1.09 0.1 25 0.01 0.00

5) Indicadores do Corpo Funcional 
      2002 
(R$ MIL)  

   
2001(R
$ MIL)    

Nº de empregados ao final do período 32.184  30.371    
Nº de admissões durante o período 8.327  8.174    
Nº de empregados terceirizados 13.481  4.077    
Nº de empregados acima de 45 anos 1.831  4.329    
Nº de mulheres que trabalham na empresa 9.296  17.453    
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% de cargos de chefia ocupados por mulheres  1.17  1.67    
Nº de negros que trabalham na empresa 7.188  10.542    
% de cargos de chefia ocupados por negros 0.24  0.94    
Nº de empregados portadores de deficiência 127  498    
* Seguro de vida em grupo, Cesta Básica, Vale-
Transporte       
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial   
Relação entre a maior e a menor remuneração 66 vezes      
Número total de acidentes de trabalho 246      
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos:      
(  ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(  ) por todos os empregados.       
A previdência privada contempla:       
(  ) direção.       
(  ) direção e gerências.       
(X) todos os empregados.       
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:  
(  ) não são considerados.       
(x) são sugeridos.       
(  ) são exigidos.       
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho 
foram definidos:     
(  ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(  ) por todos os empregados.       
A participação nos lucros ou resultados 
contempla:       
Profit-sharing includes       
(  ) direção.       
(  ) direção e gerências.       
(X) todos os empregados.       
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, 
a empresa:     
(  ) não se envolve       
(  ) apóia       
(x) organiza e incentiva       
Figura 3.1 – Balanço Social da Sadia 

Fonte: WWW.SADIA.COM.BR 

 

 A empresa Sadia apresenta o modelo proposto  pelo IBASE para divulgação do balanço 

social, trazendo informações referentes ao desenvolvimento de suas atividades sociais no âmbito 

interno e externo da empresa, além de outras informações relevantes ao exercício da cidadania.  
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 O balanço social da Sadia não é auditado, devido a sua não obrigatoriedade, porém é 

publicado juntamente com as demais demonstrações contábeis. 

 

3.2.1.2 Balanço Social da Empresa Perdigão S/A. 

 

BALANÇO SOCIAL             

1) Base de Cálculo   
2002 (R$ 

Mil)  
2001 (R$ 

Mil)  
Receita  Líquida (RL)   2.917.4  2433.7  
Resultado Operacional (RO)   214.2  359  
Folha de Pagamento Bruta (FPB)   376.6  316.3  
Faturamento Líquido/Funcionário (R$ mil)   120.7  108.8  

2) Indicadores Sociais Internos 
R$ 

Milhões % FPB % RL R$ Milhões  % FPB % RL 
Alimentação/Saúde/Desenv. 
Profissional/Transporte 36.9 9.8 1.3 30.5 9.6 1.3
Encargos sociais compulsórios 74.7 19.8 2.6 62.1 19.6 2.6
Previdência Privada 3.5 0.9 0.1 2.9 0.9 0.1
Participação nos lucros ou resultados 0.7 0.2 0.0 10.8 3.4 0.4
Outros 5.3 1.4 0.2 4.4 1.4 0.2
Total - Indicadores Sociais Internos 121.1 32.1 4.1 110.7 35.0 4.6
3) Indicadores Sociais Externos       
Total das contribuições para a sociedade 0.9 1.0
Tributos (excluídos encargos sociais) 310.6 10.60 337.2 13.90
Total - Indicadores Sociais Externos 311.5   10.70 338.20   13.90
4) Indicadores Ambientais       
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 3.8   0.1 5.9   0.2
5) Indicadores do Corpo Funcional       
Nº de empregados ao final do período 24.163   22.377   
Nº de postos de trabalho criados 1.786   3.086   
Nº de empregados terceirizados 4.457   3.890   
Nº de empregados acima de 45 anos 1.101   1.154   
Nº de mulheres que trabalham na empresa 8.363   7.484   
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania 
Empresarial    
Os projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela empresa foram 
definidos:       
(  ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(X) por todos os empregados.       
A previdência privada contempla:       
(  ) direção.       
(X) direção e gerências.       
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(X) todos os empregados.       
Na seleção dos fornecedores, os 
mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental 
adotados pela empresa:       
(  ) não são considerados.       
(  ) são sugeridos.       
(X) são exigidos.       
Os padrões de segurança e 
salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos:       
(  ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(X) por todos os empregados.       
A participação nos lucros ou 
resultados contempla:       
(  ) direção.       
(X) direção e gerências.       
(X) todos os empregados.       
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa:   
(  ) não se envolve      
(X) apóia      
(  ) organiza       
7) Outras Informações      
Indicadores Índice 2002 2001  
Índice de retenção de funcionários % 83.60% 89.31%   
Índice de acidentes/funcionário Índice 0.031 0.029   
Treinamento de prevenção de 
acidentes Horas 66.000 61.000   
Nº de casas acumuladas e entregues 
(Prohab) 

Unidade
s 557 475   

Nº de funcionários participantes do 
programa     
Educação Pessoas 6.867 5.997   
Figura 3.2 – Balanço Social da Perdigão 

Fonte: WWW.PERDIGAO.COM.BR 

 

A empresa Perdigão apresenta o modelo proposto pelo IBASE para divulgação do balanço 

social, trazendo informações referentes ao desenvolvimento de suas atividades sociais no âmbito 

interno e externo da empresa, além de outras informações relevantes ao exercício da cidadania,  

não sendo publicadas juntamente com as demais demonstrações contábeis. 
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3.2.2 Análise dos Indicadores relacionados ao Corpo Funcional  

 

3.2.2.1 Empresa Sadia S/A 

 
 Com base nos dados oferecidos no item 3.2.1.1 fazem-se as seguintes observações; 

A- a empresa apresentou um aumento de 5,97% no número de empregados de 2001 para 

2002; 

B- o número de empregados terceirizados, no ano de 2001, representava 13,42% do quadro 

funcional, e no ano de 2002, aumentou para 41,89%; 

C- houve uma queda do ano de 2001 para 2002 no número de empregados com idade acima 

de 45 anos, o que resultou  num total de 2.498 empregados; 

D- o percentual de mulheres que trabalhavam na empresa em 2001 e 2002, respectivamente, 

era de 57,47% e 28,88%. Observou-se que houve uma redução de 8.157 mulheres no 

quadro funcional do ano de 2001 para 2002, o que representa 46,74% de redução; 

E- o número de mulheres que ocupavam cargos de chefia em 2001 era de 507, enquanto que 

em 2002, havia 377 mulheres; 

F- o percentual de empregados negros que trabalhavam na empresa em 2001 era de 34,71% 

e, no ano de 2002, 22,33% em relação ao número total de funcionários. Houve uma 

redução de 3.354 funcionários negros de 2001 para 2002, o que representa um decréscimo 

de 31,82% em relação a essa categoria de funcionários; 

G- o número de empregados negros que exerciam cargos de chefia em 2001 e 2002, 

respectivamente, era de 285 e 77, representando uma redução de 208 empregados negros 

que deixaram de ocupar cargos de chefia na empresa; 
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H- o percentual de empregados portadores de deficiência reduziu, de 2001 para 2002, em 

74,5%, e representa 371 funcionários; 

I- o gasto com Folha de Pagamento Bruto (FPB), em 2001, representava 8,77% da Receita 

Operacional Líquida (ROL), enquanto que, em 2002, o percentual era de 8,20%; 

J- os gastos com os Indicadores Sociais Internos, demonstrados no item 3.2.1.1, 

apresentaram um aumento de 125,11% de 2001 para 2002. Estes gastos representavam, 

respectivamente, 2,44% e 4,71% da ROL. 

 

3.2.2.2 Empresa Perdigão S/A 

 

 Com base nos dados oferecidos no item 3.2.1.2, fazem-se as seguintes observações: 

A- a empresa apresentou um aumento de 7,98% no número de empregados do ano de 

2001 para 2002; 

B- a empresa apresentou um aumento no número de empregados terceirizados de 14,58% 

de 2001 para 2002, o que representou, em 2001 e 2002, respectivamente, 17,38% e 

18,45% do quadro de funcionários; 

C- o percentual de empregados com idade superior a 45 anos, representava, em 2001 e 

2002, respectivamente, 5,16% e 4,56% do quadro de funcionários. Houve também 

uma redução de funcionários de um ano para o outro, representando 4,60% de 

redução; 

D- o percentual de mulheres que trabalhavam na empresa em 2001 e 2002, 

respectivamente, era de 33,45% e 34,61%. Observou-se que houve um aumento de 

11,75% no número de mulheres no corpo funcional, ou seja, 879 mulheres; 
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E- o gasto com Folha de Pagamento Bruta (FPB) representava, em 2001 e 2002, 

respectivamente, 13% e 12,91% da Receita Operacional (RO); 

F- os gastos com Indicadores Sociais Internos demonstrados no item 3.2.1.2 

apresentaram um aumento de 9,39% de 2001 para 2002, e representavam, 

respectivamente, 4,55% e 4,15% da RO. 

 

3.3 Visão Comparativa entre os Balanços Sociais das empresas pesquisadas 

 

 Analisando os balanços sociais das empresas investigadas no presente trabalho, observou-

se que as duas adotam modelos de balanços semelhantes, sendo que o balanço social apresentado 

pela Sadia S/A oferece informações como: percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 

e negros na empresa; e número de negros e portadores de deficiência que trabalham na empresa. 

 Embora as duas empresas tenham apresentado aumento no número de empregados diretos 

de 2001 para 2002, constatou-se que houve maior aumento na contratação de empregados 

terceirizados (indiretos). 
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Figura 3.3 – Relação de Empregados Terceirizados 
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 Vale ressaltar que existe uma possibilidade do aumento da quantidade do número de 

terceirizações na empresa Sadia, serem em função da redução no número de empregados com 

idade acima de 45 anos e do número de mulheres, como mostra a figura 3.4 – Relação de 

empregados do sexo feminino e com idade superior a 45 anos, pois existem estudos que 

comprovam que alguns destes funcionários passam  para o empreendorismo com novos negócios. 

Para se ter uma certeza desses dados, poderia-se sugerir outras pesquisas, conforme o item 4.2 

sugestões para trabalhos futuros.  

 A Sadia S/A apresentou uma redução significativa no número de empregados com mais 

de 45 anos, ou seja, 57,70%, e também teve uma redução de 46,74% no número de mulheres que 

trabalhavam na empresa. Já na empresa Perdigão S/A, houve um aumento de 11,75% no número 

de mulheres no quadro de funcionários e o percentual de funcionários com idade superior a 45 

anos teve uma redução de apenas 4,60%. 
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Figura 3.4 – Relação de empregados do sexo feminino e com idade superior a 45 

anos 
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Como a empresa Perdigão não fornece dados referentes ao número de empregados de cor 

negra e portadores de deficiência, foram analisados apenas os indicadores apresentados pela 

Sadia S/A, que apresentou uma redução de 31,82% de empregados negros de 2001 para 2002 e 

uma redução significativa de 74,50% no número de funcionários portadores de deficiência. 
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Figura 3.5 - Relação  de empregados negros e deficientes 

 

 Observou-se que a empresa Perdigão S/A tem um gasto referente à FPB superior ao da 

Sadia S/A.  
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Figura 3.6 – Folha de Pagamento 
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 A Sadia S/A apresentou um aumento de 125,11%, de 2001 para 2002, nos gastos totais 

com Indicadores Sociais Internos, enquanto a Perdigão S/A, 9,39%.     
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Figura 3.7 Indicadores Sociais Internos 

 

A distribuição dos gastos com indicadores sociais internos como pode-se ver nos  

balanços sociais das duas empresas pesquisadas, foram distribuídos em alimentação, transporte, 

saúde, cultura, educação, encargos sociais compulsórios, previdência privada,  participação nos 

lucros entre outros. 

  

 

3.4 Balanço Social Proposto 

 

 Com base nos dados analisados nos itens anteriores, verificou-se que, embora as duas 

empresas divulguem diversos tipos de investimentos na área social, faltam maiores detalhes a 

respeito dos indicadores do corpo funcional. A empresa Sadia S/A, por exemplo, apresenta 

projetos de educação básica que estimulam seus funcionários a completarem o ensino 
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fundamental; porém, do seu balanço social não consta nenhum indicador de escolaridade, assim 

como na Perdigão S/A. 

 A partir de tais observações,  propõe-se a seguir um novo modelo de balanço social: 

 

Razão Social:       

Endereço:       

Atividade Principal da Empresa:       

Balanço social relativo ao exercício contábil de ____/ _____/ ____ a  ____/ ____/_____ 
       
BALANÇO SOCIAL             
1) Base de Cálculo 2002 (R$ Mil) 2001 (R$ Mil) 
1.1 Receita Operacional Líquida (ROL)        
1.2 Resultado Operacional (RO)        
1.3 Folha de Pagamento Bruta (FPB)        
 2002 (R$ Mil) 2001 (R$ Mil) 

2) Indicadores Sociais Internos R$ Mil  
%  

FPB % ROL R$ Mil % FPB 
%  

ROL 
2.1 Alimentação        
2.2 Encargos sociais compulsórios        
2.3 Previdência Privada        
2.4 Saúde        
2.5 Segurança e medicina no trabalho        
2.6 Educação       
2.7 Cultura       
2.8 Capacitação e desenvolvimento profissional        
2.9 Creches ou auxílio-creche        
2.10 Participação nos lucros ou resultados        
2.11 Outros*        
Total - Indicadores Laborais              
* Seguro de vida em grupo, Cesta Básica, Vale-
transporte       

3) Indicadores Sociais Externos R$ Mil  
%  

FPB % ROL R$ Mil % FPB 
%  

ROL 
3.1 Educação  
3.2 Cultura  
3.3 Saúde e saneamento  
3.4 Habitação  
3.5 Esporte  
3.6 Lazer e diversão  
3.7 Creches   
3.8 Alimentação  
3.9 Doações, voluntariado e campanhas  
3.10 Total das contribuições para a sociedade  
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3.11 Tributos (excluídos encargos sociais)  
Total - Indicadores Sociais Externos             
 
4) Indicadores Ambientais       
4.1 Relacionados com a operação da empresa       
4.2 Em programas e/ou projetos externos      
Total dos Investimentos em Meio Ambiente             

5) Indicadores do Corpo Funcional 

      
2002 
(R$ 

MIL)  

   2001 
(R$ 

MIL)    
5.1 Nº de empregados ao final do período       
5.2 Nº de admissões durante o período       
5.3 Nº de empregados terceirizados       
5.4 % de empregados terceirizados efetivados na 
empresa       
5.5 Nº de estagiários       
5.6 % de estagiários efetivados na empresa       
5.7 Nº de empregados acima de 45 anos       
5.8 Nº de mulheres que trabalham na empresa       
5.9 % de cargos de chefia ocupados por mulheres       
5.10 Média de salários pagos para mulheres       
5.11 Média de salários pagos para homens       
5.12 Nº de negros que trabalham na empresa       
5.13 % de cargos de chefia ocupados por negros       
5.14 Nº de empregados portadores de deficiência       
5.15 Nº de empregados por tempo de serviço:       
           - até um ano       
           - de 1 a 2 anos       
           - de 2 a 5 anos       
           - mais de 5 anos       
5.16 Nº de empregados segundo a qualificação:       
           - analfabetos       
           - 1º grau incompleto       
           - 1º grau completo       
           - 2º grau incompleto       
           - 2º grau completo       
           - 3º grau incompleto       
           - 3º grau completo       
5.17 % de cursos e treinamentos realizados por empregados:      
           - Chão de fábrica       
           - Administrativos       
           - Gerentes, Diretores e Executivos       
5.18 Nº de empregados aposentados no ano       
5.19 % de doenças do trabalho no ano       
5.20 Valor gasto com melhorias nas condições de 
trabalho       
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania 
Empresarial     
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6.1 Relação entre a maior e a menor remuneração       
6.2 Número total de acidentes de trabalho       
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
definidos:     
(  ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(  ) por todos os empregados.       
A previdência privada contempla:       
(  ) direção.       
(  ) direção e gerências.       
(X) todos os empregados.       
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos:    
( ) pela direção.       
(X) pela direção e gerências.       
(  ) por todos os empregados.       
A participação nos lucros ou resultados contempla:       
(  ) direção.       
(  ) direção e gerências.       
(X) todos os empregados.       
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a 
empresa:    
(  ) não se envolve       
(  ) apóia       
(x) organiza e incentiva       
 
Figura 3.8 – Balanço Social Proposto 
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4 CONCLUSÃO 

4.1 Considerações Finais 
 

 No presente estudo, observou-se, principalmente, que a apresentação de indicadores 

sociais referentes a uma empresa requer um profundo conhecimento do real sentido de 

responsabilidade social. 

Com base nas informações obtidas sobre a responsabilidade social nas organizações, foi 

possível compreender a evolução histórica e conceitual pela qual o assunto vem passando ao 

longo dos tempos, bem como a importância que este ganha no meio empresarial a cada dia. 

 Observou-se, também, que existem indicadores sociais internos e externos. Dentro dos 

indicadores internos, estão os relacionados aos indicadores do corpo funcional, que são o objeto 

de estudo deste trabalho. Estes indicadores dizem respeito aos funcionários de uma organização e 

são importantes, pois têm como objetivo demonstrar as políticas aplicadas no quadro de pessoal, 

devendo-se levar em consideração somente informações realmente verdadeiras e que possam ser 

comprovadas. 

 De acordo com os objetivos específicos previstos nesta monografia, a partir de estudos 

sobre responsabilidade social e apoiada na análise de várias publicações de balanços sociais 

analisados, foi possível desenvolver uma visão mais crítica do verdadeiro sentido de empresa 

socialmente responsável.  
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 Através da análise dos indicadores do corpo funcional das empresas em questão, foi 

possível observar que, embora ambas tenham uma divulgação bem expressiva de suas atividades 

sociais, com o apoio da mídia, tais indicadores não são demonstrados claramente em seus 

balanços sociais, principalmente no que se refere a indicadores do corpo funcional, objetivo 

principal deste trabalho.  

 Dentro do que foi analisado, pode-se verificar que houve um aumento no número de 

funcionários em ambas as empresas no período de 2001 para 2002, onde na empresa Sadia esse 

aumento representou 5,97% no número total de funcionários e na empresa Perdigão, o aumento 

foi de 7,98%. 

 Na empresa Sadia, foi observado um aumento na contratação de serviços terceirizados.  

Um dos pressupostos pode ser o desligamento de empregados com mais de 45 anos, de um total  

2.498. Isso se justificaria, considerando-se que esses funcionários estariam se desligando da 

empresa para se tornarem profissionais autônomos contratados pela mesma.  

Um outro pressuposto, também pode ser a redução do número de mulheres no quadro 

funcional, representando um desligamento de 8.157 destas. O que justificaria também o aumento 

nas terceirizações, pois estas mulheres formariam novos negócios dentro da Sadia. 

Já na empresa Perdigão, houve uma redução de 53 empregados com mais de 45 anos e um 

aumento de 879 mulheres no quadro funcional. Isto aparentemente mostra uma situação boa, 

porém ela teve um número inferior de terceirizações, se comparadas com a Sadia.  

Não se pode afirmar qual das duas empresas é a melhor, pois para isso seria necessário 

um estudo mais criterioso de todos os indicadores, como foi proposto no item 4.2. 

 Diante das observações realizadas, foi proposto um novo balanço social, que contempla 

maiores informações referentes ao corpo funcional, buscando refletir com maior profundidade as 

reais ações sociais desenvolvidas pelas empresas, uma vez que no modelo apresentado pelas duas 
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organizações, são divulgadas principalmente informações de âmbito legal, não ficando explícitas 

as que partem espontaneamente destas. 

 

4.2 Sugestão para trabalhos futuros 
 

 Considerando-se a importância do tema no mercado atual, sugere-se a realização de um 

estudo mais criterioso dos indicadores sociais, buscando enfatizar sua influência no meio social, 

bem como seu reflexo econômico diante de investimentos promovidos pelas empresas 

socialmente responsáveis. 

Além disso, sugere-se que se faça um estudo criterioso sobre as oportunidades originárias 

das ações sociais, principalmente no que se refere ao marketing social, a fim de complementar as 

investigações aqui encetadas.  

Para finalizar, sugere-se uma análise mais profunda dos Indicadores Sociais relevantes, 

como por exemplo, as terceirizações. 



 61
 

5 REFERÊNCIAS  

ASHLEY, Patrícia Almeida. A Responsabilidade Social nos negócios: um conceito em 
construção. In: ASHLEY, Patrícia Almeida (Org.) et al. Ética e Responsabilidade Social nos 
Negócios. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
BISPO, Patrícia. As empresas brasileiras estão preparadas para atuar na área social? Rio de 
Janeiro. Novembro,2003. Disponível em:  <http://www.rh.com.br>.Acesso em 15/11/2003. 
 
BORCHARDT, Hartwing. Um estudo sobre as informações que as empresas da região 
metropolitana de Curitiba evidenciam no Balanço Social enquanto instrumento de 
acompanhamento de sua Responsabilidade Social. 2002. 128 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – Curso de pós Graduação em Administração, Universidade Federal de santa 
Catarina, Florianópolis, 2002. 
 
 
CARMO, Rosemeyre Francisca do; NEGRA, Carlos Alberto Serra; TEIXEIRA, Fabrícia Souza. 
O Balanço Social na gestão das instituições de ensino superior. Revista Brasileira de 
Contabilidade. Brasília, ano XXXI, nº 138, p. 69-85, 2002. 
 
CUNHA, Aromildo Sprenger da; PEROTTONI, Marco Antonio. Balanço Social. Revista 
Brasileira de Contabilidade . Brasília, ano XXVI , nº 104 . p. 14-20, março/abril, 1997. 
 
CUNHA, Aromildo Sprenger da; PEROTTONI, Marco Antonio. Balanço Social. Revista de 
Contabilidade do CRC-SP. São Paulo, ano I , nº 5 . p. 35-37, julho, 1998. 
 
DONNELLY, James H., GIBSON, James L., IVANCEVICH, John M.  Administração: 
princípios de gestão empresarial.  Portugal: Ed. McGraw-Hill, 2000. 
 
 
FREY, Irineu Afonso; FREY, Márcia Rosane. A mensuração do ativo intangível 
Responsabilidade Social. Revista Brasileira de Contabilidade . Brasília, ano, nº 138, p. 45-55, 
novembro/dezembro, 2002. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas,1988. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia  Científica. São Paulo: 
Atlas, 1986. 



 62
 

 
LONGARAY, André Andrade; BEUREN, Ilse Maria. Caracterização da pesquisa em 
Contabilidade. In: Ilse Maria (Org.) et al. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em 
Contabilidade : teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MASSUCATI, Valdir. Responsabilidade Social. Jornal do CFC. Ano 4, n.40, Brasília – DF, p. 
08, agosto, 2001. 
 
MEDEIROS, Walter. Organização e responsabilidade social. Rio de Janeiro, julho,2000. 
Disponível em: <http://www.rh.com.br>.Acesso em 15/11/2003. 
 
OLIVEIRA, Fabio Risério Moura de. Responsabilidade Social das Empresas. São Paulo: 
Peirópolis, 2002. 
 
PEROTTONI, Marco Antonio. Balanço Social: responsabilidade, padronização e 
obrigatoriedade. Revista Brasileira de  Contabilidade . Brasília, ano XXXI, nº134, p. 51-59, 
março/abril, 2002. 
 
RIZZI, Fernanda Basaglia et al. Responsabilidade Social das Empresas. São Paulo: Peirópolis, 
2002. 
 
TINOCO, João Eduardo P. Balanço Social: Uma abordagem da Transparência e da 
Responsabilidade Pública das Organizações. Ed. Atlas, São Paulo, 2001 
 
TOLDO, Mariesa et al. Responsabilidade Social das Empresas. São Paulo: Peirópolis, 2002. 
 
WISSWANN, Martin Airton.Uma proposta para elaboração do Balanço Social. 2002. 141 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 
 
www.balancosocial.org.br - Acesso em 28/01/04. 
 
www.cvm.org.br - Acesso em 30/01/04. 
 
www.ethos.org.br - Acesso em 25/11/03. 
 
www.milenio.com.br - Acesso em 30/01/04. 
 
www.focosocial.hpg.com.br - Acesso em 13/02/04. 
 
www.rh.com.br - Acesso em 15/02/04. 
 
 
 
 
 
 



 63
 

ANEXO 

Anexo A 
 

Câmara dos Deputados 

 
PROJETO DE LEI Nº 3.116  DE 1997 

(Das Sras. Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling) 
 
 

Cria o balanço social para as empresas que menciona e dá outras 
providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º. Ficam obrigadas a elaborar, anualmente, o Balanço Social: 

I – as empresas privadas que tiveram cem empregados ou mais no ano anterior à 

sua elaboração; 

II – as empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas 

permissionárias e concessionárias de serviços públicos em todos os níveis da administração pública, 

independentemente do número de empregados. 



 64
 

Art. 2º. Balanço Social é o documento pelo qual a empresa apresenta dados que permitam 

identificar o perfil da atuação social da empresa durante  o ano, a qualidade de suas relações com os 

empregados, o cumprimento das cláusulas sociais, a participação dos empregados nos resultados 

econômicos da empresa e as possibilidades de desenvolvimento pessoal, bem como a forma de sua 

interação com a comunidade e sua relação com o meio ambiente. 

Art. 3º O Balanço Social deverá conter informações sobre: 

I – A empresa: faturamento bruto; lucro operacional; folha de pagamento bruta, 

detalhando o total das remunerações e valor total pago a empresas prestadoras de serviço; 

II – Os empregados: número de empregados existentes no início e no final do ano, 

discriminando a antigüidade na empresa; admissões e demissões durante o ano; escolaridade, sexo, 

cor e qualificação dos empregados; número de empregados por faixa etária; número de dependentes 

menores; número mensal de empregados temporários; valor total da participação dos empregados 

no lucro da empresa; total da remuneração paga a qualquer título às mulheres na empresa; 

percentagem de mulheres em cargos de chefia em relação ao total de cargos de chefia da empresa; 

número total de horas-extras trabalhadas; valor total das horas-extras pagas; 

III – valor dos encargos sociais pagos, especificando cada item; 

IV – Valor dos tributos pagos, especificando cada item; 

V – Alimentação do trabalhador: gastos com restaurante, tiket-refeição, lanches, 

cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos empregados, relacionando, em cada item, os 

valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes; 

VI - Educação: valor dos gastos com treinamento profissional; programas de 

estágios (excluídos salários); reembolso de educação; bolsas escolares; assinaturas de revistas; 

gastos com biblioteca (excluído pessoal); outros gastos com educação e treinamento dos 
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empregados, destacando os gastos com os empregados adolescentes; relacionando, em cada item, os 

valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes; 

VII – Saúde dos empregados: valor dos gastos com planos de saúde; assistência 

médica; programas de medicina preventiva; programas de qualidade de vida e outros gastos com 

saúde; relacionando, em cada item, os valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente 

existentes; 

VIII – Segurança no trabalho: valor dos gastos com segurança no trabalho, 

especificando os equipamentos de proteção individual e coletiva na empresa; 

IX – Outros benefícios: seguros (valor da parcela paga pela empresa); valor dos 

empréstimos aos empregados (só o custo); gastos com atividades recreativas; transportes; creches e 

outros benefícios oferecidos aos empregados; relacionando, em cada item, os valores dos 

respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes; 

X – Previdência privada: planos especiais de aposentadoria; fundações 

previdenciárias; complementações; benefícios aos aposentados; relacionando, em cada item, os 

valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente existentes; 

XI – Investimentos na comunidade: valor dos investimentos na comunidade (não 

incluir gastos com empregados) nas áreas de cultura, esportes, habitação, saúde pública, 

saneamento, assistência social segurança, urbanização, defesa civil, educação, obras públicas, 

campanhas públicas e outros, relacionando, em cada item, os valores dos respectivos benefícios 

fiscais eventualmente existentes; 

XII – Investimentos em meio ambiente: reflorestamento; despoluição; gastos com 

introdução de métodos não-poluentes e outros gastos que visem à conservação ou melhoria do meio 

ambiente, relacionando, em cada item, os valores dos respectivos benefícios fiscais eventualmente 

existentes; 
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Parágrafo Único: Os valores mencionados no Balanço Social deverão ser apresentados 

relacionando-se o percentual de cada item em relação à folha de pagamento e ao lucro operacional 

da empresa. 

Art. 4º As empresas mencionadas no artigo 1º deverão dar publicidade ao seu balanço 

social, na forma do artigo 7º e 8º desta lei, até o dia 30 de abril de cada ano. 

 Parágrafo Único: As empresas que são obrigadas a publicar balanço patrimonial e 

financeiro seguirão os prazos previstos na legislação específica, e farão publicar o Balanço Social 

juntamente com aquele. 

Art. 5º O Poder Executivo poderá utilizar-se das informações do Balanço social das 

empresas com vistas à formulação de políticas e programas de natureza econômica e social, em 

nível nacional e regional. 

Art. 6º É facultada às empresas não mencionadas nos incisos I e II do artigo 1º a 

apresentação do Balanço Social. 

Art. 7º O Balanço Social será afixado na entrada principal dos estabelecimentos da empresa 

nos seis primeiros meses da sua divulgação. 

Art. 8º É garantido o acesso e divulgação do Balanço Social aos empregados da empresa e 

às autoridades e órgãos governamentais e do Legislativo, sindicatos, universidades e demais 

instituições públicas ou privadas ligadas ao estudo e à pesquisa das relações de trabalho ou da 

promoção da cidadania. 

Art. 9º As obrigações contidas na presente Lei, não substituem quaisquer outras obrigações 

de prestação de informações aos órgãos públicos anteriormente estabelecidas pela legislação. 

Art. 10º As empresas que não atenderem ou fraudarem, no todo ou em parte, ao disposto na 

presente lei, ficarão impedidas de participar de licitação e contratos da Administração Pública, de se 
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beneficiar de incentivos fiscais e dos programas de crédito oficiais e serão sujeitas à multa 

pecuniária no valor a ser definido pelo Executivo, que será dobrada em caso de reincidência. 

Parágrafo Único: O Poder Executivo deverá dar publicidade das empresas que não 

cumprirem o disposto no artigo 1º ao final de cada exercício. 

Art. 11º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar da sua 

publicação, dispondo sobre as medidas necessárias à sua plena eficácia, inclusive sobre os critérios 

de fiscalização e os órgãos competentes ao seu fiel cumprimento. 

Art. 12º Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 13º Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos consensos mundiais neste final de século, expressado inclusive na Cúpula do 

Desenvolvimento Humano de Copenhague/95, diz respeito ao compromisso das empresas de se 

emprenharem na promoção do desenvolvimento social. 

Nas últimas décadas, assiste-se a uma crescente preocupação das empresas, no Brasil e em 

todo o mundo, em realizar investimentos que contribuam para a qualidade de vida de seus 

trabalhadores e da comunidade onde a empresa se insere. 

Em nosso país, medidas de diferentes naturezas (incentivos fiscais, por exemplo) já têm sido 

tomadas com o intuito de estimular tais práticas. 

Amplia-se a consciência sobre a responsabilidade de preservação do meio ambiente e da 

viabilidade de aplicação de parte dos lucros auferidos, em programas ou projetos que beneficiam 

não só os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, mas também outros setores sociais. 

Ao mesmo tempo, novos contextos marcam o mundo do trabalho, tais como a diminuição do 

trabalho assalariado, aumento da participação feminina e processos de reconversão tecnológica. 
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Novos mecanismos de negociação entre empregados e empregadores são estabelecidos e se 

consolida, cada dia mais, a necessidade de maior visibilidade de indicadores desses contextos. 

Acrescer a obrigatoriedade de elaboração do Balanço Social é responder a uma demanda de 

prestação de contas formal dos investimentos feitos na empresa. 

Registre-se que desde 1977 é obrigatória, na França, a elaboração do Balanço Social das 

empresas, com grande detalhamento dos padrões de atendimento aos trabalhadores. 

Trazendo o debate para o Brasil, este tema tem merecido a atenção de Herbert de Souza, o 

Betinho, que propôs que fossem incluídas no Balanço Social novas dimensões, incorporando os 

investimentos das empresas na comunidade externa à empresa (Folha de São Paulo, 26.03.97). 

Apresentá-los numa só peça demonstrativa contribuirá para identificar o perfil social das 

empresas. Não gera novos encargos, nem novas cláusulas sociais, apenas expões a realidade. 

Elaborar o Balanço Social é um estímulo à reflexão sobre as ações das empresas no 

campo social. O Balanço Social  estimulará o controle social sobre o uso dos incentivos fiscais ou 

outros mecanismos de compensação de gastos com trabalhadores. Ajudará na identificação de 

políticas de recursos humanos e servirá como parâmetro de ações dos diferentes setores e 

instâncias das empresas nos campos das políticas sociais. 

Além disso, contribuirá, fundamentalmente, como encorajamento à crescente participação 

das empresas na busca de maior desenvolvimento humano e vivência da cidadania. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. 

 

Deputada MARTA SUPLICY (PT/SP) 

Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES (PT/RJ) 

Deputada SANDRA STARLING (PT/MG)
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Anexo B 

 
 
Modelo de Balanço Social IBASE 
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Anexo C 
 

Modelo de Balanço Social Francês para estabelecimento industrial e agrícola. 

 
I – Emprego 
 
11 Número de empregados Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 
111 Número de empregados em 31/12 (111)     
112 Número de empregados permanentes (112)     
113 Número de empregados com contrato de 

trabalho indeterminado em 31-12 
    

114 Número médio de empregados do ano     
115 Divisão de empregados por sexo em 31/12     
116 Divisão de empregados por idade em 31/12     
117 Divisão de empregados por tempo de serviço 

em 31/12 
    

118 Divisão de empregados em 31/12 segundo a 
nacionalidade 
- franceses 
- estrangeiros 

    

119 Divisão de empregados segundo a qualificação     
12 Trabalhadores Externos     
121 Número médio mensal de trabalhadores 

temporários 
    

122 Duração média de contratos de trabalho 
temporários 

    

13 Contratações durante o ano corrente     
131 Número de Contratos 

- determinado 
- indeterminado 

    

132 Número de pessoas contratadas com menos de 
25 anos 

    

14 Afastados     
141 Total de afastados     
142 Número de demitidos     
143 Número de licenças por causas econômicas     
15 Desempregados     
151  Número de desempregados em tempo parcial     
152 Número total de horas de desempregados 

parciais 
    

16 Faltas      
161 Número de jornadas com faltas     
 
II – Remuneração e encargos sociais 
 
21 Total de remunerações Total 
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211 Total de salários pagos para homens e mulheres  

212 Remuneração média mensal (homens e mulheres)  

22 Hierarquia das remunerações  

221 Montante total das 10 remunerações mais elevadas  

222 Relação entre a média dos administradores e dos 
empregados do setor produtivo 

 

23 Encargos acessórios  

231 Quantidade de pessoas (salários) à disposição de 
empresas externas: 
- contrato temporário; 
- outras empresas. 

 

24 Encargos salariais globais  

241 Taxas/Receitas  

25 Participação financeira  

251 Montante global da reserva de participação  

  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

252 Montante médio dos beneficiários     

253 Parte do Capital destinado aos empregados     

 
III – Condições de higiene e segurança 
 
31 Acidentes de Trabalho Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 
311 Número de acidentes de trabalho com parada     
312 Número de jornada de trabalho causado por 

acidentes 
    

313 Número de acidentes no caminho do trabalho 
que causou parada do trabalho 

    

32 Doenças do trabalho Total 
321 Número de doenças causadas pelo trabalho 

declaradas 
 

33 Despesas com doenças   
331 Despesas com doenças efetuadas na empresa  
 
IV – Outras condições de trabalho 
 
41 Duração do tempo de trabalho Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 
411 Horário médio     
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412 Número de empregados com tempo parcial 
- entre 20 a 30 horas 
- outras formas de tempo parcial 

    

42 Organização e conteúdo do trabalho Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 
421 Efetivos que trabalham na equipe 

- equipes fixas 
- equipes alternativas 

    

422 Pessoas utilizadas para tarefas repetitivas     
43 Despesas com melhoras das condições de 

trabalho 
Total 

431 Total das despesas  
 
V – Formação 
 
51 Formação profissional contínua  % 
511 Porcentagem dos empregados com formação 

contínua 
    

512 Número de estagiários: 
- homens 
- mulheres 

    

513 Número de horas de estagiários: 
- remunerados 
- não remunerados 

    

52 Bolsas  Total 
 Número de assalariados  beneficiados  
 
VI – Relações Profissionais 
 
61 Representantes dos empregados Total 
611 Composição do comitê central  
612 Número de reuniões do comitê  
613 Datas de reuniões  
62 Informações e comunicações  
621 Existem estruturas de concentrações  
 
VII – Outras condições de vida 
 
71 Trabalho sociais (habitação, transporte, restaurações, lazer, 

férias, diversos) 
Total 

711 Divisão das despesas  
712 Receita do comitê central da empresa  
72 Outros encargos sociais   
721 Custos para a empresa das despesas complementares (mortes, 

doenças, etc) 
 

722 Custos para a empresa das despesas complementares (aposentadoria)  
Fonte: Freire e Rebouças (2001, p. 75-78) 
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Anexo D 
 

 
Exemplo de Balanço Social português 
 
Identificação da empresa: 

1. Nome 

2. Empresa 

2.1 Localidade 

2.2 Código postal 

2.3 Telefone 

2.4 Distrito                               Conselho 

3. Número de pessoa coletiva 

4. Atividade principal da empresa 

5. Número de estabelecimento 

6. Número de pessoas no serviço 

Em 2 de janeiro                      Em 31 de dezembro 

7. Natureza jurídica 

8. Valor acrescentado bruto (VAB) (em contos) 

8.1 Custo com o pessoal 

8.2 Amortização do exercício 

8.3 Previsões do exercício 

8.4 Custos e perdas financeiras 

8.5 Imposto sobre o rendimento 

8.6 Resultado líquido do exercício 

 

1  
 
 
 
 
 
Emprego 

 
 
 
 
 

Diri-
gentes 

 
 
 

Quadros 
supe- 
riores 

 
 
 
 
 
Quadros 
médios 

Quadro 
Interno 

(enc. 
Contra- 
Mestres 
E Chef. 

Equip.) 

Profis. 
altmen- 
mente 

Qualific
ado e 

Qualific
ado 

 
 
 

Profis. 
Semi- 
Qulaif
icado 

 
 
 

Profis. 
não- 

Qulaif
icado 

 
 
 
 
 

Partic./ 
Aprend. 

 
 
 
 
 

Tot
al 

1.1 Pessoas 
ao 
H 

Serviço 
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em 
31 de dez. 

T 
 

1.1.1 Com 
   Contrato 

H 
Permanen

te 
M 
T 

         

1.1.2 Com 
Contrato 

H 
A termo 

M  
Certo 

T 

         

1.1.3 Com  
Contrato 

H 
A termo 

M  
Incerto 

T 

         

1.1.4 H 
Outros 

T 

         

1.2 Número 
médio de  

H 
Pessoas 

dte 
M  

O ano 
T 

         

1.3 Faixa Etária do pessoal da empresa em 31 de dezembro Homens Mulheres Total 
 - até 15 anos 

- 16-17 
- 19-24 
- 30-34 
- 35-39 
- 40-44 
- 45-49 
- 50-54 
- 55-59 
- 60-61 
- 61-64 
- 65 a mais 
 

   

1.4 Nível etário médio =    soma das idades___    
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                               Nº de pessoas ao serviço 
1.5 Nível de antiguidade do pessoal a serviço em 31 de dezembro 

- até 1 ano; 
- mais de 1 ano até 2 anos 
- mais de 2 anos até 5 anos; 
- mais de 5 anos até 10 anos; 
- mais de 10 anos até 15 anos; 
- mais de 15 anos. 

Homens Mulheres Total 

1.6 Trabalhadores Estrangeiros: Homens Mulheres Total 
1.6.1 - De países da União Européia; 

- de países africanas de língua oficial portuguesa; 
- do Brasil 
- de outros países. 
 

Homens Mulheres Total 

1.7 Trabalhadores deficientes    
1.8 
 
 

Estrutura de níveis de habilitação do pessoal ao serviço em 
31 de dezembro: 
- Inferior ao 1º ciclo do ensino básico; 
- 1º ciclo do ensino básico; 
- 2º ciclo do ensino básico; 
- 3º ciclo do ensino básico; 
- ensino secundário; 
- ensino superior de Índole profissional; 
- ensino superior politécnico; 
- ensino superior universitário; 
outros. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.9  
 
 

Contrato a 
termo 

(durante o 
ano) 

 
 
 
 
Quadros 
superiores 

 
 
 
 
Quadros 
médios 

Quadro 
Interno 

(enc.con
tra-

mestres 
e chef. 
Equip.) 

Profis. 
altmen- 
mente 

Qualific
ado e 

Qualific
ado 

 
 
 

Profis. 
Semi- 
Qulaifi
cado 

 
 
 

Profis. 
não- 

Qulaifi
cado 

 
 
 
 
 

Partic./ 
Aprend. 

 
 
 
 
 
 

Total 
 

1.9.1 Contratados 
H 

a termo 
M 

Certo 
T 

        

1.9.2 Contratados a 
H 

a termo 
M 

Incerto 
T 

        

1.9.3 Contratados a 
H 

 termo que 
M 

passaram ao 
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T 
quadro 

permanente 
1.9.4 Contratados a 

H 
a termo que 

M 
Transitaram 

ano ant. 
T 

        

1.9.5 Número 
médio anual 
de contratos a 
termo 

        

1.10 Movimentos 
de saída 

 
 
 
 
Quadros 
superiores 

 
 
 
 
Quadros 
médios 

Quadro 
Interno 

(enc.con
tra-

mestres 
e chef. 
Equip.) 

Profis. 
altmen- 
mente 

Qualific
ado e 

Qualific
ado 

 
 
 

Profis. 
Semi- 
Qulaifi
cado 

 
 
 

Profis. 
não- 

Qulaifi
cado 

 
 
 
 
 

Partic./ 
Aprend. 

 
 
 
 
 
 

Total 
 

1.10.1 Saídas de 
pessoal 

H 
Com contrato 

M 
permante 

T 

        

1.10.2 Saídas de 
pessoal 

H 
Com contrato 

a 
M 

termo 
T 
 

        

1.10.3 Saídas de 
outros 

H 
trabalhadores 

M 
T 

        

1.11 Motivos das saídas do pessoal com contrato permanente 
1.11.1 Iniciativa do 

trabalhador 
        

1.11.2 Mútuo acordo 
T 
 

        

1.11.3 Iniciativa da         
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empresa 
1.11.4 Saída por 

processo 
coletivo 

        

1.11.5 Saídas em 
geral 

 

        

1.11.6 Reforma por 
invalidez 

        

1.11.7 Reforma para 
velhice 

(normal) 
 

        

1.11.8 Reforma 
antecipada 

        

1.11.9 Pré reforma         
1.11.10 Falecimento         
1.11.11 Total         
1.12 Motivos das 

saídas do 
pessoal com 
contrato a  

termo 

        

1.12.1 Por cessação 
do contrato a 
termo certo 

        

1.12.2 Por cessação 
do contrato a 
termo incerto 

        

1.12.3 Por 
antecipação 
da cessação 
do contrato a 
termo certo 

        

1.12.4 Por 
antecipação 
da cessação 
do contrato a 
termo incerto 

        

1.12.5 Total         
1.13 Situações 

especiais 
Saídas/Impedi

-mentos 
prolongados 

        

1.14 Postos de trabalhos não ocupados 
por dificuldade de recrutamento 

Profissões 
 
 

Nº de postos de 
trabalho 
 
 

1.15    Quadro      
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Promoções 

 
 
 
 
Quadros 
superiores 

 
 
 
 
Quadros 
médios 

Interno 
(enc.con

tra-
mestres 
e chef. 
Equip.) 

Profis. 
altmen- 
mente 

Qualific
ado e 

Qualific
ado 

 
 
 

Profis. 
Semi- 
Qulaifi
cado 

 
 
 

Profis. 
não- 

Qulaifi
cado 

 
 
 
 
 

Partic./ 
Aprend. 

 
 
 
 
 
 

Total 
1.15.1 H 

Por 
antiguidade 

M  
T 

        

1.15.2 H 
Por mérito  

M  
T 

        

1.15.3 H 
outras 

M  
T 

        

1.15.4 H 
Total  

M  
T 

        

1.16 Reconversões/ 
H 

Reclassificaçã
o 
M 
T 

        

1.17 Tempo de trabalho 
PNT horas semanais Número de trabalhadores 
  

  

  

  

1.17.1 PNT – Trabalho normal de trabalho 
em vigor em dezembro 
Indique os vários períodos normais de 
trabalho em vigor na empresa (horas 
semanais) e o respectivo número de 
trabalhadores em casa situação 

  

 
 

 

 

 

1.17.2 Tipos de horários predominantes durante o ano: 
 
- horária normal fixo; 
- horário normal flexível; 
- horário de turno (fixo e/ou rotativo); 
- horário irregular e ou móvel; 
- horário reduzido; 
- isenção de trabalho; 
- outros. 
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1.17.3 Potencial máximo anual (horas trabalháveis)  

1.17.4 Total de horas efetivamente trabalhadas  

1.17.5 Trabalho suplementar/Horas extraordinárias  Número de horas 

1.17.5.1 H 
Em dias úteis 

M 
T 

 

1.17.5.2 H 
Em dias de descanso 

complementar e feriados 
M 
T 

 

1.17.5.3 H 
Em dias de descanso obrigatório 

M 
T 

 

1.18 Ausência do trabalho Número de 
ocorrências 

Número de horas 

1.18.1 H 
Por acidente de trabalho 

M 
T 

  

1.18.2 H 
Por doenças total 

M 
T 

  

1.18.2.1 H 
Por doenças profissionais 

M 
T 

  

1.18.3 H 
Por suspensões disciplinares 

M 
T 

  

1.18.4 H 
Por assistência inadiável 

M 
T 

  

1.18.5 Por maternidade 
M 

  

1.18.6 H 
Por outras causas 

M 
T 

  

1.18.7 H 
Total de ausências (remuneradas e não 

remuneradas) 
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M 
T 

1.18.7.1 H 
Ausências remuneradas 

M 
T 

  

1.18.7.2 H 
Ausências não remuneradas 

M 
T 

  

1.19 Horas não trabalho Número de horas 
1.19.1 Por formação profissional 

H 
M 
T 

 

1.19.2 H 
Por redução legal da atividade (decreto-lei nº 64-b 89) 

M 
T 
 

 

1.19.3 H  
Por descanso interno 

M 
T 

 

1.19.4 H  
Por descanso suplementar 

M 
T 

 

1.19.5 H  
Por greves/paralisações 

M 
T 

 

Valor dos custos 2 Custos com pessoal 
Órgãos sociais Restantes Trac. 

2.1 Salário direto   
2.1.1 Salário-base   
2.1.2 Subsídios e prêmios regulares   
2.2 Subsídios e prêmios irregulares   
2.3 Pagamento em gêneros   
2.4 Encargos legais: convencionais e 

facultativos e a cargo da entidade patronal 
  

2.5 Outros custos de caráter social   
2.6 Custos com a formação profissional   
2.7 Outros custos com pessoal   
2.8 Total   
2.8.1 Leque salarial líquido = Maior vencimento base líquido 

                                       Menor vencimento base líquido 
 

2.8.2 Leque salarial interpretativo = Maior vencimento base líquido 
                                              (depois de reter os 5% + elevados) 
                                                Menor vencimento base líquido 
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                                              (depois de reter os 5% + baixos) 
3 Higiene e Saúde  

No local de trabalho Itinerário 3.1 Acidentes 
de trabalho  

 
 
 
 

Total 

 
 
 

1 e 2 
dias 

baixa 

 
 

3 a 
30 

dias 
baixa 

 
 

Mais 
de 30 
dias 

baixa 

 
 
 
 
 

Mortais 

 
 
 
 
 

Total 

 
 
 

1 e 2 
dias 

baixa 

 
 

3 a 
30 

dias 
baixa  

 
 

Mais 
de 30 
dias 

baixa 

 
 
 
 
 

Mortais 
3.1.1 Número 

total de 
acidentes 

          

3.1.2 Número de 
acidentes 
com baixa 
 

          

3.1.3 Número de 
dias 
perdidos 
com baixa 

          

3.1.4 Número de casos de incapacidade permanente declarados no ano 
3.1.5 Número de casos de incapacidade permanente absoluta 
3.1.6 Número de casos de incapacidade permanente parcial 
3.2 Doenças profissionais Código da doença (%) Nº de casos 
3.2.1    
3.2.2    
3.2.3    
3.2.4    
3.2.5    
3.2.6    
3.2.7    
3.2.8    
3.2.9    
3.2.10    
3.2.11    
3.2.12    
3.3 Atividades da medicina do trabalho  
3.3.1 Número de exames médicos efetuados  
3.3.1.1 Exames de admissão  
3.3.1.2 Exames periódicos  
3.3.1.3 Exames ocasionais e complementares  
3.3.2 Despesa com a medicina do trabalho (em contos)  
3.3.3 Número de visitas efetuadas aos postos de trabalho  
3.4 Comissões de higiene e segurança  
3.4.1 Reuniões anuais de higiene e segurança  
3.4.2 Visitas aos locais de trabalho  
3.5 Número de pessoas reclassificadas ou recolocadas em resultado de 

acidentes de trabalho 
 

3.6 Ações de formação e sensibilidade em matéria de segurança  
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3.6.1 Número de ações desenvolvidas  
3.6.2 Número de pessoas abrangidas pelas ações  
3.7 Custos  com a prevenção de acidentes e doenças profissionais Valor em contos 
3.7.1 Encargos de estrutura da Medicina do Trabalho e Segurança no 

Trabalho 
 

3.7.2 Custos com equipamento de proteção  
3.7.3 Custos com formação em prevenção de riscos  
3.7.4 Outros custos  
4. Formação profissional 
 Durações 

das ações 
 

Menos de 
100 horas 

100 a 249 
horas 

250 a 459 
horas 

500 a 999 
horas 

+ de 1000 
horas 

4.1 Número 
total de 
ações 
 

     

4.1.1 Número de 
ações 
internas 

     

4.1.2 Número de 
ações 
externas 

     

  
 
 
 

Níveis de 
qualificaçã

o 

 
 
 
 
 
 
Dirigentes 

 
 
 
 
Quadros 
superior
es 

 
 
 
 
 

Quadros 
médios 

 
Quadro 
Interno 

(enc.contra-
mestres e 

chef. 
Equip.) 

Profis. 
altmen- 
mente 

Qualific
ado e 

Qualific
ado 

 
 

Profis 

Semi- 
Qulaific

ado 

 
 
 
 
 

Partic.
/ 

Apren
d. 

 
 
 
 
 

To
-tal 

4.2 Número 
total de 

partivipant
es 

        

4.2.1 Número de 
participante
s em ações 

internas 

        

4.2.2 Número de 
participante
s em ações 

externas 

        

4.3 Número 
total de 
horas 

        

4.3.1 Número de 
horas em 

ações 
internas 
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4.3.2 Número de 
horas em 

ações 
externas 

        

4.4 Custos totais de formação (valor em contos)  
4.4.1 Custos em ações internas  
4.4.2 Custos em ações externas  
5 Proteção social complementar 

Contribuições ou cotizações de proteção social não geridas pela empresa 
5.1 Encargos (prestações) de proteção social diretamente 

suportados pela empresa 
Número de 

trabalhadores 
Valor em 

contos 
5.1.1 Complementos de subsídios por doença e doença 

profissional 
  

5.1.2 Complementos de pensões de velhice, invalidez e 
sobrevivência  

  

5.1.3 Complementos de outras prestações de segurança social   
5.2 Encargos (prêmios) por proteção social não 

administrados pela empresa 
Número de 

trabalhadores 
Valor em 

contos 
5.2.1 Complementos de subsídios por doença e doença 

profissional 
  

5.2.2 Complementos de pensões de velhice, invalidez e 
sobrevivência  

  

5.2.3 Complementos de outras prestações de segurança social   
5.3 Prestações de ação social Valor em 

contos 
5.3.1 Apoio à infância   
5.3.2 Apoio aos idosos  
5.3.3 Apoio aos tempos livres  
5.3.4 Outros apoios  
5.4 Outras modalidades de apoio social Valor em 

contos 
5.4.1 Grupos desportivos/casa de pessoal (designação equivalente)  
5.4.2 Alimentação  
5.4.3 Apoio aos estudos  
5.4.4 Saúde  
5.4.5 Habitação  
5.4.6 Transportes  
5.4.7 Seguros especiais (vida, saúde, acidentes, pessoais)  
5.4.8 Adiantamentos e empréstimos  
5.4.9 Outros apoios  
Fonte: Freire e Rebouças (2001, p. 82-94). 
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Anexo E 
 
 

 
Modelo de Balanço Social Belga 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Atividade principal da empresa: 
Balanço Social relativo ao exercício contábil  _____/_____/_____ a _____/_____/____. 
Responsável pelA EMPRESA: 
Número da Agência Nacional de Segurança Social (ONSS): 
I – Estado das pessoas ocupadas 
A – Empregados inscritos no Registro do trabalho durante o exercício 
1. Durante o período 1. Tempo pleno 

(exercício) 
2. Tempo 
parcial 
(exercício) 

3. Total (T) ou 
total em 
equivalente 
tempo pleno 
(ETP) (exercício) 

4. Total (T) ou 
total em 
equivalente tempo 
pleno (ETP) 
(exercício 
precedente) 

Nº médio de trabalhadores   .........(ETP) .........(ETP) 
Nºefetivo de horas trabalhadas   .............(T) .............(T) 
Encargos sociais   .............(T) .............(T) 
Vantagens sobre os salários   .............(T) .............(T) 
2. Final do Exercício 1. templo pleno 2. Tempo parcial Total em equivalência 

de tempo pleno 
a.  Número de empregados 
inscritos no registro do trabalho 

   

b. Por tipo de contrato de trabalho    
 Indeterminado    
 Determinado    
 Para um trabalho 
predefinido 

   

 De substituto    
c. Por sexo    
 Homens    
 Mulheres    
d. Por categoria profissional    
 Pessoal de direção    
 Pessoal nível médio    
 Operários    
 Outros    
B – Pessoal substituto e pessoal colocado à disposição da empresa 
Durante o exercício Pessoal substituto Pessoal à disposição 
Número médio de pessoas ocupadas   
Número efetivo de horas prestados   
Despesas  para a empresa   
II – Tabela de movimento do pessoal durante o exercício 
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A – Entrada 
 1. templo pleno 2. Tempo parcial Total em equivalência 

de tempo pleno 
a. Número de trabalhadores inscritos no 
registro do trabalho durante o período 

   

b. Por tipo de contrato de trabalho    
    Indeterminado    
    Determinado    
   Trabalho pré-definido    
   Substituto    
c. Por sexo e nível de escolaridade    
   Homens: Primário    
                  Secundário     
                  Superior Incompleto    
                  Universitário    
Mulheres: Primário    
                 Secundário     
                 Superior Incompleto    
                 Universitário    
B- Saída 
 1. templo pleno 2. Tempo parcial Total em 

equivalência de 
tempo pleno 

a. Nºde trabalhadores inscritos no 
registro do trabalho durante o período 

   

b. Por tipo de contrato de trabalho    
    Indeterminado    
    Determinado    
   Trabalho pré-definido    
   Substituto    
c. Por sexo e nível de escolaridade    
   Homens: Primário    
                  Secundário     
                  Superior Incompleto    
                  Universitário    
Mulheres: Primário    
                 Secundário     
                 Superior Incompleto    
                 Universitário    
d. Por motivo de fim de contrato    
   Pensão    
   Pré-pensão     
   Licenciamento    
   Outro motivo    
Nº de pessoas que continuam 
trabalhando, nem que seja meio 
expediente, como prestadores de serviço 
autônomo para a empresa. 

   

III - Informações s/ manutenção e criação de empregos 
Medidas a favor de empregos Número de trabalhadores 
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 1. Número 2. Equivalente 
tempo pleno 

Vantagens 
financeiras em mil 

francos 
1.   Vantagens financeiras    
1.1 Plano da empresa    
      Homens    
      Mulheres    
1.2  Plano para contratação de jovens     
1.3  Salário mínimo    
1.4  Acordos salariais durante o 
exercício X1 e X2 

   

      Homens    
      Mulheres    
1.5  Plano para contratação de 
desempregados 

   

1.6  Contrato de trabalho para 
pessoas com mais de 50 anos     

   

1.7  Pré-pensão convencional para 
meio expediente  

   

1.8  Interrupção completa de carreira    
1.9 Redução de tempo de trabalho 
(tempo parcial) 

   

2.   Outras medidas    
2.1  1º Contrato de trabalho    
2.2  Empregados em geral    
2.3  Estagiários    
2.4  Convenções - formação        
2.5  Contrato de aprendizagem     
2.6  Contratos de trabalho sucessivos 
concluídos por um período determinado 

   

2.7  Pré0pensão convencional    
Número de empregados beneficiados 
por vários empregos 

   

Total do exercício    
Total de exercício precedente    
IV – Formação dos trabalhadores durante o exercício 
Total das iniciativas para a formação dos 
trabalhadores proporcionada pela 
empresa    

1. Número de 
trabalhadores 

2. Número de 
horas de formação 

3. Custo para a 
empresa em mil 

francos 
      Homens    
      Mulheres    
Fonte: Freire e Rebouças (2001, p. 96-100). 
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