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RESUMO
O estudo desenvolvido teve como fim principal mostrar a importância das empresas que
colaboram com ações sociais e a necessidade de haver uma divulgação desses resultados
através do Balanço Social.
O Balanço Social é um demonstrativo de cunho informativo, que busca evidenciar os
impactos, ou melhor o papel que a entidade representa e representará. Tanto no seu
ambiente interno quanto externo no que se refere a investimentos voluntários com o
propósito de ajudar os menos favorecidos.
Neste
contexto
foi
analisado
o
Balanço
Social
da
empresa
Canasvieiras de Transportes e colocado para pesquisa suas informações, por intermédio de
questionário. Esta atitude tem o objetivo de comprovar se os dados relatados no
demonstrativo.
A pesquisa foi do tipo qualitativa, onde se procura compreender as informações
apresentadas pelos entrevistados. A análise documental também foi utilizada para dar
sustentação a todo o estudo, usando dados primários e secundários na interpretação das
informações.
Os resultados indicam a necessidade de regularizar o Balanço Social como instrumento de
sistema de informação gerencial, capaz de contribuir para a transparência, seriedade e
consolidação do terceiro setor.
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1 INTRODUÇÃO

Em todo o mundo verifica-se que a ajuda solidária têm uma atuação marcante no
aspecto social das economias em desenvolvimento.
Elas estão tendo maior importância devido à tendência humana, colocada em
evidência, em reunir pessoas para propiciar serviços a si próprias e para outros, além de
lançar campanhas contra o abuso de pessoas e do meio ambiente. Os cidadãos estão
preocupados em ter um ambiente saudável, humanitário, de bem-estar, com educação e
cultura para melhorar o mundo em que vivem.
É neste aspecto que o ramo empresarial estão levando cada vez mais a sério os
investimentos no social, seja pelo retorno em marketing que podem trazer, saindo à frente
na concorrência de mercado, seja pelos benefícios fiscais de que podem passar a usufruir,
ou ainda pelo fato de que todos desejam contribuir para se viver melhor.
Desta forma verifica-se que os consumidores estão cada vez mais exigentes e prova
disso está na preferência por produtos com selo que garantem a responsabilidade social de
seus produtores. O público está sensibilizado e vê as ações sociais por parte das empresas
numa iniciativa muito promissora no combate aos problemas da sociedade. Pensando em
consolidar cada vez mais o setor que ajuda ao próximo, está em questionamento a
necessidade de tornar obrigatório o Balanço Social onde seria explicado o destino dos
recursos como também a proporção remetida pelas empresas que decidem cooperar com a
coletividade.
Diante deste contexto, o presente trabalho pretende analisar o que representa o
Balanço Social para a empresa que decide investir no terceiro setor. Esta atitude procura
agregar e transmitir conhecimentos a futuras empresas privadas que se sintam motivadas
em servir a comunidade e também melhorar a sua imagem diante de seus consumidores.
Para tanto, a transparência e a veracidade das informações colocadas no Balanço social, são
aspectos fundamentais para legitimar e dar credibilidade às empresas que colaboram com a
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área social. Assim, será feita uma investigação numa empresa que divulga o Balanço Social
para comprovar as informações divulgadas.
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1.1 PROBLEMÁTICA

As entidades que participam no terceiro setor são reguladas por uma legislação que
dá sustentação para a criação e operancia das associações sem fins lucrativos e não
governamentais. De acordo com Montaño (2002, p.201), a promulgação da constituição de
1988, já traz em seu conteúdo algumas regras a serem respeitadas não só pelo terceiro setor
mas também para a relação de cooperação Estado/sociedade, onde a participação estatal
tem um forte impacto para essas entidades.
No entanto, da mesma maneira que é importante que a instituição seja registrada
como filantrópica, é importante que ela publique o demonstrativo contábil de suas ações
durante o ano. Existe um projeto de lei de nº 3116, criado por Marta Suplicy, Maria da
Conceição Tavares e Sandra Starling, que está no congresso com o objetivo de tornar
obrigatório à exposição anual do Balanço Social para algumas empresas que participam do
terceiro setor. É uma forma de tornar público a todos os cidadãos o destino dos recursos
que são recebidos. A idéia da obrigatoriedade do relatório de resultado está causando
controvérsias por parte de alguns empresários que se justificam dizendo que o governo não
está apto a analisar as diversas informações contidas no demonstrativo, como também essa
exigência provocaria custos que poderiam ser destinados a obras sociais.
É fato que muitas empresas privadas investem em atividades com finalidades sociais
para se beneficiar de incentivos fiscais ou apoios financeiros. Montaño (2002, p.204)
acredita ser este o motivo principal do crescimento do número das organizações do terceiro
setor. Colocar uma imposição aos investimentos no social pode se tornar restritivo e
prejudicial a muitos cidadãos desamparados, criando uma barreira para a entrada de novas
fundações ou instituições de empresas privadas. Sob outro aspecto, tornar essenciais as
prestações de contas para as entidades voluntárias seria uma forma de prestar
esclarecimentos ao público, mostrando a seriedade das ações de ajuda mútua para com toda
a sociedade.
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1.2 JUSTIFICATIVA

Existe uma grande parcela da população que vive em situação de miséria, sem
acesso a recursos necessários para a sobrevivência ou para manter um familiar com doença
crônica, ainda existem as questões ambientais que muitas vezes sofrem danos irreparáveis
por ações humanas devido à falta de fiscalização eficiente. O povo muitas vezes fica
indignado, pois sabe que é de conhecimento do governo, mas não vê ações objetivas para
pelo menos melhorar os problemas de muitos brasileiros.
Neste aspecto, é necessário fazer uma mobilização da população para transformar a
indignação em ações transformadoras concretas que podem ser conquistadas por meio de
projetos sociais, como também pela união das organizações e o empresariado em torno de
ações que resultem na transformação de nossa sociedade. Para tanto, é indispensável à
utilização de ações cidadãs por parte das instituições e as empresas, para promover a
solidariedade humana.
Não se discute que o Estado possui obrigações sociais que inclusive constam no
artigo terceiro de nossa constituição, mas a iniciativa privada pode ajudar com projetos
sociais, como muitas entidades sem fins lucrativos já o fazem. Promover e garantir o
desenvolvimento social, erradicar a pobreza e reduzir as diferenças sociais são e sempre
serão tarefas do Estado. Entretanto, é impossível deixar de reconhecer que as empresas
precisam exercer também a sua função social, principalmente zelando pelo
desenvolvimento e bem-estar daquelas pessoas que direta ou indiretamente delas dependem
para sobreviver, não esquecendo de prestar contas com o público através da publicação do
demonstrativo contábil, como forma de mostrar a veracidade e comprometimento da
empresa perante a população.

1.3 HIPÓTESE

Conforme Montaño (2002, p.204), as organizações do terceiro setor recebem alguns
incentivos do Estado, entre os quais: auxílios e contribuições do governo; ajuda nas
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despesas de custeio para prestação de serviços de assistência social, médico ou educacional;
convênios, acordos ou ajustes; parcerias; isenção de impostos. Estes estímulos nos levam a
hipótese de que podem ser um forte atrativo para as empresas, favorecendo para que
algumas delas se insiram em atividades assistenciais sem propósito de ajudar a comunidade
ou mesmo não destinando todos os recursos que informa contribuir.
Muitas vezes levado por um ponto de vista motivacional, é mais adequado focar os
objetivos da empresa na qualidade de suas realizações sociais do que no seu faturamento.
Como algumas entidades somente informam que contribuem com ajudas sociais,
tornar obrigatório à publicação do Balanço Social seria uma maneira de conter aquelas
empresas que indiretamente utilizam os incentivos fiscais para aumentar ainda mais sua
margem de lucro.

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa será do tipo qualitativa, que segundo Richardson (1999, p.90) "pode ser
caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de
medidas quantitativas de características ou comportamentos."
Com relação à complexidade dos objetivos estabelecidos, a pesquisa é do tipo
exploratória. Para Gil (apud Silva e Menezes, 2000, p.21), este tipo de pesquisa “visa
proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a
construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulam a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e
estudos de Caso.”
Para desenvolver esta pesquisa utilizar-se-á, como materiais, a pesquisa
bibliográfica a pesquisa documental e a pesquisa de campo.
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1.4.2 COLETA DE DADOS

Como técnica de coleta de dados serão utilizadas a revisão bibliográfica e a análise
documental, com aplicação de um questionário para confirmar as informações contidas no
documento de análise.
Segundo Amboni (1997, p.20), o "Trabalho bibliográfico consiste no exame/revisão
de um conjunto de livros, artigos, documentos, etc. escritos sobre determinado assunto, por
autores pertencentes a diferentes correntes de pensamento. Tem, como objetivo, levar o
acadêmico a conhecer de forma exaustiva o que diferentes especialistas da área comentam
sobre o tema."
No entanto, para verificar a veracidade anunciada nos documento e mais
especificamente no Balanço Social (Anexo A) divulgado pela empresa analisada foi
elaborado um questionário apresentado aos dirigentes que exercem cargos gerenciais e
possuem informações suficientes para desenvolver o estudo das informações a serem
pesquisadas. Primeiramente, houve um contato telefônico com o representante dos
moradores e, posteriormente a entrevista e aplicação do questionário.
Os dados coletados na presente pesquisa foram de dois tipos: os primários e
secundários. Nesta pesquisa, os dados secundários consistem de informações através da
análise documental, que será utilizada para a elaboração da revisão bibliográfica e para
coleta e análise de documentos existentes. Por sua vez, os dados primários compreendem as
informações obtidas diretamente com os informantes que responderam ao questionário
(Anexo B) livremente, usando linguagem própria e expondo opiniões.
Nesse sentido Gil (1999, p.91) cita que a “elaboração de um questionário consiste
basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos.
Naturalmente não existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário”.
Por outro lado, a pesquisa documental, segundo Gil (1999, p.51), “(...) são os
documentos, que não receberam nenhum tratamento analítico, ou que ainda podem ser
elaborados”.
Para tanto, a coleta realizada por intermédio do questionário abordou enfoques
referentes aos trabalhos realizados pela empresa estudada em benefício da comunidade
onde circulam seus ônibus. Assim, foram entrevistados representantes de moradores da
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localidade do Norte da Ilha, como a Vargem do Bom Jesus, onde entrevistamos o
presidente desta Associação dos Moradores para confirmar as informações, através de uma
escolha aleatória entre as comunidades que recebem o serviço da empresa. Da mesma
forma foi solicitado à empresa indicação de algumas regiões para as quais são prestadas
serviços sociais, com o objetivo de confirmar as colaborações mencionadas no Balanço
Social. A presidente da Associação dos Moradores da Vargem Pequena, o presidente da
Associação dos Moradores da Cachoeira do Bom Jesus e o presidente da Associação dos
Moradores do Rio Vermelho foram outras instituições entrevistadas.

1.4.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com Gil (1999, p.168), “A análise tem como objetivo organizar e
sumariar dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema
proposto para investigação.”
A análise de dados é feita de forma qualitativa, ocorrendo à descrição dos dados que
serão interpretados. O uso da análise qualitativa se deve ao fato do problema de pesquisa
exigir diferentes enfoques.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVOS GERAIS

Analisar a importância que o Balanço Social representa para a sociedade,
enfatizando a necessidade das empresas privadas em não só participar ativamente do
terceiro setor como também mostrar os resultados oriundos de investimentos em projetos
sociais, culturais e ambientais que tanto influenciam e são parceiras na melhoria da
qualidade de vida da população.
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Identificar os aspectos que o Balanço Social pretende divulgar;

-

Destacar as vantagens e desvantagens que o Balanço Social pode representar para o
terceiro setor;

-

Analisar a acessibilidade dos demonstrativos contábeis, não só para o governo como
também para os cidadãos;

-

Propor alternativas que auxiliem na eliminação de possíveis deficiências que o
Balanço Social pode apresentar para o crescimento do terceiro setor;

-

Analisar como o Balanço Social pode ser um diferencial competitivo para uma
empresa no mercado econômico.

2 TERCEIRO SETOR

2.1 DEFINIÇÕES SOBRE O TERCEIRO SETOR

O terceiro setor é formado por instituições que tem como principal motivo da sua
existência às questões sociais, elas não têm nenhuma relação direta com o Estado,
considerado o primeiro setor, e com as empresas lucrativas, definidas como segundo setor.
De acordo com Fernandes (1994, p.21), essas organizações provêm da iniciativa privada
produzindo bens e serviços públicos para o consumo coletivo, criando ganhos e
satisfazendo as necessidades de todo o povo. Tem a característica de não distribuir lucros a
seus proprietários e também de não incorporar ao patrimônio particular. Todos os lucros
obtidos devem ser reinvestidos nas próprias atividades que são desenvolvidas, conforme
orienta a legislação em vigor.
Participam do terceiro setor as instituições de caridade e voluntariado, as
organizações religiosas, as entidades voltadas para arte, lazer, cultura, esporte, as
organizações comunitárias, os sindicatos, as associações profissionais, as ONGS
(Organizações Não Governamentais), fundações, e ainda o segmento de cidadãos, que de
forma espontânea e voluntária, atuam pelo bem-comum. O desenvolvimento político
econômico, social e cultural do meio em que atuam essas organizações, é o que objetiva
esse trabalho.
Com o setor público em crise, provocada pela má distribuição de renda, o
crescimento populacional, a corrupção, tem contribuído para o aumento dos problemas
sociais e econômicos que por conseqüência elevam as necessidades da sociedade, na
proporção em que as políticas sociais não cumprem o seu papel. Para atender a esta
procura, as entidades de direitos civis, os movimentos sociais e as igrejas, atuam criando
um novo contexto social, despertando e conscientizando as pessoas. Assim, o cidadão pode
encontrar nessas instituições o apoio para fazer valer seus direitos, como também receber os
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serviços essenciais que o governo não lhe oferece. Para Montaño (2002, p.224), o que
acontece é uma diminuição da atividade do Estado na área social, seguido de um
crescimento das instituições voluntárias que buscam suprir com políticas sociais e
assistenciais as deficiências que aumentam no campo social do país. Montaño (2002, p.223)
coloca que, seria uma “desresponsabilização” por parte do Estado e do capital para as
questões sociais. Esta atitude é chamada de moderna, já que aceita a intervenção do
segundo setor (as empresas), para auxiliar e participar junto aos gastos sociais, que antes
era de exclusiva responsabilidade do primeiro setor (o Estado). Para isso Montaño (2002,
p.223) menciona que “(...) o Estado tem destinado fontes de recursos-obtidos das
privatizações, de certos impostos e arrecadações, da renúncia fiscal- para financiar, em”
parceria “, a atividade de certas organizações da sociedade civil que desenvolvem políticas
sociais e assistenciais (ou filantropia).”
No entanto, Fernandes (1994, p.22) considera que a solidez e o respeito conquistado
por este setor decorrente dos auxílios e incentivos recebidos, vem da dedicação voluntária
das empresas e instituições, que obtém recursos e resultados capaz de formar um mercado
de trabalho específico, com o objetivo de incentivar e promover cada vez mais adesões
voluntárias em prol da idéia de ajudar o próximo.
Os projetos sociais desenvolvidos pelas organizações do terceiro setor repercutem
no atendimento a população e no despertar e fortalecimento da cidadania, como forma de
incentivar o lado voluntário do ser humano. O crescimento da consciência comunitária
encontra, nessas organizações um ambiente

próprio à aplicabilidade do valor de

solidariedade.
Procurando organizar as instituições conforme a área de atuação, Fernandes (1994,
p.27) expõe como sugestão um sistema de classificação internacional para as organizações
sem fins lucrativos, que também pode ser usada pelas empresas privadas. Ela é
fundamentada no sistema de classificação industrial já existente. A análise é feita conforme
os tipos de conteúdos na qual as entidades escolhem atuar. Desta maneira a classificação
proposta baseia-se:

Grupo 1 – Cultura e Recreação (Cultura e Artes, Recreação, Clubes de Serviço);
Grupo 2 – Educação e Pesquisa (Educação Primária e Secundária, Educação
Superior, Outra Educação, Pesquisa);
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Grupo 3 – Saúde (Hospitais e Reabilitação, Asilos, Saúde Mental e Intervenção
Crítica, Outros Serviços de Saúde);
Grupo 4 – Serviços Sociais (Assistência Social, Apoios Emergenciais ou
Econômicos);
Grupo 5 – Meio Ambiente (Meio Ambiente, Proteção de animais);
Grupo 6 – Desenvolvimento e Habitação (Desenvolvimento Econômico, Social e
Comunitário, Habitação, Emprego e Formação);
Grupo 7 – Direitos Civis, Defesa de Direitos, Política (Organização de Defesa de
Direitos Civis, Lei e Serviços Legais, Partidos Políticos)
Grupo 8 – Intermediários Filantrópicos e Promoção de Voluntariado;
Grupo 9 – Internacional;
Grupo 10 – Business, Associações Profissionais, Sindicatos;
Grupo 11 – Religião;
Grupo 12 – Outros. Fernandes (1994, p.27)

Verifica-se que o terceiro setor no momento atual está em crescimento no mundo
todo, inclusive no Brasil compartilhando obrigações que antes eram exclusivas do Estado.
Mas para continuar existindo depende principalmente do poder público, poder privado e de
doações, não esquecendo que precisa de outros setores para sobreviver. De qualquer forma,
a competência na administração e gerenciamento dos projetos sociais, é indispensável para
não só garantir a sua manutenção, como também a sua sustentabilidade. Ioschpe (1997,
p.08), acredita no grande poder de independência que essas instituições possuem, capaz de
determinar o próprio futuro. A nova realidade está na ascensão dos cidadãos e organizações
movidas por valores de solidariedade que acreditam que as mudanças são necessárias e
desejam, elas mesmas, tomar providências nesse sentido para firmar a democracia e o
desenvolvimento social.
O terceiro setor existe há muito tempo no país, acontece que entidades integradas
nas causas sociais, sempre tiveram pouco ou quase nenhum espaço na mídia. Este
acontecimento resulta pelo fato da atuação social não despertar interesse como notícia de
impacto. Sendo assim, para dar maior transparência na realização das ações sociais
desenvolvidas e dos recursos aplicados, o terceiro setor precisa divulgar o que faz para a
opinião pública e o mercado.

2.2 HISTÓRIA DO TERCEIRO SETOR
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Conforme Montaño (2002, p.63) menciona, o terceiro setor organizou-se nos
Estados Unidos por John D Rockefeller III há aproximadamente vinte anos, teve influência
da crise e a reestruturação do capital que ocorreu no mundo, proporcionando a estabilização
no século XX com o neoliberalismo, este marco trouxe a transformação de idéias e valores
a toda sociedade, aumentou a preocupação com o ético, moral, com o meio ambiente e com
a auto-estima Estes méritos diminuíram a responsabilidade do Estado e deram maior força e
motivo de ação por todas as instituições que interagem com o terceiro setor.
De

acordo

com o

artigo

do

site

www.socialtec.org.br/dowload/artigos-

dowload/artigo/Artigo_Valquiria.doc, no Brasil as primeiras manifestações solidárias
ocorreram em 1543 na Capitania de São Vicente onde se criou a Irmandade da Misericórdia
com o objetivo pioneiro de atender os desprotegidos. Esta idéia estendeu-se em todo o
Brasil, fundando as diversas Santa Casa da Misericórdia, amparadas pela Igreja Católica.
Afirma Valquiria que Getúlio Vargas em 1938 instaura o Conselho Nacional de Serviço
Social, estreitando e regulamentando as relações do governo com as entidades assistenciais.
Já um pouco mais adiante, em 1942, cria a LBA – Legião Brasileira de Assistência.
De acordo com Fernandes (1994, p. 94), a década de 70 foi marcada pela
diminuição do papel estatal nas áreas de bem-estar da sociedade mundial, ocasionado pela
crise do pacto keynesiano. Desta maneira, as atividades voluntárias ficam no auge. No
Brasil, nada fica diferente diante dos acontecimentos do mundo nesta mesma época. É dado
maior importância aos valores sociais, inúmeros projetos foram sendo desenvolvidos para
atender as variadas massas de desamparados, desde os miseráveis, os portadores de
deficiência até a causas ambientais foram temas de ação por parte do voluntariado. O
número de sociedades civis foi aumentando em reação a diminuição de atuação do governo.
Como era época de ditadura militar a participação política foi decisiva para o crescimento e
criação dessas associações, que se utilizavam do pretexto de justiça social para conquistar e
se fortalecer diante do povo.
Em 1980 as ONGS chegam ao Brasil, mas conforme Ioschpe (1997, p.26), a sua
expressão vem da Europa Continental em 1950, quando a ONU (Organização das Nações
Unidas) utilizou o termo para definir toda organização da sociedade civil que não estivesse
vinculada a um governo. A autora ainda opina sobre as ONGS, que são instituições
privadas que tem uma finalidade pública, sem fins lucrativos. Nos Estados Unidos, o
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conceito surgiu há várias décadas, quando se utilizava o termo filantropia empresarial.
Grandes empresas investem altas somas em projetos sociais e, cada vez mais, as atividades
sociais atraem voluntários que naquele país são os maiores contribuintes para o terceiro
setor. No Brasil, elas se caracterizam em entidades de assessoria e apoio ou a serviço dos
grupos e movimentos populares, que atuavam paralelamente com o Estado autoritário, de
maneira independente. Em geral, as ONGS (organizações não governamentais) trabalham
com benefícios sociais ou ambientais. Para serem oficiais essas entidades precisam ter uma
estrutura legal e formal.
O terceiro setor tem destaque no Brasil exatamente no momento em que a atuação
do governo é revisto e que os movimentos e as instituições de cunho político-ideológico
cedem espaço para ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Verificase o descaso com os problemas sociais por parte do Estado, que permite e assiste ao
crescimento do terceiro setor, que tem como objetivo diminuir as precárias condições de
vida que muitas pessoas são submetidas a passar. Para Valquiria isto se torna evidente na
década de 90, quando o projeto iniciado por Betinho chamado de Ação da Cidadania
Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, lançado em 1993, mostrou ao país e ao mundo que
existiam 32 milhões de brasileiros vivendo em estado de miséria. Esta denúncia
sensibilizou grande parte do povo, criando convites e grupos de apoio para a defesa dos
desamparados. Fato este que revela o caráter de associativismo civil, na procura de
movimentos de âmbito mundial e nacional, não esquecendo da importância das pequenas
instituições que também tem o seu valor.
Um fato a ser levantado é que o terceiro setor chega a tornar-se uma fonte
empregatícia e de renda pois o trabalho assalariado muitas vezes torna-se necessário em
busca de uma capacitação profissional para garantir a sua sobrevivência. Também conta
com os colaboradores voluntários que ajudam quando podem, ao contrário de funcionários
que dedicam mais tempo ao trabalho. Com isso, quer se explicitar que este setor é
composto de agentes sociais, que inevitavelmente precisam de alguma fonte de renda pra se
manter e por isso não pode viver somente de ajuda espontânea.
A visibilidade das organizações do terceiro setor na última década vem sendo
acompanhada com o aumento de suas responsabilidades perante a construção de uma
sociedade solidária para os menos favorecidos. Esta atitude fortalece ainda mais o setor que
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traz ações transformadoras e concretas pela participação democrática, enquanto que não se
pode deixar de mencionar que os problemas sociais estão aumentando ainda mais em
detrimento da atuação estatal.

2.3 A EMPRESA-CIDADÃ

Historicamente,

a

maioria

das

empresas

sempre

atuou

somente

com

responsabilidades atreladas à sua função econômica, cumprindo etapas que necessariamente
levavam, e que continuam levando, ao processo de acumulação e reprodução do capital.
Esta função, basicamente, continha e ainda contém obrigações relacionadas apenas ao
desenvolvimento econômico em termos nacionais, estaduais ou municipais.
As novas tendências do mercado denotam a mudança de consciência empresarial de
não só perpetuar a sua condição geradora de lucros, mas também de repensar a utilidade da
empresa para a sociedade, preocupando-se com a sua contribuição social à comunidade em
que estiverem inseridas. Ioschpe (1997, p.81) contribui dizendo que as empresas são uma
constituição viva, capaz de absorver todas as transformações que acontecem ao longo de
nossa história.
A empresa solidária é aquela que ajuda creches, faz doações para hospitais, distribui
materiais escolares para colégios, em caso de calamidade pública ela se coloca à disposição
para ajudar no que for necessário.O setor privado está descobrindo que não basta apenas
“seduzir” o cliente ou expor um produto de qualidade, para manter a competitividade, é
fundamental tornar-se uma empresa cidadã. Quando a empresa assume um compromisso
efetivo com a sociedade, ela está fazendo nada mais do que se fortalecer, aumentando o seu
conceito junto à sociedade que vive em torno dela. O consumidor de classe média faz
questão de dar preferência para a empresa que respeita seus funcionários, que não polui o
meio ambiente, que diminui a injustiça social e que trata de seus produtos e serviços com
todo o respeito. Inclusive o Instituto Ethos (próximo capítulo será esclarecida sua atuação),
por intermédio dos seus estudos vem salientar a crescente preocupação das empresas com
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as ações sociais, pois acreditam que investir no social é uma boa estratégia econômica de
sair à frente no mercado.
De acordo com Ioschpe (1997, p.83), a empresa-cidadã assume uma posição
dinâmica, cria políticas de relacionamento e define um conjunto de valores expostos num
código de ética para a empresa. Estas atividades geralmente acontecem por intermédio de
uma fundação ou instituto, criados expressamente para atender o compromisso com o social
da empresa. Incorporar o papel social preocupando-se em melhorar a sociedade, é um
diferencial contundente na disputada batalha do mercado globalizado.
Conforme o site www.terceirosetor.org.br/quemsomos/index.efm?page=brasil, foi
elaborada uma colheita de elementos para demonstração estatística pelo ISER (Instituto
Superior de Estudos da Religião-RJ) e pela Johns Hopkins University, obtendo como
resultado dessa pesquisa uma média de 220 mil instituições beneficentes sem fins lucrativos
no Brasil, integrando 10 milhões de voluntários que prestam assistência à cerca de 40
milhões de pessoas, demonstrando a magnitude que as ações sociais contribuem para
melhorar o bem-estar dos desamparados. Levanta-se destaque também para as empresas
que participam, e não estão nas estatísticas ainda, aumentando ainda mais a colaboração
solidária. Esta análise coloca em evidência a magnitude com que os problemas sociais estão
crescendo no Brasil, tornando-se cada vez mais necessária e importante o intercâmbio da
empresa com o público externo. Este ambiente não pode ser conduzido apenas por laços
econômicos. É necessário que haja uma troca que propague interesses sociais,promovendo
o desenvolvimento de políticas que ajudem o progresso social da comunidade e de outros
parceiros institucionais.
Diante da grande importância que o terceiro setor está alcançando na área dos
negócios, faz-se necessário que as empresas colaboradoras com atividades sociais
formalizem suas ações para ter credibilidade no mercado e na sociedade. Neste aspecto
surge a questão do Balanço Social, na qual as empresas consideradas cidadãs tem a opção
de publicar seus demonstrativos contábeis a respeito da sua atuação filantrópica. Este
relatório colocaria em exposição à dimensão do lucro operacional que as empresas estariam
destinando para ajudar as pessoas que precisam. Tornar público o Balanço Social de uma
empresa demonstra a sua seriedade e respeito para com o cidadão que valoriza atitudes de
honestidade e consideração. Neste cenário, Tinoco dá a sua contribuição mencionando que:
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...a sociedade, sujeito e objeto das atividades humanas, vem propugnando por
maior abertura, quanto à revelação de informações econômicas, financeiras,
sociais e ambientais, que justifiquem a razão de ser das entidades, como sujeitos
públicos, inserindo-se, portanto, no contexto dos usuários do Balanço Social. As
entidades consomem recursos naturais, renováveis ou não, direta ou
indiretamente que constituem parte integrante do patrimônio da humanidade,
utilizam recursos humanos, físicos e tecnológicos, que pertencem a pessoas e
portanto à sociedade. Tinoco (2001, p.28).

É importante tornar a idéia do Balanço Social obrigatória, para que não seja
ferramenta de desvios de conduta por parte de empresas que buscam outras fontes para
benefícios próprios.
A empresa moderna é aquela que investe no social porque sabe que o retorno
institucional é positivo. Publicar seu demonstrativo contábil é mostrar sua conivência de
maneira real com o povo brasileiro.

3 BALANÇO SOCIAL

3.1 EVOLUÇÃO DO BALANÇO SOCIAL

A empresa-cidadã é aquela que tem responsabilidade social. Em outras palavras, ela
possui a capacidade de ouvir os interesses dos acionistas, funcionários, fornecedores,
prestadores de serviço, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente, buscando
incorporá-los no planejamento de suas atividades e procurar atender as necessidades de
todos. É importante destacar que a ética empresarial é a base primordial desta empreitada,
já que expressa os princípios e valores declarados pela empresa. A empresa cidadã atua
baseada em ações cooperativas, oriunda da participação de lucros e resultados, sua estrutura
organizacional de responsabilidade social destina-se a empresas e grupos, onde parte dos
lucros podem ser direcionados aos trabalhadores e familiares, junto com a comunidade que
a cerca. O termo responsabilidade social nada mais é do que o comprometimento do
empresário com adoção de um plano de comportamento, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e a empresa atuando como agente social no processo de
desenvolvimento.
Sobre este tema Tinoco faz sua contribuição mencionando:

A responsabilidade social pressupõe o reconhecimento da comunidade e da
sociedade como partes interessadas da organização, com necessidades que
precisam ser atendidas. Significa, ainda, a responsabilidade pública, ou seja, o
cumprimento e a superação da obrigações legais decorrentes das próprias
atividades e produtos da organização. É também o exercício de sua consciência
moral e cívica, advém da ampla compreensão de seu papel no desenvolvimento
da sociedade. Tinoco (2001, p.116).

Percebe-se que as realidades econômica e social estão sempre juntas em qualquer
conceituação sobre responsabilidade social. Mesmo que a tônica do discurso mão seja de
cunho estritamente social é importante colocar que a responsabilidade social não é nenhum
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modismo a mais no mundo dos negócios pois tanto a sociedade como também as empresas,
estão diante das mudanças de consciência que forçam as pessoas e as instituições a se
adequarem às novas exigências que surgem no mercado e no mundo. Colocando um outro
ponto de vista, Tinoco (2004, p.102) considera que é imprescindível a atuação da empresa
gerando renda e emprego de maneira justa e equilibrada, mas também se preocupa com
aqueles que não tem trabalho no mercado e se sentem excluídos pela sociedade, devido aos
problemas que o país enfrenta.
De acordo com Freire (2001, p.15), pode-se dizer que o exercício da
responsabilidade social, num pequeno número de empresas, teve sua primeira repercussão
no Brasil em 1965 com a publicação da “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de
Empresas”. A partir de então, começou a ser difundida algumas regras referentes à ação
social empresarial ao longo dos anos 70, chegando a ser criada conforme Freire (2001, p.
17), na época da ditadura militar, através do Decreto lei nº 76.900.175, a “Relação Anual de
Informações Sociais” (Rais), um relatório de cunho obrigatório para todas as empresas,
utilizada ainda hoje, contendo informações e números a respeito das ações sociais. Para
Torres (apud Freire 2001, p.18), a Rais (Relação Anual de Informações Sociais) é bastante
limitada e não tem uma divulgação eficaz, pois nem os próprios funcionários da empresa
têm acesso.
Para o mesmo tema proposto, no Brasil o projeto de Lei nº 3.116/97, que tramita no
Congresso Nacional, cujo objetivo é regulamentar a obrigatoriedade de elaboração e
publicação do instrumento que evidencie as ações das organizações no campo social,
propõe como definição o seguinte:

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.

Nos anos 80, Freire (2001, p.19) coloca que o Brasil enfrenta um período de
transformação, marcado pelo aumento da participação não só do povo como também de
sindicatos, ONGS (Organizações Não Governamentais) e algumas lutas sociais,
evidenciando o período de redemocratização que se instalara.
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Com a mudança de pensamento, preocupando-se ainda mais com o que é ético, a
responsabilidade social e a preservação do meio ambiente, as empresas realmente
começaram a investir nas áreas sociais, trazendo a necessidade da publicação não só de um
simples Relatório de Atividades Sociais, mas de algo mais claro, parecido ao que já era
feito num balanço contábil e financeiro, o chamado Balanço Social.
Baseado em Freire (2001, p.20), em 1984 uma empresa localizada na Bahia,
chamada Nitrofértil, publica voluntariamente o primeiro Balanço Social do Brasil,
mostrando a sua aceitação para o meio empresarial. Depois veio o Sistema Telebrás e o
Banespa que compõem a lista das empresas precursoras em Balanço Social do Brasil.
Nos anos 90 de acordo com Freire (2001, p.21), há um destaque especial na criação
do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), intitulada como pessoa jurídica,
dedicada a questões referentes à responsabilidade social nas empresas brasileiras, propiciou
o desenvolvimento das ações sociais junto ao setor empresarial. De acordo com Ioschpe
(1997, p.I), o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), já vinha atuando de
maneira informal desde 1989, seus programas foram sendo criados numa época que não
havia lugar para investir em ações que não trouxessem retornos garantidos. O social não
trazia retornos monetários, mas sim em desenvolvimento, causando dúvidas e indagações
aos empresários. Mas como se tratava de um “processo social”, conduzido por pessoas que
acima de tudo acreditam na ideologia do terceiro setor foi possível conquistar o seu espaço
e revolucionar os papéis sociais tradicionais.Tinoco (2001, p.122), coloca que o GIFE
(Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), é uma das associações empresariais mais
fortes por congregar as maiores empresas do país. Possui 48 fundações e institutos
engajados na realização de processos e programas sociais. De acordo com o site,
www.gife.org.br/print/oqueegife_print.php, e´ considerada a primeira associação da
América do Sul destinada a prestar serviços às empresas privadas que decidem investir no
social, ambiental e cultural. O objetivo primordial está em encontrar soluções capazes de
diminuir as desigualdades sociais. E para conseguir esses resultados favoráveis, a
participação nas políticas públicas do governo é o caminho correto contribuindo com
idéias, parcerias e ações eficazes no desenvolvimento de projetos sociais. Sua origem foi
em 1989 na cidade de São Paulo, com um grupo de empresas discutindo sobre filantropia
de maneira informal, com o decorrer do tempo, as reuniões foram se intensificando
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proporcionando uma consolidação das suas ações. Nestes 10 anos de atuação do GIFE
(Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), esta criação serve como referência para
investimentos no social em todo Brasil, buscando expandir cada vez mais seus ideais.
O Instituto Ethos (www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?Alias=Ethos&Lang=ptBR&tablD=3334), também se destaca com 216 empresas de diversos setores e tamanhos,
dedicados a criação e melhorias de ações filantrópicas, foi criado em julho de 1998, por
interesse de um grupo de empresários que acreditam na maior contribuição que as empresas
podem oferecer ao país. Seu principal objetivo é despertar e ajudar as empresas a
compreender e incorporar o conceito de responsabilidade social no cotidiano da sua gestão,
preocupando-se com a qualidade ética das relações empresariais com o diverso público que
o rodeia. Cabe ressaltar que a iniciativa proposta pelas empresas junto ao campo social,
originava-se da influência de organizações americanas com o mesmo objetivo de contribuir
com sua participação junto à comunidade que a cerca.
Com a atuação do GIFE e do Instituto Ethos, a mudança de mentalidade empresarial
começa a se fortalecer no Brasil, basta observar que algumas empresas no âmbito nacional
tem despertado interesse em investir nas suas relações com a comunidade, com o meio
ambiente e com seu grupo de funcionários. Até por que essas relações tornaram-se
estratégias financeiras e de sobrevivência empresarial, já tendo um pensamento para o
futuro.
(...) Pode-se dizer aqui que esse processo deu-se por uma conjunção de interesse,
vontade e necessidade do meio empresarial.
Os anos 90 aparecem, assim, como palco da disputa por novos modelos de
desenvolvimento, retirada do Estado de setores tradicionais de atuação,
reafirmação de valores liberais e de mercado, novas práticas corporativas e uma
nascente e crescente renovação do pensamento empresarial no Brasil. Freire
(2001, p. 22, 23).

Souza (apud Freire 2001, p.14), coloca que na França foi legalizado o Balanço
Social a partir de 1977, tornando-se obrigatório para todas as empresas com mais de 750
empregados. Tinoco (2001, p.42) reforça dizendo que o Balanço Social buscava avaliar as
atividades executadas pela organização na esfera social e também procurava dar sua
contribuição na mudança da mentalidade empresarial. Esta iniciativa pode ser considerada
um marco ao início do que é hoje no Brasil a questão de discussão frente à obrigatoriedade
do Balanço Social.
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3.2 O QUE É BALANÇO SOCIAL

Como propõe Freire (2001, p.124), o “balanço social é um documento publicado
anualmente” onde constam informações sobre projetos, benefícios e ações sociais
direcionadas aos empregados, investidores, acionistas e a toda comunidade. O critério
proposto por Tinoco (2001, p.34) é que “o balanço social tem por objetivo ser eqüitativo e
comunicar informação que satisfaça a necessidade de quem dele precisa”. Além do mais,
Freire (2001, p.126), coloca que o balanço deve atingir seu objetivo de gerenciamento
empresarial e para isso “é preciso que por meio dele seja possível medir e julgar fatos
sociais vinculados à empresa, tanto no seu interior (empresa x funcionário) como a sua
volta (empresa x comunidade)”.
Através do Balanço Social é possível avaliar e multiplicar o exercício da
responsabilidade social, como também mostra o que a empresa faz por seus funcionários,
dependentes e a população como um todo. A visão de Tinoco (2001, p.64) com relação ao
Balanço Social é que ele reúne todos os relatórios contábeis tradicionais, desde o balanço
patrimonial, o demonstrativo de resultado até o relatório de administração, capaz de
permitir uma análise do desempenho econômico e social das organizações.
Tinoco (2004, p.87) afirma que: “Balanço Social é um instrumento de gestão e de
informação que visa evidenciar, de forma mais transparente possível, informações
contábeis, econômicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos mais
diferentes usuários”. A afirmação acima deve ter atenção especial já que a globalização está
cada vez mais forte no mundo, excluindo e consolidando as empresas competitivas . Para
isso é necessário a incorporação de tecnologias novas para produzir produtos com
qualidade e que se aproximem do que o consumidor precisa, já que ele está cada vez mais
exigente diante da diversidade de novas marcas, produtos e serviços . Esse mesmo
consumidor procura se informar à cerca da atuação da empresa no meio em que ela está
inserida, decidindo em aceitar ou não seus produtos. Para não perder mercado a empresa
procura informações sobre os segmentos de consumidores a serem atendidos, as condições
de higiene e segurança no trabalho, o emprego de mão de obra e oportunidades futuras.
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Diante deste posicionamento, o Balanço Social vem ser um aliado para permanecer no
mercado já que com clareza e transparência melhora a imagem da empresa. Nesse contexto,
o Balanço Social começa a ocupar um espaço cada vez mais crescente na agenda de
algumas organizações empresariais, ganhando sua importância nas decisões estratégicas
que levam em consideração não somente a sua dimensão econômico-financeira, mas
também sua dimensão sócio-ambiental. Mas, no entanto, o que é Balanço Social? É
compreensível que uma das principais questões existentes quando se depara com um
assunto novo é saber qual é o seu significado e, também, a sua finalidade. Com o Balanço
Social não poderia ser diferente
Verifica-se que no entanto, que Balanço Social é uma valiosa ferramenta para a
empresa gerenciar, avaliar e divulgar o exercício da responsabilidade social em seus
empreendimentos. Também favorece a todas as pessoas que interagem com a empresa
proporcionando uma melhor qualidade de vida. Assim sendo, a proposta do Balanço Social
é demonstrar de onde vem os recursos, e onde esses recursos são aplicados, quais as
atividades desenvolvidas e como é o relacionamento da empresa com seus funcionários. É
bom reforçar que o econômico sempre estará associado ao social da empresa e vice-versa, a
única diferença é que o social é instrumento usado para medir o desempenho das relações
sociais e no âmbito das relações econômicas. Para que o Balanço Social seja implantado e
funcione nas empresas, os dirigentes precisam ter uma visão de responsabilidade social
empresarial, não tendo uma preocupação contábil, nem uma preocupação legal, nem uma
preocupação comercial ou marketeira. O Balanço Social deve se preocupar com a
participação de todos os públicos da empresa, desde aquele que compra os produtos e
serviços ou daquele que lhe vende seus insumos, como também a comunidade onde a
empresa está inserida. Pode-se afirmar, entretanto, que a publicação do Balanço Social é
apenas o final da cadeia de relacionamentos sociais da empresa. Existe todo um processo
complexo de inter-relacionamento, o que demonstra que a simples existência do Balanço
Social não significa que a empresa está de fato engajada com o desenvolvimento social de
seus públicos.Por isso, a importância de se ter à participação direta de todos os públicos,
mediante a definição de uma política social estratégica
A empresa tem um forte impacto na política e na economia de um país, já que
interfere na Cida de milhares de pessoas, seja pela oferta de postos de trabalho ou pela
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comercialização de produtos e serviços. Por outro lado à empresa interfere diretamente na
vida de milhares de pessoas, seja pela oferta de postos de trabalho ou pela comercialização
de produtos e serviços. Por outro lado, ela também afeta negativamente a sociedade, seja
pela degradação do meio ambiente, pela prática de preços abusivos, pela sonegação de
impostos, pela interferência nas decisões políticas etc.. Assim, suas ações promovem
impactos que refletem nas transformações políticas, sociais, econômicas e ambientais em
escala global, regional ou local.
Diante da magnitude do poder empresarial, aos poucos se cristaliza a idéia de que a
otimização do lucro não pode permanecer como o único objetivo das atividades das
empresas. Salienta-seque a empresa existe para o cumprimento de objetivos de natureza
econômica e de natureza social. Daqui se infere que ela deve sempre desempenhar essas
duas funções nunca dissociadas, mas, pelo contrário, perfeitamente integradas: a função
econômica, geradora de produtos e lucro e a função social, geradora de bem-estar no seu
conceito mais amplo.

3.3 O CONTEXTO DO BALANÇO SOCIAL

A cultura das empresas brasileiras foi transformada pelo fortalecimento do terceiro
setor que como conseqüência trouxe a proposta de formalizar tudo que as empresas e as
instituições investem em ações sociais. Este acontecimento para Freire (2001, p.24) deve-se
ao empenho e influência de empresas internacionais filantrópicas, as intensas campanhas de
várias instituições para preservar a natureza, a necessidade de reduzir o impacto ambiental
causado pelas empresas e como marco histórico do Brasil a constituição de 1988,
sinalizando a necessidade das empresas em consagrar e avançar nas questões sociais e
ambientais, não deixando de mencionar que a atuação das empresas multinacionais e
nacionais contribuíram para definir a nova preocupação com o social.
Com o objetivo de despertar a consciência para ajudar as pessoas que precisam, e
tornar necessário à divulgação do Balanço Social, se destaca o sociólogo Hebert de Souza,
o Betinho. De acordo com Freire (2001, p.24), a partir dos anos 90 iniciou sua luta para
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mostrar a importância que as doações, ajudas e mesmo o voluntariado podem trazer para o
povo. Conforme Tinoco (2001, p.119), Betinho começou seu trabalho buscando apoio de
empresários dispostos a apoiar e ajudar com doações para campanhas contra a Aids e ações
em benefícios de crianças e adolescentes, essas participações tinham um caráter
simplesmente de ajudar a comunidade.
Como já foi mencionado, Freire (2001, p. 25) relata como marco nacional é ponto
de referência a Campanha Contra a Fome e a Miséria, em 1993 onde Betinho, junto com
o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), também fundado por ele,
promove a união da empresa nacional com problemas sociais e ambientais vividos no país.
Desta maneira, Betinho não só fortalece o incentivo a responsabilidade social empresarial
como também chama a atenção dos empresários e da sociedade para a necessidade de fazer
o Balanço Social anual. Sua idéia parte de um modelo simples, desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), em parceria com empresas públicas
e privadas. Esta campanha que incentiva a utilização do modelo de Balanço Social, iniciada
por Betinho em 1997, tem a pretensão de mostrar algumas características fundamentais, as
quais são:
a)

Foi criado com base na iniciativa de uma ONG, que cobra transparência e
efetividade nas ações sociais e ambientais das empresas;
b) Separa as ações e os benefícios obrigatórios, dos realizados de forma
voluntária pelas empresas;
c) É basicamente quantitativo; e.
d) Se for corretamente preenchido, pode permitir a comparação em diferentes
empresas e uma avaliação de uma mesma corporação, ao longo dos anos.
Torres (2001, p. 26).

Verifica-se que o objetivo principal do Balanço Social é desenvolver uma sólida e
profunda responsabilidade social em todo o setor empresarial, buscando um maior, melhor
e mais justo desenvolvimento humano, social e ambiental. A intenção é incrementar o
relacionamento das empresas com a sociedade. O Balanço Social avalia as contribuições e
as necessidades empresariais em relação ao desenvolvimento da comunidade e a melhoria
da qualidade de vida da população como um todo, avaliando também os problemas sociais.
Sob este aspecto, Tinoco (2001, p. 30) coloca que além de prestar informações tem dois
objetivos primordiais:
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1. No plano legal, fornece um quadro de indicadores a um grupo social, que
após ter sido apenas um simples fator de produção, encontra-se promovido
como parceiro dos dirigentes da empresa.
2. No plano de funcionamento da empresa, serve de instrumento de pilotagem
no mesmo título que os relatórios financeiros. Os trabalhadores encontram-se
assim associados à elaboração e à execução de uma política que os liga ao
principal dirigente. Tinoco (2001, p.30).

Para Freire (2001, p.126), o balanço deve ser simples, como maneira de estimular o
maior número de corporações, independente do tamanho e setor de atuação. O que se
pretende com isso é que o modelo de apresentações de informações, seja algo padrão, capaz
de permitir uma adequada avaliação da atuação social da empresa, no decorrer dos anos. O
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), junto com a Comissão de
Valores Imobiliários (CVM), elaborou um modelo de Balanço Social padrão, para ser
adotado no Brasil. Esta atitude vem demonstrar a preocupação em organizar e formalizar os
investimentos repassados ao terceiro setor para todas as empresas e instituições que
decidem dar sua contribuição social. O Instituto Ethos também possui um arsenal de
indicadores que também ajudam as empresas na elaboração do seu Balanço
Social.
Tinoco (2001, p.127), diz que o modelo criado pelo Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), traz a apresentação das informações na forma quantitativa,
ou seja, através de valores financeiros. A princípio parece complicado mensurar as ações
sociais com valores financeiros. O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(IBASE), estipulou indicadores para ajudar na análise comparativa e dar maior
transparência à operação. Este autor (2001, p.128) contribui colocando que a grande
vantagem referente à publicação do Balanço Social está em divulgar o investimento da
empresa por intermédio de determinado indicador, fazendo com que o valor destinado a
investimentos sociais, seja parâmetro para que no próximo ano a empresa supere os valores.
Para tanto Tinoco (2001, p. 41), faz uma sucinta relação de indicadores econômicos e
sociais que permitem uma análise quantitativa e qualitativa. O público pode verificar o
desempenho que a empresa atinge ao longo dos anos e assim analisar o incremento que é
destinado às ações sociais. Neste modelo de Balanço Social, os principais fiscalizadores e
usuários dos resultados apresentados pelas empresas são:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos cujos membros de uma forma pessoal e direta trabalham para a
empresa – os trabalhadores;
Grupos que se relacionam com a empresa – os clientes, pois de sua
confiança vive a empresa;
Acionistas que aportam recursos a empresas;
Sindicatos dos trabalhadores;
Instituições financeiras, fornecedores e credores;
Autoridades fiscais, monetárias e trabalhistas, o estado;
Comunidade local;
Pesquisadores, professores, todos os formadores de opinião. Tinoco
(2001, p.34).

Em 1998, foi criado o Selo Balanço Social/Betinho, como forma de divulgar e
incentivar as empresas que investem no social. O Selo serve para mostrar, por intermédio
de propagandas, que a empresa investe em educação, saúde, cultura, esportes e meio
ambiente. Através dele a empresa pode ser considerada cidadã.
Como já foi colocado no início deste estudo, existe um projeto de lei com o nº
3.116/97, elaborado pelas deputadas federais Marta Suplicy, Maria Conceição Tavares e
Sandra Starling, levado ao Congresso Nacional, com o objetivo de tornar obrigatório à
divulgação do Balanço Social, este projeto conseguiu chegar na Comissão do Trabalho,
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, sendo arquivado em 1998, de
acordo com o artigo 105 do Regimento Interno das Câmaras dos Deputados. De acordo
com Tinoco (2001, p.201), este projeto foi substituído e melhorado pelo de nº 0032/99, de
autoria do deputado Paulo Rocha, apresentado em 03 de fevereiro de 1999, o seu conteúdo
dispõe para as empresas privadas a partir de cem funcionários e para as públicas
independente da quantidade de empregados, a obrigatoriedade da divulgação do Balanço
Social. O projeto de lei que cria o Balanço Social, foi aprovado pela Comissão do Trabalho
em 17 de novembro de 1999, onde continua tramitando ma Comissão de Finanças. Apesar
de ainda não ter sido concluído a legalidade do projeto, é imprescindível reconhecer esta
iniciativa que vem demonstrar o caráter correto e transparente que o Balanço Social precisa
ter para ser levado a sério, com o verdadeiro objetivo de ajudar e contribuir com a
sociedade. É preciso uma conscientização das empresas para a execução do Balanço Social.
No Brasil, podemos verificar um avanço na consciência sobre responsabilidade de
preservar o meio ambiente e de viabilizar parte dos lucros a programas ou projetos que
colaborem com o desenvolvimento do país.
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Tinoco (2001, p.42) coloca que as empresas que decidem fazer o Balanço Social
devem primeiramente designar uma pessoa para fazê-lo, definindo a forma de
planejamento, depois vem a fase de execução do que já foi predeterminado, não deixando
de considerar os indicadores e as fontes de informações necessárias para a sua elaboração.
Tinoco (2004, p.91) coloca que a elaboração e divulgação do Balanço Social deve ter a
ajuda do departamento de recursos humanos, o da contabilidade e o departamento de
sistemas de informação da empresa, para prestar as informações necessárias para sua
concretização. Este mecanismo pode congregar-se às rotinas de trabalho da empresa, como
já acontece com os demonstrativos contábeis. Pode-se entender que a publicação do
Balanço Social é também como uma responsabilidade assumida pela empresa diante de
seus públicos. É evidente, todavia, que esta mesma responsabilidade precisa ser exercida
dentro de padrões éticos estabelecidos pela própria empresa e pela sociedade, além, é claro,
da espontaneidade reivindicada em relação à prática social empresarial. Assim, a empresa
estará exercendo o seu papel de agente social e, ao mesmo tempo, estará incorporando em
sua estrutura organizacional com procedimentos que podem fortalecer a sua existência,
enquanto membro efetivo da sociedade à qual pertence.
Para as empresas sintonizadas com esta realidade de responsabilidade, a prática de
publicação do Balanço Social está diretamente ligada à sua cultura organizacional. Há, no
caso dessas empresas, a clara percepção de que a prestação de contas de suas atividades não
pode ficar restrita à sua função econômica de agente econômico. É necessário avançar no
sentido de explicitar as suas atividades relacionadas à sua função de agente social,
estabelecendo, assim, uma amplitude organizacional que ultrapassa a sua existência
econômica, como vem sendo enfatizado neste estudo.
Um ponto levantado por Tinoco (2001, p.123), que é muito importante, é o fato da
empresa não só divulgar o seu Balanço Social, mas que também haja uma auditoria para
que se verifique o trabalho dos agentes sociais nas atividades desenvolvidas pelas
organizações e até mesmo para que os gerentes e controladores das entidades tenham a
garantia certa de seus investimentos. O empresário pode controlar a maneira como estão
sendo cuidado os funcionários, o meio ambiente e a comunidade onde a empresa está
localizada,neste aspecto Tinoco (2001, p.205), coloca que:
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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 da empresa, no
campo das políticas sociais.

A empresa, a partir da publicação do Balanço Social, cria um espaço de
multiplicação das suas ações sociais e ambientais, pois pode servir como incentivadora da
prática social/ambiental para outras organizações da cadeia produtiva, devendo concatenar
opiniões e sugestões de seus públicos na construção desse instrumento de informação
pública. É muito importante a sociedade saber o que a empresa está fazendo em relação às
questões sociais e ambientais. A empresa, como se sabe, é um sistema vivo integrado à
sociedade. Portanto, existe a responsabilidade da empresa em promover ações de interesse
da própria sociedade, não restringindo-se à comercialização de bens e serviços. Nesse caso,
o balanço social assume o papel de comunicação com o público interno e externo da
empresa.social.
Uma questão a ser levantada para o sucesso do Balanço Social é a sua
acessibilidade para o público. O relatório deve ser feito de forma que seja possível a
compreensão por qualquer leitor, pois o objetivo da sua elaboração é de tornar público as
informações. Geralmente, um demonstrativo contábil não é qualquer pessoa que consegue
analisar e tirar conclusões sobre a empresa. O Balanço Social deve se preocupar com isso, a
sua leitura deve ser de fácil entendimento.

4 CANASVIEIRAS: A EMPRESA CIDADÃ

As empresas têm como principal finalidade responder à questão econômica pois
essa é a razão de ser de uma empresa. No entanto, surgem mudanças de mentalidade, aonde
a responsabilidade social vem contribuir com resultados para a empresa ampliando o papel
transformador de agente social e disponibilizando recursos para a sociedade e, ao mesmo
tempo, elevando a imagem empresarial como forma de garantir uma vantagem competitiva
no mercado.
Esta posição de ajuda por parte das empresas pode ser considerada um
compartilhamento de responsabilidades junto ao governo, que deve dar assistência à
comunidade e, com a participação das empresas, promover benefícios a todos. O interesse
empresarial pelo terceiro setor é de origem estratégica, pois elas desenvolvem trabalhos,
definem metas de qualidade, preços competitivos, bom relacionamento com fornecedores,
compromisso com o cliente para terem êxito em seus negócios. A preocupação e a prática
de ações concretas para a comunidade, vem proporcionar uma posição bem sucedida no
mercado.
Para tornar mais transparente esta atuação, o Balanço Social surge como uma
ferramenta importante. Neste sentido, o Instituto Ethos menciona que as empresas que
possuem programas de responsabilidade social devem esclarecer a missão da empresa,
engajando todos os funcionários da empresa. Desta forma, a empresa está informando não
só a seus acionistas, clientes, fornecedores e funcionários, como também toda a sociedade,
que a sua razão de existir não é meramente econômica.
Pode-se dizer que a empresa-cidadã tem um impacto marcante, pois representa em
curto prazo uma conscientização da responsabilidade pela sociedade que está inserida. Já
em médio prazo, contribui para a formação de lideranças para combate às desigualdades
sociais; e em longo prazo, transforma o pensamento empresarial, formando alianças com
empresas públicas, privadas e não-governamentais para que desta forma sejam criadas
ações efetivas de cidadania. Assim a preocupação das empresas com o bem estar da
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comunidade torna-se essencial na destinação dos recursos para os programas de
responsabilidade social.
Buscando incrementar o relacionamento das empresas com a sociedade, o Balanço
Social avalia as contribuições e as necessidades empresariais em relação ao
desenvolvimento da comunidade e à melhoria da qualidade de vida da população como um
todo, avaliando também os problemas sociais.
É o que acontece com a empresa Canasvieiras de Transportes que não só atua junto
com a comunidade que está integrada como também apresenta o Balanço Social (Anexo A),
demonstrando sua preocupação diante da responsabilidade social e sua estratégia pioneira
diante das demais empresas de ônibus.
Trata-se de uma empresa de ônibus de linha que transporta passageiros que desejam
chegar ou partir da região localizada ao Norte da Ilha de Santa Catarina. O Norte da Ilha é
composto por inúmeros bairros, mas pode-se mencionar como principais: Canasvieiras,
Jurerê, Ingleses, Ponta das Canas, Rio Vermelho, Cachoeira, Capivari, Gaivotas, Praia
Brava, Vargem Grande, Daniela, Ratones, Lagoa da Conceição e Santo Antonio. De acordo
com as informações contidas no Balanço Social de 2002, provindas do site da empresa,
www.canasvieirastransportes.com.br/balanco/textobalanco.htm, verifica-se que a empresa
existe há 77 anos, fundada por Evaristo Coelho da Costa. O trabalho desenvolvido por esta
linha de ônibus é regido pela lei complementar nº 034/99 e pelo Núcleo de Transportes da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, na qual contrata os serviços de transportes.
Preocupado em oferecer qualidade e segurança aos usuários, funcionários e
comunidade, no ano de 2001 a Canasvieiras Transportes torna-se a primeira empresa
brasileira de escopo a receber o certificado NBR ISSO 9001:2000, com o nome de
“Transporte Coletivo de Passageiros Urbanos”. Baseado nas informações extraídas do
Balanço Social (Anexo A) da empresa de ônibus Canasvieiras, este sistema de gestão e
qualidade é regido por normas, procedimentos e instruções preocupados em otimizar a
qualidade do trabalho oferecido, por intermédio de ações corretivas e preventivas.
Verifica-se, diante a tanta atenção especial dada à qualidade, que a missão da
empresa relaciona-se com essa finalidade, transportar seus passageiros com segurança e
pontualidade, buscando oferecer bem-estar a todas as pessoas que trafegam em seus ônibus.
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Como não poderia ser diferente, a responsabilidade social adotada pela empresa está
vinculada aos funcionários, usuários, comunidade e meio ambiente. É como se a
participação junto ao terceiro setor fosse uma “extensão” das atribuições que a própria
empresa já desempenha, considerando importante desenvolver ações em benefício do bem
estar social e ambiental.
Esta posição participativa por parte da empresa vem contribuir para o seu marketing
social. De acordo com o site Socialtec, este termo vem definir uma gestão estratégica no
processo de inovações sociais, a partir de comportamentos e práticas individuais e coletivas
que são sustentadas por preceitos éticos, oriundos dos direitos humanos e da igualdade
social. O marketing social é uma forma de provocar mudanças sociais para que sejam
combatidos os problemas sociais da comunidade.
Neste aspecto, não só a empresa analisada, mas todas de modo geral são fontes
importantíssimas para o fortalecimento do conceito de responsabilidade social, e o
marketing social vem mostrar a necessidade de transparência e divulgação de resultados em
prol de ações sociais. Mas, para que seja feita esta demonstração de investimentos por parte
das empresas, é preciso uma mudança de cultura, de motivação e gestão de pessoas na
comunidade, e isto só é possível mediante o crescimento em investimentos sociais e
apresentação do Balanço Social.
O Balanço Social pode ser visto pela empresa privada como um instrumento de
publicidade, despertando maior interesse para os empresários. É preciso deixar claro que a
prioridade do Balanço Social não é a propaganda empresarial: seu objetivo é entender a
atuação social da instituição que se dedica a melhorar constantemente uma deficiência
social. O Balanço Social não é uma obrigação, é uma ferramenta de apoio na qual evidencia
a responsabilidade social da entidade, permitindo uma análise e constatação da veracidade
das informações.
A empresa coloca em seu Balanço Social (Anexo A) algumas atuações procurando
se aproximar e atender as deficiências da comunidade que atende com seus serviços. Já de
início demonstra seu principal interesse em manter um diálogo com a comunidade na qual
atende. Para isso, há uma preocupação em saber as necessidades dos seus usuários, bem
como o que pode melhorar e o que se deve deixar de lado para um bom atendimento.
Diante deste interesse, a empresa menciona que possui um serviço de Sistema de
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Atendimento ao Consumidor 0800 (SAC), que serve como uma ouvidoria da empresa com
a comunidade; também realiza reuniões periodicamente com os respectivos representantes
da comunidade usuária, procurando se aproximar para poder conhecer, pensar e atender da
melhor maneira possível. Como maneira de dar maior transparência ao trabalho da empresa
de ônibus Canasvieiras Transportes, são feitas anúncios em jornais relatando informações
de melhorias e mudanças de interesse de seus clientes, além disso, o site da empresa
www.canasvieirastransportes.com.br/balanco/textobalanco.htm,

possui

diversos

informativos com o mesmo objetivo.
Como contribuição com a comunidade que trabalha, a empresa oferece transporte
cortesia, quando solicitada pelas entidades do Norte da Ilha, principalmente quando se trata
de funerais. Foi criado o projeto Andando Legal, onde a educação no trânsito é repassada às
crianças escolares da região por intermédio de atividades realizadas na empresa instruindo
sobre a importância do meio ambiente e os cuidados para a utilização do transporte
coletivo.
A empresa também atende a pedidos de doações. Colabora com brindes e alimentos
nas festas e confraternizações realizadas nos bairros. São doados inclusive, os uniformes
dos funcionários para creches e comunidades religiosas. Não obstante, anualmente a
empresa Canasvieiras participa da Campanha do Agasalho e da Campanha do Brinquedo.
Para isso, são colocadas caixas coletoras na sua rede de ônibus, como incentivo aos seus
usuários a colaborarem. A Campanha do Brinquedo é realizada sempre no final de ano,
para serem doadas as suas arrecadações no natal. A Campanha do Agasalho é realizada no
início do inverno, para ajudar aqueles que precisam de roupas mais quentes.
No Balanço Social é mencionado na participação junto a Campanha da
Amamentação onde a empresa de ônibus colaborou com a comunidade, conscientizando da
importância da amamentação para a saúde dos bebês. Para a Campanha da Aids, foi
montado um posto no terminal de ônibus urbano sendo distribuído material informativo e
fitas vermelhas indicando a prevenção da Aids.
Procurando preservar o meio ambiente, existe um programa na empresa chamado
Programa de Conscientização Ambiental (PCA), com ações pró-ambientais, envolvendo
colaboradores e atividades de lazer ecológicas. O projeto Economizar visa controlar a
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poluição veicular com o uso racional do combustível, reduzir o consumo de óleo diesel,
para diminuir a emissão de fumaça preta e melhorar a qualidade do ar.
Todas essas ações expostas no Balanço Social da empresa vêm mostrar sua
preocupação em poder colaborar com a comunidade socialmente, evidenciando sua
mudança de mentalidade para não só produzir e focalizar a questão econômica, mas
também destinar parte de seus projetos em ações filantrópicas, que mesmo assim trazem
resultados.
Para verificar suas afirmações, foi feito uma pesquisa de campo com o presidente da
Associação dos Moradores da Vargem do Bom Jesus, Clésio Rodrigues, o qual exerce o
cargo por 5 anos, inclusive no período de divulgação do Balanço Social, quando seus
moradores utilizam constantemente a linha de ônibus prestada pela empresa. Foi aplicado
um questionário com perguntas elaboradas com informações extraídas do seu Balanço
Social, focalizando a participação social junto com a comunidade. Escolhemos esta
Associação de Moradores aleatoriamente entre as inúmeras comunidades atendidas pela
empresa.
Foi constatado que para a região da Vargem do Bom Jesus, a empresa de ônibus
nunca ajudou com ações sociais, seja para a Igreja ou para creches e escolas. O canal de
comunicação criado pela empresa e mencionado no Balanço Social é o serviço de 0800 e as
reuniões com representantes de cada região. Neste aspecto o presidente Clésio Rodrigues
coloca que o SAC 0800 presta informações mas não resolve problemas. Sobre reuniões
nunca foi convidado para nenhuma, sendo que inúmeras vezes mandaram ofícios para a
empresa e para o Núcleo de Transportes da Prefeitura de Florianópolis, solicitando
reuniões, organizadas para prestar informações e saber o pensamento da comunidade, são
sempre referentes a melhorias que poderiam ser implantadas ou possíveis soluções para os
moradores da vargem do Bom Jesus, as quais nunca foram atendidas: na verdade a empresa
não se manifesta com as solicitações e pedidos provindos da Associação dos Moradores da
Vargem do Bom Jesus. Verifica-se uma atitude contrária ao que é mencionado no Balanço
Social da empresa, pois há um descaso s falta de interesse para saber as necessidades da
comunidade.
Foi colocado que existe uma prestação de serviços disponibilizando ônibus cortesia
para os moradores usuários, quando solicitado em ocasiões especiais. Este recurso à
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empresa analisada efetivou por 2 vezes tratando-se de condução a parentes e amigos
decorrente de falecimento de cidadãos da região. O presidente coloca que para transporte de
crianças das creches e escolas os ônibus não são disponibilizados.
Sobre os projetos Andando Legal, a localidade não participa porque suas escolas
nunca foram convidadas. Nas campanhas de doações, do agasalho, do brinquedo, a região
não vê a participação da empresa como também não recebe esses tipos de benefícios
sociais.
Verifica-se que para a Vargem do Bom Jesus a empresa investigada não realiza
ações sociais e nem dialoga com a comunidade que atende, conforme consta no seu
Balanço Social. O presidente Clésio Rodrigues, reconhece que houve um aumento da frota
de ônibus para a localidade, com mais horários, bem como melhorias com ônibus novos
com ar condicionado, que há um investimento nos ônibus e desta forma, na empresa. Mas
com relação a ajudar a comunidade, é precário o diálogo e a aproximação da empresa com
a Vargem do Bom Jesus.
Também contatamos com a empresa de linha de ônibus em análise, pedindo
indicações de comunidades que são ajudadas por eles conforme menciona o Balanço
Social. Dessa forma foi possível fazer algumas entrevistas a partir das indicações provindas
da empresa.
Assim, aplicamos o questionário ao presidente da Associação dos Moradores da
Vargem Pequena, Carmem Lúcia Rocha, que há vários anos participa da associação e está
envolvida com ações sociais para a comunidade. De início ela informou que existe uma
preocupação por parte da empresa Canasvieiras em ajudar a sua comunidade, sempre
mediante a iniciativa da Associação em solicitar a colaboração. O serviço de 0800 sempre
que acionado, traz respostas aos assuntos transmitidos num curto espaço de tempo.
A presidente coloca os excelentes resultados que são conseguidos através das
realizações de reuniões com a comunidade: onde não só há diálogo como exposição de
opiniões, reclamações e medidas que podem beneficiar a comunidade todas são tratadas e
atendidas pela empresa com soluções positivas. Como exemplo está a resolução de
problemas relacionados a horários de ônibus, onde alguns horários prejudicavam a
comunidade e foi possível atender a solicitação, fazendo uma melhoria nos horários
disponibilizados, fato que decorreu das reuniões solicitadas pelos representantes dos
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moradores, e outras reuniões organizadas pela própria empresa para saber a opinião da
região por onde trafegam seus ônibus.
Sempre que é pedido ônibus cortesia para algum evento pela comunidade da
Vargem Pequena, a empresa disponibiliza seus ônibus. Inclusive foi conhecido um ônibus
cortesia para levar um grupo da terceira idade até a Assembléia Legislativa, sem problema
algum.
Com respeito ao projeto Andando Legal, a presidente Carmem confirma a atuação
educativa da empresa, sendo que ela presenciou a aplicação do projeto na Escola Básica
Municipal Osmar Cunha, da localidade de Canasvieiras. Nas campanhas de pedidos de
doações, Campanha do Agasalho e do Brinquedo, a comunidade sempre teve apoio. Em
datas comemorativas como páscoa, festas juninas e natal, a empresa sempre contribui com
bastantes coisas provindas de suas doações. Relacionando-se com a preservação do meio
ambiente a representante dos moradores da Vargem Pequena tem conhecimento das suas
atuações mas de forma mais discreta. Carmem avalia o desempenho da empresa
enfatizando o diálogo para a solução dos problemas, a disponibilização de ônibus cortesia e
as doações como as principais ajudas que a empresa oferece à comunidade. Afirmou que
sempre que a Vargem Pequena pediu ajuda para a empresa, o atendimento nunca foi
negado. Neste caso o que a empresa informa no Balanço Social é realizado nesta
comunidade, exercendo a sua responsabilidade social.
Também aplicamos à pesquisa na comunidade da Cachoeira do Bom Jesus, onde a
Associação dos Moradores é presidida por Francisco Manoel Tourinho, já há 2 anos no
cargo. Informa que não utiliza o 0800 para pedir informações ou mesmo agendar assuntos
por que ele se dirige diretamente à empresa quando necessário. Relata que já foi convidado
para reuniões de cunho informativo e também para escutar as reivindicações da
comunidade. Geralmente os assuntos abordados são referentes a mudanças de horários das
linhas de ônibus urbanos. A empresa já acatou a pedidos da comunidade em benefício do
bem estar dos seus usuários.
Com relação ao ônibus cortesia, o presidente menciona que já solicitou para
transporte da comunidade para alguns eventos e a empresa sempre concedeu a locomoção.
Todos os anos a Cachoeira do Bom Jesus recebe doações oriundas da Campanha do
Agasalho e da Campanha do Brinquedo, organizadas pela empresa para ajudar a população
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necessitada da região. No entanto, no que se refere a pedido de outras formas de
colaboração, Tourinho (como é conhecido) disse que nunca solicitou à empresa, e desta
forma nunca recebeu benefícios.
Sobre o Projeto Andando Legal que se destina a informar as crianças escolares à
educação no trânsito, o presidente não sabe sobre o assunto. No entanto, relacionando-se
aos programas ambientais que a empresa executa, ele diz conhecer o trabalho de
conscientização da comunidade para preservar o meio ambiente.
Para o presidente da Associação dos Moradores da Cachoeira do Bom Jesus, a
empresa é considerada uma empresa cidadã pois se preocupa com seu público alvo,
propiciando conforto e ar condicionado em seus carros e procurando ter sempre um bom
relacionamento com as comunidades na qual atende, satisfazendo aos pedidos que lhe são
solicitados.
Por último, foi entrevistado César Ismar da Silva Schenini, presidente da
Associação dos Moradores do Rio Vermelho, que exerce seu 3º mandato, mas que participa
nas causas sociais desde 1998. Já de início coloca que a empresa é parceira da comunidade,
pois dá o seu apoio cultural a todas as iniciativas criadas pela região. Inclusive sempre que
foi pedido ajuda com recursos e doações para os eventos promovidos, à empresa colabora.
Para tanto, é anunciante no jornal elaborado pela associação como forma de contribuir com
a comunidade.
No que se refere ao 0800 o presidente menciona que utiliza como canal de
comunicação, informando que colocou como proposta para a empresa estender o
funcionamento do 0800 para o horário do almoço e no final de semana, quando fica
desativado o serviço. Confirma participar das reuniões junto à empresa, colocando em
destaque a última reunião referente à implantação do sistema integrado onde a empresa
buscou esclarecer às comunidades as mudanças que iriam acontecer.
O senhor César fez elogios a disponibilização do ônibus cortesia, dizendo que
sempre foram concedidos ônibus quando feita a solicitação. Para duas audiências na
Câmara dos Vereadores relativos a assuntos de segurança pública e para a ligação de luz e
água nas residências do Rio Vermelho, foi cedido ônibus para o transporte das pessoas. Em
outras ocasiões, como o evento escolar ABC cidadã, foi eficiente a condução grátis para
que todas as famílias possam se locomover e participar do evento.
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No que se refere ao Projeto Andando Legal, Campanha do agasalho, do brinquedo e
o Programa ambiental, o presidente informa que sua comunidade não participa. Contudo,
fazendo uma avaliação da empresa escolhida para análise, reconhece que a finalidade da
empresa é econômica, mas considera a sua atuação na esfera social muito positiva e
participativa junto com a comunidade, não deixando de mencionar que sempre há
possibilidades para melhorar.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho de pesquisa abordou um tema que está crescendo a cada dia no Brasil.
Este assunto, a importância do Balanço Social, ganha expressão à medida que novas
demandas internas e externas, principalmente as relacionadas a questões sociais e
ecológicas, começam a interagir com o cotidiano operacional e administrativo destas
organizações. Para a sociedade, as empresas não podem existir somente em função de sua
dimensão econômica. Diante disso, a responsabilidade social veio para ficar. Não se trata
de mais um modismo mercadológico, pois o que está em jogo é a sustentabilidade dos
recursos e insumos de que a empresa necessita para existir. As organizações que pensam e
agem ao contrário, sem dúvida, devem ser boicotadas em todos os sentidos pela sociedade.
É necessário que não haja mais espaço para este tipo de organização e que a prática de
atividades social e ambientalmente responsáveis seja cada vez mais valorizada. A exemplo
da responsabilidade social, o Balanço Social também é abordado por diferentes
profissionais. Esta realidade é condizente com a existência de um instrumento muito
importante para as organizações, principalmente se for dotado de um alto valor estratégico.
O Balanço Social, por assim dizer, é o principal mecanismo de avaliação e informação
social. Por meio dele, as organizações podem mostrar o que estão fazendo em termos de
prática social/ambiental, além de utilizá-lo como ferramenta de gestão social. No entanto,
independentemente se é visto pelo prisma contábil ou não, o Balanço Social não pode ser
elaborado de forma centralizada. É necessário que todos os públicos da organização
participem diretamente do processo, conferindo assim, um caráter participativo e uma
maior credibilidade ao Balanço Social. Nesse sentido, conclui-se que com este cuidado, o
Balanço Social tem uma grande capacidade de transparecer detalhes do âmbito
social/ambiental de qualquer instituição, desde que feito com total seriedade. Portanto, o
estímulo à sua publicação é muito importante para a sociedade.
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Contudo, o Balanço Social vem a ser um instrumento que contém dados de ações
sociais provenientes da esfera social, divulgando para a sociedade as relações ocorridas
entre a empresa e a comunidade. Nesta perspectiva, o presente trabalho buscou enfatizar a
grande importância de se fazer o Balanço Social.
Partindo do objetivo geral do estudo que consistia em verificar de que forma o
Balanço Social pode contribuir para mostrar as atividades de uma instituição, verifica-se
que é um instrumento do sistema de informação gerencial que se preocupa com a
veracidade dos dados e um modelo padrão para entendimento global.
Com relação ao objetivo específico que trata de identificar os aspectos que o
Balanço Social pretende divulgar, destaca-se primeiramente a transformação da
mentalidade empresarial onde a razão de ser de um negócio não deixa a área econômica de
lado, mas ocorre a incorporação das deficiências sociais que estão sem solução no país. O
Balanço Social vem mostrar que a empresa se preocupa não só com seu faturamento, mas
também com uma qualidade de vida satisfatória a aqueles menos favorecidos. Outro
aspecto que o Balanço Social reflete é a seriedade e clareza que a empresa cidadã passa a
adquirir no momento que comprova os seus investimentos no social, mostrando que
realmente é um acontecimento empírico e digno de análise.
No segundo objetivo específico destaca-se como vantagem oriunda do Balanço
Social para o mercado, a imagem favorável e positiva que a empresa solidária adquire, já
que os consumidores prestigiam e preferem comprar produtos e serviços de empresas que
ajudam em questões sociais. Para o governo, ter empresas privadas como parceiras nesta
empreitada é um auxílio promissor com grandes resultados para o país. A divulgação e
acesso do Balanço Social a todos os interessados e o controle dos investimentos por parte
da empresa são outros exemplos positivos. Como desvantagens que o Balanço Social pode
causar diante do mercado está na possibilidade de uma empresa informar suas atuações
sociais e no mesmo tempo não realizá-las. A empresa diz que investe em ações sociais
somente para conquistar seus consumidores e o mercado. O custo para elaboração para o
Balanço Social, precisando escalar pessoas específicas para executar a função com gastos a
mais pela empresa e a falta de interesse das empresas, seria uma desvantagem que não
supera as expectativas favoráveis.
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Tratando-se do terceiro objetivo específico, a análise com respeito à acessibilidade
dos demonstrativos contábeis, para o governo e para os cidadãos deve ser o primordial na
elaboração do Balanço Social pois o seu propósito é transmitir informações dignas de
entendimento e análise: para isso o Balanço social deve ser claro e simples.Como a sua
elaboração e divulgação ainda são espontâneas, muito se tem enfatizado para o fácil acesso
nos dados contidos nestes demonstrativos e a maioria das instituições tem respeitado a esta
recomendação.
Para o último objetivo específico que trata da eliminação de possíveis deficiências
que o Balanço Social pode apresentar prejudicando o crescimento do terceiro setor, seria a
falta de uma legislação capaz de organizar e estruturar o Balanço Social de forma padrão,
pois padronizando um modelo juntamente com uma normalização a ser seguida pelas
empresas cidadãs está se diminuindo a postura “enganadora” de algumas instituições que se
dizem parceiras com o social.
É importante que os órgãos competentes declarem obrigatório a divulgação do
Balanço Social para formalizar e regulamentar o terceiro setor. Contudo, verifica-se que o
principal problema enfrentado no terceiro setor refere-se às empresas que se dizem
colaboradoras com o social e não são. Utiliza-se desta ferramenta para tirar proveito da
situação.
No sentido de analisar esta questão foi feita uma pesquisa na empresa de ônibus que
anuncia ser uma empresa a favor do bem estar social e ambiental da comunidade do Norte
da Ilha. Alguns representantes de moradores que utilizam a linha de ônibus foram
questionados com dados provenientes da divulgação do Balanço Social e é possível chegar
a conclusão que as comunidades indicadas pela empresa como a Vargem Pequena, a
Cachoeira do Bom Jesus e o Rio Vermelho realmente recebem ajuda social e cultural da
empresa analisada de forma exemplar. Já na Vargem do Bom Jesus, a região que não teve
indicação para pesquisa, a empresa não colabora com os pedidos da comunidade, deixando
uma imagem de descaso e insatisfação aos moradores. No entanto, nas localidades que
recebem benefícios, os elogios e as demonstrações de contentamento são percebíveis. O
que deve ser ressaltado é que as informações colocadas no Balanço Social puderam ser
comprovadas, apesar de não serem realizadas a toda região no Norte da Ilha. É claro que é
difícil atender a todas as regiões da área de abrangência da empresa, mas o coerente e
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recomendável é especificar as comunidades, escolas, creches ou localidades religiosas que
são atendidas e beneficiadas com ajudas. Desta forma as transparências das informações
são mantidas, sem abalar a imagem da empresa quando esta é sujeita a análise de seus
dados.
É possível ainda levantar o questionamento se, realmente o propósito da empresa é
voluntário e sem nenhum interesse econômico. Já que as atividades assistenciais
possibilitam incentivos governamentais e geração de uma imagem positiva e solidária
diante do mercado e da comunidade.
Ninguém poderia pensar há duas décadas atrás que o mercado pudesse exigir das
empresas a sua atuação social no relacionamento que ela tem com a comunidade e seus
funcionários. Contudo percebe-se cada vez mais, uma força mobilizadora tomando conta da
consciência dos indivíduos e sensibilizando as mais variadas instituições.
Este acontecimento nada mais é do que a responsabilidade social por parte das
empresas, ou seja, a empresa se torna parceira e desperta a importância da atuação para o
desenvolvimento social.
Não é preciso ser um bom observador para verificar que as empresas socialmente
responsáveis, que pensam não somente no lucro, mas também no ser humano, são mais
valorizadas e reconhecidas, com a preferência dos seus clientes. Essas ações estão se
transformando numa poderosa vantagem competitiva no desenvolvimento dos negócios das
organizações, já que os consumidores valorizam a preocupação das empresas em tornar a
sociedade mais equilibrada, com menos injustiças e desigualdades.
Não há dúvidas que o Balanço Social é um grande instrumento no processo de
reflexão sobre as atividades das empresas e dos indivíduos no contexto da comunidade
como um todo. O Balanço Social vem a ser um poderoso conjunto de informações nas
definições de regulamentação dos recursos humanos, nas decisões de incentivos fiscais, no
auxílio sobre novos investimentos e no desenvolvimento da consciência para a cidadania.
Não esquecendo que é preciso consolidar uma nova cultura do empresariado com a
utilização de uma política de transparência para com seu público interno e externo. Ao se
prestar conta do seu investimento nas ações sociais, possibilita-se à sociedade acompanhar
o seu desempenho e responsabilidade com aquilo que desenvolve e ou se propõe a fazê-lo.
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O tema está sendo discutido mas ainda é só o começo de uma verdadeira revolução
empresarial. Para que isso se torne de fato parte da cultura das organizações, cabe aos
profissionais que lidam com as informações, tomar iniciativa na consolidação dessas
mudanças, no intuito de divulgar as ações do terceiro setor e ser capaz de inserir neste
contexto a sua contribuição para criar cada vez mais empresas cidadãs.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBONI, Nério. Metodologia da Pesquisa Acadêmica e Empresarial. Florianópolis: Fundação
Biblioteca Nacional, 1997.

DRUKER, Peter F. Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos: princípios e práticas.
Tradução de Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Pioneira/Thomsom Learning 2001.

FERNANDES, Rubem César. Privado porém Público: o terceiro setor na América Latina. Rio de
Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

Disponível
em:
FONTES,
Valquiria.
História
do
Terceiro
Setor.
Socialtec.
<http://www.socialtec.org.br/Download/artigos_dowmload/Artigo_Valquiria.doc>. Acessado em
17 jul. 2004.

FREIRE, Fátima de Souza; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Balanço Social : Teoria e Prática. São
Paulo: Atlas,2001.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999.

GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E EMPRESAS. O que é Gife? Disponível em:
<http://www.gife.org.br/print/oqueegife_print.php> Acessado em: 02 nov.2004.

INSTITUTO
ETHOS.
Sobre
o
Instituto
Ethos.
Disponível
<http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?Alias=Ethos&Lang=pt-BR&tablD=3334>

em:

IOSCHPE, Evelyn [et. al]. 3º Setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1997.

MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: critica ao padrão emergente de intervenção
social. São Paulo: Cortez, 2002.

PFEIFER, Mariana. Balanço Social Canasvieiras Transportes. Canasvieiras Transportes. Disponível
em: <http://www.canasvieirastransportes.com.br/balanco/textobalanco.htm >. Acessado em: 05
nov. 2004.

44

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SCHIAVO, Marcio Ruiz. Conceito de Marketing Social. Socialtec. Disponível em:
<http://www.socialtec.org.br/Downloads/MarketingSocial/MarcioRuizSchiavo_ConceitoMS.doc>
Acessado em: 08 nov.2004.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Éster Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de
Dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2000, 118p.

TERCEIRO SETOR. ADescoberta. Disponível em
<http://www.terceirosetor.org.br/quemsomos/index.efm?page=brasil> Acessado em: 18 jul. 2004.

TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Balanço Social: uma abordagem da transparência e da
responsabilidade pública das organizações. São Paulo: Atlas, 2001.

TINOCO, João Eduardo Prudêncio; KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Contabilidade e Gestão
Ambiental. São Paulo: Atlas, 2004.

ANEXOS

ANEXO A

47

1'2  $*# !3$    !"#$&%' ()+*,.-//0=46<>AfP58G]<Hb7 A!A29;D>CKA6A(:?Y7D]<>==En?Y<? D[@BC8A(ABA6<HA N_C8C,= CK^KD+Ap`6EFC#@aGH===IKbF=O(J ?29.7MIKPBL7.<>N2A!cA6C,7 =R=52E A=O9;be9Md<>P7 Af<H<HGgA :(A(C,= <>=RA(?B?YQEFqKD[==Ah? <= = Ar7MCTS96=E A? A7REUbU<Vs = @B7CXAR<H= Wi(<<HjB=Cfj? N iCY=6P2k2=!7lmD+<ZN D[EnA!?B= C\EFI,5fJBSBE =!7hABDo9 EABSB9 =
Clm8<>A!7BCYP25YP=EF=7<}bnD?!96EU<CtA(=@?Yu(=MD[EnArbvAfE @B~$<g=(A P @BCfA(P2Ap<]7E (C,?27(? C,5Y5YzEFEF==RS{bwA(dL b|@(kN2AxA&GgD7E SB<+A(9696=h7 =6C5,5K77? 9C#Do=R<]NB=En<PBNbnEF5,9y= =pIKJ 5!7RNBb @BD+N7 <HC&=y7?!<H@:BE 5K= = ?(@BEFqt7= <g5!A!E C 7 ?2=b
QOfu!DA= s29R?!7 = CxC,A!S@BC8EFA.D>AB= En<<H= A!C8C0C27BP!W5f7E <g==? bYC,?2Ah=CfP{u=7EU9.bnEF<Z@BD]u$A2= E AC @(?YARSBD]A(=c)9bU7 d5fA.@BEF=A!P2bBCK7ABOB<0?f9.ESBC8P(7D>7h<>b A!S S$C,A(=En?{96<]@(EF7=7pC\bwdB= DoSIt<g A=A!<[?2ECG]CfE P{5KP ==7 96<VCYA2E Do758E SBAC=<LCP2N2=A(A6<V9=M= PB= <>7b,@7
C8O!7BC,5YD>ArEFA!aB@B==(@Bb = A6?2I8=7.?2c 7(7 C,5YC,=EF=bf<>A!D>AC!9
P27?2En?2CKCY=Pu(Ew<>Evbn= E @$IK= J @(7A6?!CK77 965YEF=7 b|@k A(b 7R7!GA<HA 5YEF@(7P!Ab 7r?2CTDE D+N!D>7
OfbF7D?2s2:7 =RCx@BC,A(A.<>zRO(9.=MPB58<>=A!9.C,=(Ev?(Cs A.= @B=A2C!P2P2= 7<H? =RC8==u$O(Ewbn9.E @(PB= <>@A!A6CK=(c d7 ? 5Y76EF=CKb|k{AB\?!D+<>EF=@B? 7R@B@BAhAhC,=A<Hb 5KzM=7R?!It@B=A <C8= =!G[EF76A
D]@(7!A D>C,= =!bUEFG]@(E 7p=B@BA!AhC#D]@BzM7BbF=Cp?!P(It<H= 7B@(5,7pA!CKA6C,7(96C=@BEFC=NB<g9A CfP2P!7=BC,?2C8C,7p=uB@$EnA!bUEFC8@(D>=B=p@B5,Ah= C,9.7BEw5f?EF=s2=bk@OB=p?YA2Do<>CTAfD[D>z= C8?YAD]7(?2@(d$77 @B=(@B7k
 =En<Hb A!D]ABD>7 <<,7  J <VA27MCf\E @(bnAE S{?YA(D>AEn<>=MQ7 C8D>=
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
 2)_ !
 B.0  !v#$&%'  +*,.f*,
l.P(<>QA2C8=D>? = = @CT7S <>E =6AEU@<V= A6CC8WAB<H<}= S$?2EFI,Cf7(P C7<@BD]ApA2C Do<Hp=N?{Cf96P2=7A(<D]9.A6PB5,7<VA2bFAfC8D=E S @7ApN(<HA<+u2CY=P2?77?2C8k{= \uBP EnABbwE @(<H=R=B@(= ApD+<>=!bvEw9.S  E D>C=B@B@ 7 =d
Doc$<g==?Y? D>Cf=RP27Q<Z=!D]D>A6= 5,<]En7?2?!=S kBABc? E 5YD+N EF7= ?!@B= =bYA6?27Af~Bu{A2=5fEn<]N!<>D+76E S @7A6d=!QD[=A(? ?2= @C#ABS ?!E A@BEU7R<>= =BC7d$G77EK<HG[D>N(Ah?2@(@B=B=r@B=Rbns2A(=R9 @BA ^K¡i¢
G]\P!NB7 bn?!E <S{@BA(OY=BSEnI8<g==RJB<]7(QEFC#d$7 D[C87pC#AD]Q=9.7 k$PBAO<>bU9ARs 7p? iB7R@Bj=p5,j(7QiB96d$7 =C,= D>?!=)O@Bd{9.7R=!PBSB@B<H£pA=hC,@BGg=R=7p9R5K=!7Do¥bnN29.E =R=PBb QbFAY7BD]EnC#7<HAfD]NR=D[7k¢$<¤6B=<HA? CY7 EFC@BA(@B?!AhD>AC2N! = =b D]AB<#7 JB7
AW!c$C8<>A=D>?!= ?!@Bu2C!7A(P2bF7NBA2<H965!D]E A2@$=RC=RA@(=!9M=D+<>P=!<H<>SBA Af!C,GH=CABE @BD+P2N=A<H<]=¦t9.A(«EFEYC,NQCf?BEF7 7EF9.5f?{EvzPBP!<=bFA(E =bY96d@AB=MA.?fAf¬2D[~{bF=7A <0<+5fE ?{= N2`&?!IKJ jB7RP2§ 7 ¨2@Bbw©KEFA6C¡B¡CK6A(d$7MN2AhC7CK<V:BAB0J<}ª2S$7 5!EFI,b A 7 7RC@B A
58A(7 9¯?YDoP(<H=!<>7 D[=5,A ?!C8D>A6CK7M@B@(7(A.CC,<HA A(A2<HSCTDE I8<]7BN!CD+N$@(<H==IKO(J 9.7RPB@B<>7hA!CKD<H== k{?!®CYP «7N(<ZD[?$A6E 5f58¥v7PbE A!7RD+@E S A.7dB¬2D+bF7<V=<]EF?{=Cf? E D>= P2?27 @(bwEF7CP!A2=C8D><Hz =
Do7<g=96? 7 Cf@BP2A7 b<Z7MD]A.@?2AR=Rc5YEFCTEF@BD[A(=(96@BA)=.k +?!D>A2:<H=B@(7M@(AxW<>=?!C2P!7<HD>A(d$LN{A&S$EFC,=R7!DEw9.EFqt=<7
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
 8) °gv 6²±³v´6 !n'p%´')+*,
Q0A(9.EFABP?!D><gA6A!CK@(==M<+E =:bF<Hd=?2? 7R@BA!=!qYD=MN!=Ahb2@B5,7=R?!=D>Af9.~ PBD>7MbnE D+AN29@A6L @BN =A6<H=A CYOBP!9.7 ?2PBC8<VA2= C8u(=MEvbwEFCK@BA.=B@(Ew?{A6C85YC,<>7(Af5YSBEF=Ab d$= C= I8BA!C
7587 <>:(b ==u2?7E qY<>== @(5!E7 7<H? A =CKEFdC?{@B=hAr5t<>7A29.CfP N(7??2E @CK== @BuBA(EnbnEd@(?!=B7 @BCAh5!C,bU7BEFAB5f?!EF=D>A bYCA C#AfD[~2J D]7hAB<GH?27 7 5,C=B@(A.= ?Cp7? 79yC AEF7
=P!A9.b =RuE C2AN!?f=6D>A=k{9.Q7PB9bnEF= I,7hJ(Gg7(7d <ZD]S =E CKb A!=5!?2EU@967(Ad ?f?2D>7p7MG]@NYA!DoC#NBD[<>A!7(C\dBSB=6=5KbF77<>9.A!CP(<>A6A2A(@B? = C,CJ =(7.I,P Ab ACK?2d=6P$@(<]En7696C,=(A?fC,DA E @7
@(=<>A!C!P27?!Ct=u(EnbvE @= @BA6CK7 5YEF=b(?2=OB9.PB<VA2CK=k

,5µ·7 Q$b = 7A u!Cf9.7P2PBA<>=<HE D[7 @B7R9.7¸M<gE ACK58C,Cf77R¶ 9.5,7N$9?(EF@B7= @u!ABA¶ 9RA!C8D>= <Ah=MC8= D+EFC#GH= IKJ 7M@(7 C
AYµ~ WQD><>AN=<]E @$? ?2=CY7(P!@(CY=7M¶ <H58B7 ? 9;5fE =R7A.96<HA!A(52E 7REnP(=<g7(9.5YuEF@BE A= ?f@D>A.Ak P!=<>=R5,797 C52bwEFAB?!D>A C
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
B!*8,¹*8¹#º(¹)(n$*,
c58 AEFA!CT<CtD[DoA(@(E G>96A6EF5,=B=M7I8N!@(J D+A67NuB 0<HA7MaC#@D[J AR+7Rci(¼@BjB=Rj¡^2»\j(djN =M^=½>bvQE iB@=j(= ? jB@B= jA.C#d$S EnC8?BE AAEF5fEw?2<>E =@B= CX@(=R7MW=<H5K=PB7?<+9EnCY9pP!7A7 EU<Z<H<>D[A!=RA!5KCABAB9.7u(EvP P(96AB<>A(<VA!=6?!Ct=D>= 7MD+uB<>@(=!<H==(SBCY!EnCb A@BEw<>7 =M=
<>A!<+5,u!A=u!? AB7(<¾,5Kk AB<HD+E G]E 5K= @B7?27RA C,5K7P!7´½¾VW<>=?2C!P!7<HD>A6Q7bFAYDoE SB76@A.Y= CKC8= :$A(En<H7BC
À58¿ 7 c9.EFC#P2D[7 A(C896D>==RP2@B7A6<  A<>7 C#58D]JA 7M@ En@(96=MAB»\?fD[N!7 = CfbUd EF@(+=B? @BC#DoAh<[N!.IKNBA296C=@O2AxC8WD+<+<>Nf=Du!NB=<H=Rbns27R\<>A.:B=«?B= EF?(qK=N252=E b27 @(?!= =b
»\P(<>N2A2=C8bUD>EF=@B@=(7@BC!Ak d)LN2ApD]AB9ÁP{7<7 uTÂ[A!D+E S{7R=BC8C,A : N(<>=<=RL N =bnE @= @(A6@7 CC,A<ZS$EFIK7 C
DoSaB<gEF=(=:BC,?AA!Cf?Y=BP2D]@(A7 =M¾o<ZdD]A(A =!dB9D+S<>=!CfE CKSBN2=2=?2C@2@(7M77Mbw=R¥ Do= EF5,C,5K=R=!7Do9.@BE C8=RP!GH= = »·I,?BJBN s!7h== bn@$9pE @(7R=BA@(?Y5YD]bnARE 7MA?Y@(D[¾,7 Aha CxN!@BC,A6?25K@== E5K<587=B=<H@(@9677M<>AA258bUs!C77 9@(<]=MEF=M=»\58b AN 7 :=?YEbnD]CfE ¥@bF?(= = N{It@B=J A(7 ?2d7 =
A(= @9.9.P<gEU?(A!EFCKC,=RD+<VP2=!7 DE@SBA= C58d)7A!?2C#D+D]<V=7u2b =A<b A 75,@AA!?2C,@(A7M9.= P!IKAB ?(A!s{C7x5K7@B<+A<HAYCfDoN{E S= =C C=!DoA.E SPEF@B<HA!= S{@A(A!?YCµDo7E S{P = A(Cf<Hd$=B@(5YAEF7GH?!7= <+E96CX=A
=uBN C,58= <=96A(bns27<+E =M5K7?YD¥?BN2=k
C8?!Ã A A : 5, A!NB!Ct<V_=CfEF?2@BÄIK= =Mv@ ArA22C3P20Å@(7A.?!WD+? N2<H7 == C,bU?2EFCK@BCf7 =(P C7@B5!A<HD>bUd)EF=A(5f< ?2<[D>P2EF=A!= ?CCK@Bk C,7= :96A(A!Ev<H5t7 =C?(5KEFCY796bFAY7BDoE CSB=L96N2A6A(?!=!D>D]A6AB? 5K@(7=9;9L= N2C=bnEF@B= @BA(d
Æ " Ç Èr%   É"
58P!7 71 9.< ÊD>NBA/?(b ËA!EF5,G/=B7 /ÄI8?!J A Ì 7MdÍA(@'Ewc 96<>AYAY=D]D]=M7Enbwd$<A(5,@(?Y=ApDo<H<ZD[Ayl = D[7hCA(?527 @bwNxEFABEn96S ?!ED>A(=Ap?Y¬ ApD[7RE CK=.58= = OB7RbU9.EFqKQP=BbnE I8<HAA2J ?fCK7MD[=(AR@dBX7xLN2cBW ARlABQ<<H9.A .5,EUA?2N(u!=9AMbnk En58l ?f=DG7<H? =!=<]SB96bY!@$= C A IK A C
@(<>A!A 5YC#bFD[=Ap96C8= ABIK<HS AEFI,C!76k7h7R52bwEF= AB?2?!7RD>AR@BP2A²7(iB@BjAjBC8i(7 d$bwE=M5!E AD[=9.<P(Ev?f<HAGg7C,<=96<>=A2I,:BEFC#A!DCK<HdB7@(N_=^ <$knC!jN2¡´:(^A 5,C#7D] ?YA2D>=CD>77(NCKd G=(qtA(<
C8A?2@B7RLN2ARÎ(¢6Gg7<H=9;C!N2:BA CTD[ A!C@AM96Abws 7<+E = Ck
85<>Ï A(7 NB9.¹?(NBEF ?(nAÐEF@BC= 65,@7 !A 9Ád=M<>ABQP(= <>?!A!=C,AC,ÄS?YD]EF¹AB=En?Y<H"=BD]A2CXCW@(<H==M?2Ì 5KCY7QP 9.779<HNBD>?A!7RC6E @$7=<HA!@(u#= Â+A.AYbwE DoqKP2E =)SB=7Rd<H=MP2@BA5KA6<]7EFC87?BA6@s!AEF= 5,5,P(=A(<g96<]7d~$ABP ?fEn96A(D[A?2=dCK<=@B<= A
@(@(u(=RA6N{C8=B5,bUC8=s CY=<Nk C,?Y7D]7bU7pN CI,=  5,?!7A 7yCp96@(<H7rApAfGgs{iA(7jB<><VA(j(z?!iB<[D>d EFA27 GCxCf7d<g¸ =E CpD+9En?2?2AA!<>A!5t<Hz=A!<+CKbnEFEFCYqt7 EF= CK@B@d = =C,@A!CA!:LCNBN @B<H=!==(D+?!C<>I,7R5,=)7<gd$A9.CYN(EFNB?BC#?D]EFABE @$A96= CK=h@(d ALSCN2E zA@B<7D+E 7R<V=!A D[7=<H<>D>=A 9
5f<+EF= I,JB7R@BAr?27!SB= CpbnEU?s2= Ck  EF=bF7 :B=?2@B7R5K79;=R5t79.N(?E @B=(@BA.?!=MLN!=bYA C#D[z

48

En<>?2A!C8CYAP <]A(E @(E D>=M7MAr¸RP25,7= 9.<H=RNBL ?BN EF@(== b @$PA)<HA2k C8D>=RCtA(N2CCKA(<HSE I87 Cfd$=O(9.PB<>A!CK=6D+<V=?2C!P2=<>A!5KA6C,A(N
=!58Ã 7Do*<g96=,S{7!R9yC A@Ñbn7 s22C07´Â<7#E =B)<Cp?2=EwB9.EFCÌ Pl@Bb ==Q?!<>=D>A!=B?!: @(=BEF=JC#CpS7(Ed?{AEU7hEU?!<>=GC27CXEFCT<]W96D[A(<V= =96It?{=M CfA!P2A6C\7= @$<D]I8ARA2BCA!Ew?2C@D>AEA.S$<HNA!PBbCK<V:78C,=6ApÂAfL@D[7N(AyC Ev?!C8qKABAN ?2C\=5Ybnbn96E AAB?f?fD[A!D[ACKdd
@(A C,A(?2S 7b S$EF@(7BCpP2A(bF=O(9.PB<>A!CK=k$OB9ÁiBj(ji6G7 <H=9Ò<gA =bnE qY= @B=(Cx§{¨_PBNu(bvE 5K= I,BA!C!k
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
´A(bFvAY*#Do<g£Ì ?B\EF5,N!7rD+<> =6Ó\GZ7Ó·<]Ó&96kv=M5,=@(?2A.= C8PD+<H<>A2=C8?!D>C= kU<05K7EU?!9G7k<[uB96< k = «IK =A!E CC@(¸6ARCK¢B7 j5!E kA ¤ @(§ = ¤6@B5,A67@? z(Cf+NBCKb D[A.= C\P27G7< <H96= 9A(E 7
<>s!A!7 =<HbnzEFqt<+=EF7 @C= A.Cd$E D+7 En?2?!A(@B<>A6z7(<+EFCp7 CK?2d=!u SBA(A!9:B= 58@7796<>A!7C\d$D7 E SBCpA(P(<H=<>789;Â+AY=(D]7 5,CA!CKA6C,7R7M=CfEFC,En?YD>A(GH796<]96=R=B@$I8=h :$A A!CC#5,D]7J 967M7@=
LN{=bnE @$= @(A6@B=RA9.PB<HA C8=k
1= CKÔ C,A!+:*,NB_<>=<L N A67 Cv58= !?2Ì=EFC@(lmA6OB5K9.7P(9.<>NBA2C8?B=EF58=BuI,N!J C,7R5K=MA65f@<+EE =CK5f<N296CKC,A!J(5,76=?BCKEFA#CYÂ+96=97 Cp= P 58=A <HC,= Cf¥ SBA(EFCA
DoAfu(<gG[N{=EF5fC8? E5,A(Cf7P2?YN =D]+A2<HCtCAhk2?!l5YCYEFEF=MC#A(D]bFABAh=96u2@ 7 =!EFz<HDo=(bFE 7qKI,=:BJ 7< 7REUP{?!@B=GA 7<HC#=R<D]96A.5K= 7aBIt9= bF=A!=RCp? C,I,<>77rA(5!bFc$=!E A D7 @(E 5!SB= E= =@CbYA.= k$7R96@A =A2C#EFD]CpC8=.ANB9.P96<[P2En=h96A(Gg?BA(A(s En<+<g7R<H=R=C,96A 7 @ 5!AEFEFI8?Y=JD]bY=67A d @A
=C87B9.5YuEFA!E A@B?f=(D>@B= AbeddP!P!7=E<HCD>A ArCpOBEU?!9.D>APB<H<VA2A2CKCKC8=R=B5,@B7= ? CCYA(EF@B9A(<>CY=RN =M= C587=!D9.E SNE @(?B= E @@B= A @(C{A6k @A.7<HD>Ah@B=rbUs =RA6=
Õ ´v #62 )_! (v
Ö(× 0ØB% 1ÏÍÆ p 1  Ï1Æ Ï (
GH=Ùx7bF¹7 <]965K = ´=B@B@B7(7(Cpd o?2¹A(= 9)C96z<H A!)@ =BEFC=(Ìd7P!P!OB7A9Á<g<=(¨)iB5Y¢$j(EF7¤6j?2iB5K=d$7E C7RbF=A6Lu27N¨)=<gd=¨B@ @¨<V776ÚÛ<>G>A!N?2CK?!=(d 5YCC,EFA(7z??2<>@BA2==7RbYC@BL ==(N!@ A6O$9.9R¡Ew¤P?$dH<HE ¤BC8A D+Î(C,<>=RÚ =!DABE SBA <>= C#=MD[JA 7
G]LEU?N{== @?25K<>7pA(EnG><gN=?!kB5YQEF77?96=7Mb,S == OB<]EF9.=pP(5,7<>A2?!CKCY=REF@BA2ACT<HD[=zRS{CYA(E bnD96N!=AB@B?f=D[A6??!NB=x96D[=RA(9.5YEFP2@B7 = <H@= Ap@=pD+N@B<VAÜ¥UC#DS{E 5KA=(<HJBd$7p7 AhP2=<>=
=!CfED]:AB?? E @BG]E A(58<=!D=(E S76=GV96bvNfA~{7R?YD>@AA.k P2= CKC8= :$A(En<H7 CYd7?(ª$9pA<H7M@A6587bF=u{7<H=(@B7<>A!C=N96AB?fD[=
Ì587 1  b =%  u2Õ!70ºß<>¹= 1"@(!Ý7 Þ<HA C\GÆ =(®q*85,"7fp9+23L1 N!A6AÌ ÏC#lm1ÜD]A6ÆP(C,<>ATA2Â+7(Ï =5YN(N(P{9= I8@(JB7 7RCp5,Ev7?!@9E 5K=M= @BC87=!D<gA!EFC#CGH= @I,A6J(7M5,7@(?!7 D+C<>7bFA6A
c=$96=A(P2D+=bnEFs2C#<GH7 Do= E <]5!ItEF=REUJ P 7R=@BI8=@BJB7ROB7R9.Q@B7 PB7 b <VCp=A2u296CK7=A <>k$= CY@(96A 7 7 =<0CpbnEP2qY?!A(= =B<+@(C9.=M= E DoCKIKEvA(N6 96A!7hCA25tC8@B7D+=.<>?(=sObnA29.965!A(PBEU96?Y<HA D[A(AC8?!=d$D>k2=7MlÊ2@(A!96=BC,Cp!L@?!NBA2EFEF=6C85K=MA!@(Ct7R@(CfA ¥EF@B?2@= @EF58A2AyC@A =
C8P(= b =D+EF? C#ATGH=Â=IK96J 76A(?YGH7D]7MEY@A!AyC8D+à<>§(=!D[d¨!:ÚáEF58d$7MC,A@?!=6@BA7R9.= P(C<gCYA N2C8:=A!k C#D] A2CAp7 Cx<gA CfNBb D[= @(7BCxEU? 5YbnN¥e@(7 C? 7

49

50

ºÏ (+ n*#äÃ0#1 Ì 1ãa â\N!Æ C,5K =?2@7R7!GgA(<HA 5,A<0NB96=R=bvEw96A?YD]= I,JB7u2=bF=?!5tA!= @=(d$=
Q587 = b ?!== u2C,7S<>=EFAB@(En<H7 = <HCXA CKWd<H=7 ?2?2CY@(P Ap7D[<Z7 D[A!@(Cp7BCEn?YC8SBJ A!7C#D]u!A6AAB?29Ò
NBEF9Ò= @(<H7BAYC!GHkA(E D]EF=<]<+E 7EF=P296=A(<H=M?!D>CKA6A(C,N2J(C 7MC8AB<HSEF@B=(CKd
f
A
[
G
F
E
Y
5
A(9¯96!@ EF=(d¢$¤.<HA!GAE It A!Ck Q79767 uTÂAfDE SB7M@(A65, 7?!D+<+EnuBN(En<P2=<V=M=96ABbns!7<+EF=
@(@( =yA.# LPåN!<gAf=*#SB_bvEA(@?2= IK@BJ æA7M@AhAÜ5,ç\S$7 EFn@B?!=RC,Ô 5!?!E A7?fÌ DoD<HE =qY= u2I,=J(bns!7M7(=!d{Do=6<g=!O(SB9.!CPB<>@BA!7CK=B<H@(78A2Â+CKAYA(D]7.?YSBc7=b SBª{A(@(NA6@ \E S bF7Au2<g=CK= b"k C = A!IKC# D]A2= C
GH5877 <]b =96u2=7d$<>A(= 9@(7 i(<HA jBCjA6iBd(C8GgAB7N E C\<>A!G== 9MbwEFqtEn=(bnEF@B=7R<gA 7.C=!¾ D]ABEF=M?!@@(EU=.96c$A(=?2D>ª27@(A(96¾!d$@7E ?25K@(7MApA6Gg77 @(EY77 G?fAD><H7 A2b (5!EF: @BEF7R5, 7(= d 7 C
5fbnE 5KN$A(<HCK?27RIK=R@BA.A.En<H?YAD>?2A7!<]S?!A!=BDI,J(A.76En?f@Gg=M7<]Q96==B<HD>I8A EwA <>=CC,7= u5!<HE 7A.?!9.=bYNB@b D]A.= CèA.=u(PBEv<>bnE7 D[=58AIKJ@ 7En96k{l0A(?YEv?!D[7@BCp=P!?2= A <HCT= D[A
=587 ? b7(=d$u277<> = <>@(7 7 : <H<VA =CK96d(SB=MAB@(<]AE G[C,E 5KA=?Y?2S @77Mb S{LAN2N.A6N(à)96j=ÚéP!@(A2CK=BLCpNBP!EFC,A2=RCKC,@7 Ap=(CpD>= ?2u!== : OBEF9.C!9yP<H7RA2CKA=?YDo?2<gAhJ 7 7 C
G]NB96=!S = 9k
C8bFA!7 ê: uB EFCY<V_ARbF= $c$IK²JA!76: NDoë<H<H==?{u{I8=2=Mbns(6ArE CT_D[«=(A2d$@=RE #5!QEwä ?{= =R?2= !@BC87&SpWEFABÌ<>En=<HQ= u!7C\= ?2WbUs C!<H7(E= @(d?!Au!CY<HA=P 9;7?2@(<ZD[5K76A!7C7.96CKEn7(A6?Yd$D]5,AB7R7<HA 9M52C8N(PCt9.Ap<H7 PB@(9p<+=.EwA!96OBD>AA69.?YAP(D]976<>A2@CK= =
=C8<>A!JB5K=7R7bn9.EF5,qt7=P2?!=<D+?BD[<>7 s!7@=bF= 7 <@BC=h7(7 CpCtC\=96Dª!EwAB@P ?!7A6CtC@B=@B7hbn96A6DA(<HA!=?Y~ u D]=A=96d$bns2CKA = A(Cp@B?2P27@A(<7Rk<+E L(N2@CAhEFAf5,7~{=Cf=P!d$96A=hA2<[EFG]Cp7 EU9@P!EA5f@B<[EF@BA6EF =B@qK@(AE 58A6b =7B@BC<7(A A6C=AYN!~ @= E9pDE SA 7C C
SGH7= <H<]= EF=M9@(<>A6A!== bn5KEFqt7=(<>@B@B7R7 Cx5,7§ à9;§M=hAfG[~ N(= ?296IKJA!7MCpArP2A(E @<+EF= @B@ A6EF5,7(@CK7Rd 5,§7i{bF=à.u27!7GZD><H=B= @Bbw9677<'k$bF :7RE 5K=7 ? CY7Md0^Y@(iMARz iB5!j(E @j$7i(d
96AfD[=b sEUPª(<[EF5K7RAM¤(¢(ÎM=N{@E 796AYDo<[EF= Ck
1 Bß´¹Bçãì Ï1Ã*'Ý1 6  Ø  0Ï*Õ'ØR 3Õ Ï Õ (0ìµUç 1¹ Ï BÌ lC8A : NB<V=?2IK=M@(7M587 b = u27<V= @B7 <
@(P(=M<>7!QD[A!= I,?!J(= 7C,SEw?{EFAB@EnE <HS$=BEF@CXN!W=<H=b|k2?2lmCYP O$79R<HD>PA!<HCA C,D>==h9.D>Au 9;(9;¸MA @C#E C2D]zP!7 ?!C!7E IKN!J CK7M7M@(@(7BA6CA258L7Nb =EUPu =796<H=BAB@(?f7D[<>7 A!CC @A
9696zz CKCK5,5,==<V<V== CYCd@$bvApNfS{CK= 7CfbF@Bd$=(C8=dP!PB=!<H7 D[7 D>A!CD>@7A6<HA2C,CA!=:NBNB<+<HE = 52N(?!I,bF==)<d96u27!7 D]@= ABCbF7@$ArEU?!u2Ct7A(<><+I8<H=BJ 5f7Ms2A6=)d$5K75!?!NB52bs!7(=(Cd A
96En9.= P25KA(= <+5,96J(7A!z!P!SB=AB<>bw=hd$A(D+<>?Y=Do<>u2A6=bU7s Nf7MD<H587B7C{9;k$OBGV9Evu(<>@B=(A!d$D>5KA(7<+?#9.Â#NBEn?2?!= D>@(7R7B@BCA6C,5KA!=D>7bFI,<V=RA2CA\@Â+==L OBN 9.AfD[PB= <VA2C8=ds!z
D]58== 9.u27 u2C(@9A6=R= I8@ 7MEFCY5KP 779?(Evu(G>EEn~{bUEF=qY=@I,7J(<>A!76Cp@P2A6=A!<H=ML N5fEUEvP ?f=D[7R96@BA(A6?YD[CK7 A!C: @N(A.<>=P(? <HI,7 =D>A ?2I,7RJ 7RC,A!5KD>77 bF<AYDo@BE SBA =(d$587 967
96A!5Kí?BEF5,=RA65!s2=P A!= ItJ 7k

51

S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
P!= Õ <H(=M1 @(Ì A C, A(C9.58P 7ABb =?(u s{7=<><= =!@(D7E S<>A!E @(C= @$@B=RA CQ@(=A.?2=BPBCT<>S$A!EFCKA(ABEn<><Z= SBCX= I8WJB<>=7R?2A6C!P!C,A!7:<HD>NBA <>C=C,?!J(It7=k!P(lî<gAQP!7=9.<>= EF@BC,CK7(J C 7
P!?f7 D><A<]^K?{à_=h96@$ABAr9. u(<>AY<>S7 ACfdB?2D>I8AJB?276@(=h7l<VA25Y=EF@BbnEFA(qK?!= D>@$A 7C<HAQ´NB?(fE lA!A!CpC#D]96AYASB?2AC8dB= ABE 9C5ti(7j9jBiB7Rd 7<>A(u#Â+PAY<HDoA2E CKSBA(7R?Y@BD[= A @=
A(= C? 5,7=<[9.EFA(En?Y?BD]s = =It< A!= CC\A6= D+AE S$?!EF5,@(= =B9.@BA!Ew?C\s2@B=7696=A(?2?27D>7(kBC·OB?f@(DAR<HA<gA=(E CS EUPB? <]@ En?2EF585!= EnP2It=A EFCC\=!L DoN!E S ApE @5t= 7@(?fA D[A(C9.A2C8PBD>bF=!=SB<>==99
C8?!A 7B: CpNBPB<V<H= ?2@IKE =M7 CAh= C,@=9.ª @BEw?$A6E C8@(D+7M<>=!5KD7E SBbF7M=u2A677<V= P!@$AB7<V= <]¶\52E EU7 ?!?!C,=D>=bv¶Xb =(96I,J AB7Rbns2@$7Ar<]E = bUN CpqK?!A2=C@EnbnA6NB9.A(96En?!AB= <VIt:BJ (7R?{@B5f7 EF=
P!96z 7!D+D]EF7M7<+@(E C8=D>=BO(C9.AhPB5,<>7A!CKu=<H= ¶@$A67CK<VA27CbnE d)5!E=pD]= G]IKEn9;J 7M@@(A.A6PB=8<HÂ'7N!P2C87D>A6<>5f7 E 7NR?!=96<0A96bUs =7E <]7EF=<5K?!77B?YCGH7= <H5,D>A7?fk D[7 C@(7BC
GH 7<>A <]Af=96SBbnA(E=BqY?2I,=IKJ <HJ=7R7M9R@@(A.+CKA.aAx<]DEFE :B<>C8A(5K=(En7 @B?2C\=R=96l@B9.ARA(?2uBD>?!EF7(A5,C\?YD>D>?!=A @ ECxEF7M<]·E 58Ar7B(Cs2B7A.lXN!P(S{k <>Ahz!=D+EF5K<H7 AC?27!5,SB7 =9I8JB7 7RC@B527EnP!AB En<><H7 7B: Cp<V=P!=96<>=M= @(A
P!P!A=Õ <>(b A ¥U71 CT@(D%<H7M= Ì C@láA_CK7c$^KuBA(à.<>96Ah=.=C,i(?= iM=.ª!@B@B+A(A.?YdD]?!AB967 <?2SA(=RABEF7M9.@B=A.u9.<H(7Mu(<gA!EF@(ABS AR?fA(D[i?2AjBIKd$Jj(D>7M=iBud=h= D+<>l: = 5!EFqKCfE A@96?2A(7@B?Yd$7RD]LA2=BC\N27 = GHC7bwEF@BE 58<>=B7 A!@(b == A6u2bUEFqK@B7=BA&<V=@(S$@B=EF7 @B?!<H=7A!C ? 7
Do<g=u =bns27(d A(?YD<HA67N!D+<>7 Cfd$Ar<gA :EFC#D<H7N.96=E C@A^¨)jPB<>A!C,A?!IK= C!k
ÕC8A: ´NBv <V=?2IK=R?27p.=Ùx9.¹)uE AZv?YD>Ax@´AÅ D+1 <>= u!= bUs 7p*,pGVN$?!R@B=%96# AÔ ?fD[=Z)bKÌP =<g=xl5!=<HDoA <>@ =E ?2D>= L?!ï$@BEwbn76E @(L= N{@ApA=A
7@(A6u2A9hA C#D[A2J C87RD>=@B<=R@B»\7RN 5,=7bvb E =@u2= 7@B<>A= d)@(77 <VEU? d$@ =EF58O$= 9.@$7P(<<HA @BC,A6=R=(@B5YA EFC,@BA(A(?!?YS{D]A67b @BS A&A6D@<HAB= ?fu!D=<H7Rbvs!7@Bd$7rLcN2E A6C,D>A 96=
7=<>A!5K5!: 7E @EF<+CTA(<HD(?Y<H?{=BD]A,5f@(© EF7M=M96A6@(!A6C587 5,= ?f75!D+9;E @<>7ABAbF?f= 9MD[@BA!7EFCCKC,k296J lmA7R?296@BC,AYAh=D>bU=RQ967@A9.=?fD>NBO(A(?B9.d$EF5K5,PB=7<>I,9;A!J(C,76=R7M@67Apu8=RÂ[lA!7 5fD+5tEE @(S 77MA<<g?Y@D]?!ApAy5Y@@EF=RAxEU9.@BWEnA_?B<V=N^ u2Ew<==bns27r
Q7<+lEFA(W?Yk D] = A!I,C8JBD>7(=6dGHP{7=<+bF96A!C#=(Dod<g=(P CK=d$<H=R=(5,5t779.?fDP <H=7 ?Bb = s!< = A!96C8A(D>AM?YD]En7M?!@ @(EF5,A6=(=!@BD7E S<E @(Ew? = 5Y@BbnN2A A(C9RARE C,@AxA(D?Y<HDo=E GVu E 58==BbnI8s2J 7 76C\@@AA
P! 7B<>7 C,:C¥F<>S{=A96E C6=r<]¾,EFC,¤M5K79.C!Enk2?Bl N!bD>7(9C@B@A6E C8C8D>7A :dBSNBAB<V=9?2IKC,=(A¾?!d @B77?2@(<>A!Ap=D[bv7EFqK@= = @C7M= @(CA2CKCKA!@(: ARNiB?2j(@(j$= i(Cd$Ap7 CKAY~ D>= Cf
GH=!ABDoEnE <HS= EF@BC= C8@(J A 7C·<VApA2=@BbnA(EFqKu = =!@$D[=A!CC·dC8?!7 7u(<>EnA?¥ =5!C8EF7MC2N(@(?Y=D]Â[7 7C<]<>?2A(=Bb @(AfS=M= @(?YApD]A2DCX<H=¸yu2C8=A bns2: 7(N(d <>=5Y?2En?2IK58=R7?29.7xEnD?(<HN2=D>u 7 =Cbns2@7A k
1%#Ï   ÃÆ ÕKð($1y*,_ÌÆ ®m@$A!Ã C,%A?fñ S{Ã 7ì b S Ew96A?YD[7rP$<H7G>EFC,C!E 7?2=b2@(7M587 b = u27<V= @B7 <6@BA
Af@~ N$D+<H<>=A(?!96D>Ap=76En9.= P2?!776<}@BD>í Ah?2i(5fj$EF=j(iBP!dB=7<>=MufD[=RAfS{QA(=+?{C,= ApCT7RS E ¥A?!Ew@<>= E 5KCXAyW@(<H=Ah? iBCYjP!d7 Î.<ZD[s2A!7C!<Hk =  CA2@BC8AD>=hD+<VGgAB7En<+?29p=9y=d A?fD[7
=A(P!79.u<<HP=5,<g? 7A!:Bb:=A(=u NBuB7+EnCK<>bn=EAx@@(= D[77 @B<o@AhkB= O$@BC?fA6= D+CK<>CApA(z N27 <HCCA!=B5KDo7<HCAbF=@BEU? =Ru2=7 A(96<H9.=(AB@BP$?f7D[<H<>A!7 A!CKCxCK=dEn?Yk$=MD[BA(<HQ<+A =?!7 7?25YCY=(NdBC#P!SAf= ~EF@BABD>=REnA<>=<]5t?2CX77BW9CX<>A6==R?!EnA2?C!@P25,7N275K<H9.D>= A IKP!C J= 7M?fòBA d
G]En?YNBS ?!A @BC#= D]96A.A(?2?Y=RD]=5,=b2@(P2==5!O(E D]9.= IKPBJ <>7MA!C,@(=A6k C,AN.P!A2CKC,7 =bFd<HA25K7?Bs A!5,A?!@B7+7 C5879676GH=!D[7<

52

s!= uB(Enbw1 E D]=ØI,J(Ì 76®@ A6<>785,Â+7AfuD[<H7R=B@(Q77<>u(A2<>Cp= @BP!7= <<H=RP2=AY~B<V=A(<>«5,A(7!D]<>A(79<+E C8D>7R=r5,µ=Q<V:B\7RK@BlA.«\96dP7<]D>E7S<+EnbFEFA2C#D[:=E =Rk Q= 7967
GHi(7j$<]j(96iM=65,@7A?!D>S 7 =NbF7CK<+A6E qf=587< 9765K=7bP2==u!<Z7 DE<H5!= Ew@P{=7I8< JBAp7RA2@BC8A_D+En9.^fiMNBbF5,=7< b =p= u!=B7C8<>5t= A(@B?27CK<HJ A 7RCKd$PBCK<V7!A(G[?2E Ct@Cf7MEF7L?2N2= A_bedB^(AB^ 9
GH7<H= 9<>A(96=? A#Â+= @B7(CpP2=<>=R=hG>NB? I,J 7R@A.967!D>7 <]EFC#D]=k
´¹=OB9.nP(*,<>nA2CKÌ=RA2CTláDEn?29.A!NB5KbA2=BC8C8C2CtEFAh@(= 7@BAp<HAf@D[7A<+?!A(7Mb AfS A!=CK5,<77MbF=?<¥FS{ABA?fb,D@(<HA6ACKA!ABCKN!5,7Cb =5K7<]EFb @B== u!@7 A<H= GZ@A 7q·<>58A!7C!9ók LN A
=p@(A6A QC#5!= D>NBAp?2<H= CKCKC8=ABS?!<EFABD+C!EFEn@BNB<H=7(P(C0db Af?(WDENB<HS =967?2=.CY?!P 7P!7= P(<Z<HD[<>5KA!ABCPB<]7<EF=6E G7RA58<H=7 A N295,@AE=.D[= 7(¬ <+CNBE 7M?!C,@B@(A(=(=N{I,C OJ 589.7p7 b@PB=<HA6u2A 7O2C8=<>@= kN @(5,7 = A(<HIKA!?YJ DC7R<H7A6?2P27(=R7C <HOD+9MN?(PE @(<HA = C,@=(A d
58A!7CK5,b =7u2bF= 7Cf<>dB= @(Gg77 <<H9yA C=<gL =N!9RA6A!C8C,A.D+N ? @(7=^K<>`=9RARdBi D[`=?f:D[<>7=N2?2Cf=RdA^f9M¢MP5t7<HA bF=C,u!=R7 L <H=N!=@7?f D[<>7RA2C{ABk 9;7NYDo<g= C
Õ@(A6Ï [5K7 9.  NBÏ ?B pEF5KÕ = Ì I,4yJ(Ã07M7r1ARÃEv?fÆEnGg?27C8<D+96<+1N(=!96DEÏ SBABXô7r?!D>EU7R?!Õ D>@ØABAM<1·?2EnÝ7.?fÞD[?!A!=.:<HO= 9.IKJ PB7<HAk C,l=67LbF7N ?!Ay:BC87RAB<}@$S{7RAx=5t?277R96@B7xA²S i$A(j(¥ 5!jBNBi(bF7 d
GHNf7D<HEn=bUEFqK9= <PA2NBC8u(D>bnA6E 58A!= C!@P2= = CxIKÎM7A2P!@=E<>I8=RBA!@ CfE S$d$N(7bF?2:B@=BApI8J D>77 k@7 C7 C5K7bF=u27 <H=(@B7<>A!CpPBN @BA(<>=9
En<>=R=MA258@7 E I8b =JB7Ru27@B<>== I8¬tJBA!7RC8D>A.=6PBY<HN(A bnC8sBABEn?2? =I,=R?27r@BAh¾+l5t7<]<>bF==EFu!zM7 @(<H= = @7<>A2Cd
QGHº == 9.f?!*'=EnbUrEFC,=SÑB<>EFA!¹ABCEn<HA.= Cf 96¾µAB5,Ì79.?Yl_u(D>7<>D[7 A(N6C<>5,5,@7A(=M9
@(=AbFA!C,:5,<]7EF=?YDok <g= IKJ 7RA65,7?YG]<H= D>A(<+?B58EF7qK=B9.I8NBJ ?7E d$@== @(¬tA6A!C8@D>7.=6YN(7bn<sBD]EnA6?2=h@B=rD[AfS{bws{Ar=9.k«NBE7 D[=9p9MA?Yª D[Cf7RE 58@B=MA A
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
- × xÙ ì 1  Õ!Æ1Æ  (1yÏ1   Õ  Ã %µB
11 % $ÃÆ  6Ã Æ  1 ´"Ã B6 Ì BCÕ!7Æu#1Â+AfÆ D[7 $CA!ÆCtLN2_A 5fE @( 7 Õ Cp ÃP AB%µbF7BC5YbnEFA(?YD[A!CA
lA(?5!5,s!7= ?!@$D+7 <>C= @BAr7(YCAB@B<>@A(?!EF@BD+7B<>7MC{k$@(O27 C8C\D>A6SBA r¥U5fN$NB9ÁbF7 CPB<>@78=.Â+AYOD]79.<HPBA <H=A bnC,E qf=)= d$@BC,7J 7RP2AAb?27r58=c 9.AYD]EU7?<s!@B= A @B7BC= 7

l7D]u8ABÂ[A!?!D>@7 EUC96AA?!?Y5tD>7R7?f=BD7R<H=BQ0@(bv7 E AC?Yk2D>l A(Dd$<H=!LSBN !ACD]@BAB79ÒPP2<g778Â+<Af7D[7(uTÂd$Af7(DCE SB5Y76bnEFGAB=(?f5YD[EnA!bUE D]C=L <N =A6b 7 A(58?Y= D<HbwE=qf<g= AI,9JB7hAB@$9 7 C
58L7 N{?Y=D]?!=!@BD>7M7R5KA7?29587 ?Y=DoO(<H= 9.@$PB7 <>CA!d)C,@(=RAYSB= D+7<Vb =!SS{EF@B 7 CC@(k{7. CcBl7Qmu8Â[A!õoj{D>7 à)CpjBj? öJ d(7D[A(P(<><>J 7 7M5YNCK<HA(=BN2@(C7 7Cu8CtÂ[J A!7 D>7(CKd
A(i(?j$5,j(=iB9.d$@En?B7 s Cx= ¢(@B§)7 ¤pCp7P =uTÂ<>Af=hD[7 =BCCA(A(? ?Y5,DEF7@(?!= D+@$<>=A!@(C7B= CCKCY@BEFA(C#D]?YABDo?!<>765!E @= 7E CC\@S 7A(¥ 5!7NBbF<H7 D>A6Cfd @B§=r^KàRbns2Gg=7<Vk=O$9 9
@(A!S{7b SE @(7BC= 7 C@7?27 CLN!A.PBl<>7 Q5!N(=<g?2== 9;C8S$=EFA(OBEn<g9.= ChPuB<HA2N!CKCt=R58=MA6C8¨= ^fD+¢6EFC#GHGg=7qY<>=A(9<= @$C 7 = @7 C{k
?!A 5, A!ß´Ct¹CfEF@B2=@A2C@(7B)C*,C8YA+N2C!3$5Y_ÌbnEFA(?YD[A!C5K79;LN2=bnEF@B= @A)k  A C#D[=&Gg7<+96=(d<>A2=bnEFqK=
C8C8A= D+96EFC#A2GH=CTDIK<>J =7Mbn9p@(AA6?YCKD[ABArN!NBCp96N{=CfN2P2zA!<[CtEF7LCNBEFA(C,9¯
=RL<VN2ABApbF= D>I,AJ(9Á76=BP{7R7<C,A(7<Hu8SÂ[EFA!I,D+7E S{P$7R<HA!=C8? D>==Bbv@BE CK7(=d<u27RA(9: <>=5,N6796@(A7d
SC8=AD+<]EFE C#G]EGH5K= =IK< J =67MAf@(~ 7ME C85!D>bUEFA(?!?!5YD>EFA6=6AY@B~ ARD>AP<]<H?776ub @A=R96AB= Cx9.?2P(76<>A2C!C8E =MC8D>AA9÷96=pi$@Bj(AÜjBiMD+<>7=u!? D>CYAfP!SB7 A6<ZD[=A)kt96l=96<H5K!=R@@BE =pA @A
à)A!L§$NBdH¤ EnP2ÚøA6@B@(A67MCKQ=!7 D+9REFC8GE D[= 6IKJ Q7A(k?Y D<VCp=bY<HA @BCY=RN(»b D]= N2@B=7(bnE C@= @B@(=ARP2µA!CtQLQNB»¼EFC,A6=RA!CKJC#Do7MEvP(=NB? bF==@BbnE CK=(= C@(= 7BI,Cp(A2P2CA(bF@(= A
96A(bns27 <]EF=k
ùLØpN{D+=<>=bK GH?2= C!,qYP2nA(79<} D[A6P =@(*'<ZA.D[°}A.P2¹)A!P! CK=BC,5Y7 EF(=B?2C5!rE =RNBA.96P=R<HAB=!P DE=S <>E =@I8= JB@B7A6k LN2AhAY~ E :BA.P<H7 G>EFC8C2E 7 ?!=bvEFCf967(d$@7
l_D]ABQ9=N? 96= C#=S E <HAA2EUC!<>= P2Cf7d ? P2C87=<u$C,EwbnA(E @(<H=S@Ev< A6=r=<>EnA2?2:@BEF=J 7696A=9EF7<oL k2N l ARG]En?2?2==CKbwd5,A(9.NyN(ApE D>7(7C?2@B@BAp= LCKN2A(A(9.bFA2PBC<>ApLN!=!A6D+N AB7bFN = d
DoC8<gA=N2? CCf5!P2bU7 EFA(<ZD]?Y7D[A!N6C=@Ev?!A2@Cf=.bF7 P5t=A2L?!@N{7(A(?2CK7(A.CKdP!?=7 <>=MCp7hu(<>D+= <>I,=7(u!C= bU@Bs A67(d$CfAN{=C85,Cp796b =RJ 7 A N.Cdb =(s2qK7ABÂ[A(<ok!d$lú587 O(?Y9.DoEU?(PBN{<>A!=CK9 =
D]58Y=7 A<g?Y?!A!D]C,GZ=M== ?!k587@B7R9?BC8EFACKC,N27(Cd 58Ew79.b =PBu2bF=7?!<>D>= 7 @(N7 7p<HA!CYCpEFCTP{D[=A(<V96=6=yA!@(~{A!A5!:BNYA D]CT=D[<>J AB79@(==PBL<VN27=PBbn<+EF@BE =B= @B@(=A(96d2A(CKAB?!?!D>A6@B7C!N2L= N!A d
A(97NfDN(u$<H7R@BARij(j^5,7?2LN$E C8D>7 Np=M5KA(<HD+E G[E 5t= I8JB7r]c$¼¡)j$j^©!i(jBjj k
7Rº 1·CY,ðEFC#D]ABÃR96Æ  =R@B1ûA&D6Æµ<>=ÕÌ ?!º$lC2 P!QÏ 7= <H?2D>ÃA = ÝCC81S$@BEF7A(En<g=(7CX<}D>WA6<>=@?2=.C!+P!bn7s2<H=RD>A A6CpA(EU?!9¯S A296C8A(D+EnbnN6s27AB<+9E =L P N!== <>=6bwE @(CK= A(@N2A.C P2=<>=
5fP(bv<>EFA2A(C8?YD>D]= A2@C7 k$CK d <>A!7 7 Cp5!?2NB7P!S{=B7 @BC\=RSB5,A7¥U5Y9;N(b =R7 CCtA!@: =RN(AB<>=9.? P(I,<>=RA!C,A6=R=RCtLJ 7RN2=A!bULEF@BN(=(En@BP2A6= @B@(7(7 CC5,CK7AB9Ò<HSEF96I,7 7!C D[7<
A(587 bFAY?YDoDo<g<]£Evu(?BNBEF5,En7h?2@D<H7.= CKP!A(=Ev<><H=p7)d$=RL PBN <HApA C,A A5,<Z7S ?2=B7I,J9.7pEFqK@=M7R58967 9.ABEFuB7pN!=C89.D]¥ S uBAEFA(bY?YA6D]AAf~$AP @A(EnbF9.A.EU96?NBABEn?!?27B@(C\7pG>76N(96¥?!=B@I8E 5K=(A d
@(<+E A.CK5,<+7 N C¥U@(@7ApEnD+?Y<>D>=!AS <]=? 796k$A(O!?YLD]7MN(En@(P2A.=96<H7BA@B?Y= D>7(CCAh5,@$7A(96<]<>7h=G[P <H= A:BE 7A?!<>AfCKD[d$=C!<VN2@BC!= P!@BAB7?!<CtLJ 7RN2A6=RA=bwEv<9.A6En?!==M< 7 C
58P!7 =B?2C,@C8=BEF5Y:(EF7AB?En<>= 7 @BC{7Rk{ L C6N A.^K¨PB<V?!77 P2S 77 <>C5fESB7A? ¥U=5YNB9bF7 96C´Â=zpE 7A!<C85,D>JB77p?YG= 7@B<ZD[=7RP!A6D>=BC,@(A!7 :CNBP <>==<H?!=yIt=h7P2=BA(7 <>C =<5t797
?!7 S 7.cEFCTD[A(96=M@(AxW<>=? CYP!l7 <ZABD[9.ARP(+?f<>A2D[A!C8:=M<H@= @E C27P!k 7?BEnuBEnbnE qf7N67 Cps{7<Vz<[EF7 C@A6CfN2=BC
b=nü EU?7(Cps!'= ÇP2C#7A.<HD>=(6E D@BEU?!7ø
A<>A!<Hz C<]@B#EF7  A6C|@AAf9G[ÌE 5!a E <>=?2En5fbUbFEFA=6d)S7REFCYL N N!=A.bYA6P27(LC,N2C!ApEUuGZ7EwbvE EKD>7D<HN.=? 96C#=GH7E 7 <+96<0EU= ? @(@B=MA(P A(AB9¯?!@BbFA(E ?!? 5Y7EF=
5f«E @(N(=B?$@(E 5fA6¥vP=ME 7RC8@A :A.N(¬2EvbF<H7A<]9;EF=?=EnP2?B7 EF5YbwEFEF=!CDoABE SB9Á=k iBj(j$i(d$7u<]E :(= ?!@B7R= C@$A(96=EFCAB9.P(<>A!Ct= C@(=
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
ý ×  Ã % ÏÕ ´ì Õ ÃÆ ûpØ 1 pØ6ì ÃÕÆ1Æ 
%Õ!P!Ã7B#C,±C)B¥FS{%Abed$Õ +5,ØR*,7 ?!ÃD+<+%Ewu$þN(*#$En
Ny(58n79;Õ8Ì 1 lî=  CQEn= ?(?!E 5f= EFC8=!S$DEEFS{A(= Ev<HC\= CX@= WC·<g=58?27 Cf9.P{N(7?B<ZD]EFA2@BCf= d$@C8A!AC·9.@(PB7.<HA67L<N2D]ApA @B=hbUs =
=!Do<g=S{!C@76D+<V=?2C!P27<HD>Ah5t7<}D>A CYEF=k$OB9ÁiBjj(iBdBGH7<>=9Ò96=E C@(ARi kv¡(¨§ÿ!9

53

85<>O(7 7 9.@(9.PB= NB<>@A!?(7 CKEFCK@B=d = =!P!@D[=AA(<>k ?2=M @B=AA?!?f<HA D@B<H=7RA6bnE =qYA(= bF96A2I8CfJB!d7R@^KE @B=RàRAp@DG><HA_=N?!?!^YABCYi(P<>j=7EFP2<ZC{D[A k$A!@ CEF@(7 5tCp77C<}96D>@$A 7CY= 96EFC=6ABA(GZ?!7?YD>Do<H7B=EF@BC9= @(@58A6A2A C=@ bF@(EFA2@B= :7 <+CpEF=MP AhA(bF=@BA
Do@(<[=BEFCTCpD[A!?2qYA!=(5Kd$A2=RC8C!QE @(== ? @B= A C#CS @(E A=MEn<g=587C³9.W<HNB=?(?2EF@BCYP= 7@<ZAD[kA!Cxu$N!C,5K=6587?2D+<EUuNBEn< 5,7976=!D[A(? @ En9yA?fD[7
1 P!=  <H=M =R A!@ÊN!!5,=(I,ÈJ  7BÌ ?{7&®D<>í<>78?!Â+C2AfE D[D[7R7h5,l7?29@(= 5Y?2<+@(EF=7?!¦KItA!= :BC= @(bY=M@(5KA27CKA(9.?!N(S{?B7EFb@BS =(A6@B= A6IKA! CKA25,CÜ7S{bF=7<b D>@=B7@(= C
@(=.=!D[+hbns2=M=C8k$A2Y@=Ap<HD+@EF5!=EUP O(=9.<H= PB9;<>A!@(C,=B=)Cd$5,=!7DoE?BS s2E @A =58AB@(<VA =C9@B77hPBG>N<>78?2Â+5fAYE D>77Ä?!= ^Y96¨jMA(?Y5fD]<+7ME =@?2I,E z=(<CKE 7Rd$L@$N!A A
SN(EF967AB<H<>=MD[=A69
C8?!7 A uB5,A!<VA6CtA(C8=.9.z <]EnP9.EF7 <gA CpP2C87?2=M<=D]@(íN!Ap?2D+5!DEvbwE<HEF=R=qY= ?2@I,CY=J(P!7M7P(<H<Z@(AD[Ah76C,A(5,D+<H7<>S{=b =(A!?!D+I,C!E J S{P27R77<H@NBD]7.Ay<+u!5K96=7?AbFAf7ME 7RDEA.SB= 7<H9.A k 58u(ABE Au ?YA(D]<gA6=9
A6@(En?27 C8CD+52<+N!N(I,EF@BB= A!@BC 7(C
17<> :(=v?E qY= 6IK A!Cp*8"b 75K=EFCK dh=$O(!9.(vP$!*#<HA!CK)=(v96=v6?fD[Ì (Q 9¯NBbP!D+E=S{<>=5,?A@B<]EF7= Cp<HAP2b =(=I,<g=R A 7hCGg5,77<HD>9 =bFA!5!Ev9pA?YD]7
C8@(En?2A=BCT<CDS E D+A(E IKN ?Y7 5YDC!EFEF7@(k ?2= l=@BP2b!A  @BCCxA!= =CKC,C,?2C!=BzEFC#CbnEFD]C,A(ABA(?Y?!d$Do5!=RE E@= =QE C@B=A@?!C=M=BCTAr58S 7P2E A9.=EU<><VNB=R= ?CX=E @W=96<>@B=A(A(?2bndC!s2P27=!7D<+<HE <}=M= D[A!S @C2=.C=!PD[@(A(<H=MA ?2C#@@D]A67 = = I,= IKJ(7 J 7MCp7R@(P @BA6A2A @C,AEF@BN!7BC C
58@(u(7 AR<+En9.?2i@BNBjBA!?(jBCEFi(@BA6d= 9.@=A2bUN(EnCÜ96E D]<>=ABABC\?!bnED>Gg:7 7E Ch7B<>=C8P29= =CY<>d==h96CGA C,=C#7?D>bU=(NYEF5!D>C0EAD]Â=?2NItI8?BJBEnA!7p?2C= @BCf@BAd$=R5f58<>5K7 A!7?f529.G[s!<H=!A2NBD[Cf?A(d2E @<+A(?(= ?!E @(qKD+<>=A AIKd 7A6A NY=CDo<>@BOB7 A9.C!k PB<VA!A2C#C8D[= A=? 7
@(u(AN{C#C8D[5,= 7CN6A(=!?!D[D+A(EF@B?2W)@B= A(@(?2#A2@bFCp7 7MCP!A(= 5K97<H=R9;S 7E 5KC,u!=D>=RA<+EU9R?7s2<>A!7(A2C8d=D><HP= A2<H<5K7 @(7S =M?(A(s{E 58D>A!=7 5,969.AAB?!N(@B?f?BD[7REF@B7R7= @B@P!7 A)=Cpk P!96AB=b!D>A6A=<[EF=Ew9.EFCKdP27=BCp<D]íP2?2A!5!IK=E = C
@(=Æ CKA.CY <>EFCT7!ÐD[NBA(P ?2= 5!6CEF=Ì @(E C{7Bk$CpOBNB9Á?(E iBG7 j<]j(96iBA dBCGH7@B<>7 =C95K7@BbF7 ==Bu2@(7= <HC= @$767D]<H7!A D[C=C8bYJB@(76A_@^!7 i{= à_@P2= A!CIK== CEn?!k C#DE D+N(E IK A!C
1Ø (1yÃ)ü1  1 È2Z)_Ì lîQ=? = C#S E AEU<>= CXW<g=? CfP27 <ZD]A2C@(A C,A(?2S 7b S{Ah=
QC8JB= 7R9R@ P EF=CYP!?B7s =M?BEnu(@(Ev76bwEFqtl=(:B@B=B= C8C=5Kbns2=7E ~{d= L CN2Ah5K7A bFAfC#D[D[7z<H?2=B7RC\G>C,E A(~ N6=B@(CK= A2C:N@$A(?2@B?YDo7R<H7M= ?!@7M7 C\@(ApS A(=!¥ D5!N2NB= bF7 IKCKJ d 7)@BdA 7?!@A
GH5877 <]b =96u2=M7=<>= En@(?27 5K<HABA ?fCDE @BSB==<OB=R9.@BP(7B<>A!= CtIK=J 7RkOB@B9ÁA.<ViB7jBNBjP2i(=(dCpuP2N27C,<05K=P{?!=@$<}D>7rA696@B7(ACbUs 5Y7bn<HEFAB= ?f<D[=RA!C=!DA N!= IKJ 7M@(=
l58A!=CK:5,9.= 7!C8P2D[= A(=bUEn?s <>776s!Cp=(@d$P27r==c<HO=MO 9Rc=W{PbF©f<g=!A cS{C8O=(=M:BA!lA(C8W_9RD>= d$µu!5KQAB7 lµbFC#A!D!5tN(ZA(W_<>N.= i$CP2Î(A6=d$<V5KL 5,7AN ?Y<]A6EFD]=M= @:B58EFCYA7 P29;9;7?B@(=REnuB=BQEwCpbn=E qK<H9M77N(NMP P2=N= ?(9;Cs{k2=R:lm@B<]NBP27 P=7R<H5,@BAA<]EF=
DoA!<gC87D>N!=B~CA @Bd 7 5,=(7@B96= 7CpP!<>A!ACYb =rNb D]O$= 9.@P(7(<Hd$A =MC,=R=<=M<gA A(58?!= D+@E @(= = I,@JBA27RC@B= AhCKiCYEFkCT¤ D[§BA(j.?{5fP EF=A2I8E C{=Bk C\@BAR<H7 N(P2=BCdBCtA(?2@7
58bw7 s ?Y=6Do<]A6 Evu(CKNBABEn?!<)C!P2Ev=u(<HEUbn=6áEFqK=.= <968=R A(5,ß0bvs!7¹)7 9.<]EFN=6?(Ì@BE @=h= lL@BNA.Q==P bnE=?2@=<H= =RC8@BS=MAxE A(L@$En<HAÜN2= A!S$C\C8EFD>@(WJ =y<H7M= @(?!@= CY=RC·P 7C,5f7<]<ZD[E bn=A!EF@B?Cp=I8u$<+= E N!AC·C,@B@(5K= 7M= @A67C8<H7 D>52AE = @b"= k
Q<>A!7 =?fbnD>EFqt= 7?2N6@(7M5K=5K9.79;P!==?$s!P =M=<Z@(DA6EF5YEn=P2<+= <HAIKJ5,=7R@@B= 7(I8CJB7R5,7@BbF=A.u u(7<+<>EU=? @BL 7N!<>A A!@BC7 A6Cfd5!?!bUEF7 A(Cp?!D>96A CA C,@BA!=COB@B9.A PB<VA2CK=(d
@(?!O!77B@SC\N!AB5,S =(9.A 5Y¥Uu(5YEF7<>N7M?2b 7B=AhC!E CXk!@BW)lA!A(CqYAB<HA(A 9.?Yq!DoEvu(?(E @<>s27(= =rd$@B=Ac)D+C=<>=!<HQ0@S{<HzR A C5Y@Bs2=@(A A6¦Y N25KEw=qxb = E ~{A.¿= O C?BC,EF5K5KJ 777)bFbFdAY=.D>7a$ª!<Hz 52=BCfbCpAEF5,7Mb=7(@(5,«=ApN$bnEFl qK?(Do= EF5YE @$S EnP2=E @=C= b!@(@(µAA Cf?YC 96Do<g=7 <
Q0A.NbnE ?BS s2<g7(=(C!d k G7<H=9u!A?2AfG[EF5fE = @(=BC5879=y@(7 =BI8JB7@(AxÎ$¤j&N?(E @(= @A2C @BApu<]En?2LN{A!@B7(C
S 7 b D[=<=(7pD[7P 7

54

55

P!= <H5KAB <]EF=P!)= <H=R 5,7 1 b = _u!7<>_=<5K7*#93=MÌQ=9.lP2Q==?B?!s2=B=CTS$EFA(= 5!Ev<VEF= 7CX?2=Wb!<>=@B?2=hC!lP2796<}=D[A!96C\AG[?YEw<+D>96=(I,7J(N 7
i(c$j$A 5fj(<>iBAfd$D>=L<]N!EFAp= CGg7@$E Ar<VA2O2=C#bnD]EF= qK@B= 7R@$=@=.P2A(c$bF7=ª!«@EnA ?(d$E C8AhD>AB<]9ÁE 7Rc$@B==r?fc$D>=M=ª2Q@B=!AhD>=A<]9;Ev?!=M5,7=!?#DoÂ#<>NB=!?YS D]27MCx58@B7= 9= C
Q58= 7B9.7<HP2@=AB??!s!=B=M@(7@(<+A6E =5,=O <gC#zD[=D>AB@< N2?!== bY52@BE 77 ?!B=<HbU7 d:L <gN =Ap96D>=rA(9¯c =P!ª27 @B<Ah7@$uT=ÂAf«DE NBS 7Mbns!ABC8A<ok(?2c$CfEvAu(?2Enbv@(E qY7=N(<96= =
C8= 7BC\5YSBEFA!=@B?f=(D[= @B:BA.AP!?!= C<H=M@B=R=R= L 96N =A!C#96D]J A(7M?YD]@(= =MItJ =7(96d==96OAB9.?fPBD[=<HA IKC8J =(7(d)d58En?Y7GH?{7C8<+5!96E A=?Y<D>AhAh@$A AhC,5YC,bF=A(<>N.A!5KP{AB=<P!ABCK7b uB<>A
Af587~BAB?2C8<V5Y5!E E D>A(7 ?YNpDoE C!qY=N2=IKJ <>7RA2CfA6P 5,77?2?!CKD+=<+uBEwuEnbnNBE @EFI,= J @B7.AhP C,=7B<>5f=pEF==.bUd96@BAAC,bws A(7?!<[S{EF=67b @(S A=6?2L@(N27M==(bnEF@BI,= A@(CpAyP2@=Ax<V=MSE @(= =6@B7(C
967<>= @(7 <HA C@B77<}D>A6l@=RQ=bn?2s2=(=C#k SE A(En<>= C³W<>=?2C!P27<}D>A CP2=<HDoE 5!EUP 7N@(=pQ=9.P2=?Bs =
@(7  EF =.+?!)D>A <]?21·=(Õ 5YÆ EF7Ì?2=bY@BA6Q79.u!=!D[A6¸hl  c_iBj(jBid$A(9¯P!=<>5,A<]EF=M58797
S7cA<+O(EF<]A(c 96W2?YD]©!AB= cbns2I,OBJB=( 7RCl)A6?!W75,k$=D]¬KAB<}7 D[<]EY= 9.5fqKEn<+A ?2EFCp= =@B?2b,=A7 C\@NB96SBEFC#AD=R<]¥U5YEnA2uBNBLNbF7 NBEwN6CEnP!@96A6== @BD>OBA6A(9.<+5KEFPB=7<HbYbF=A En?Yu2C8GH=77d<V<+= 9696@$7=!7D?f<HAE D[SB7C7pN.LAN2NBG>A69ÒE D>=B5KP27C07 bFS 7 C8AB5,D>77R<96Np@ABG>A EbnD[s2= =(C C
=58= bnN29.C!EE SBCKAf= D[C=R¸M@B58=R= 5,9.=P29M=P ?(=s ?B=Ms = =R7 5,C75!96bUEFA(7h?!GgD>7A <C!9ykY=RW 7 @@BA.7 96C77 CC#Do58<g=7 <b = =u27EU9.<V= P @B77 <Z<HD[A!íC\? 5YSBEFA2=RC8D+@BEF==9=
P(<>AYS A?2IKJ 7R¸6l´  ck
Õ!ÃÆÕ  1Æ Ï  Æ  Æ 0 Ø   Ãü 1 ØM Õ  Ã % 1 
þ #0Èì #Õ!Æ1p.Æ ®pØ!;Ø(vR *,Õ  21 23ØR  Õ1   Ã Ô % $*,    1×  ?(EF5YEF= @B76A9i(j$j^Yd
58En?27 5fb =bnNBu2E27=<>= EU9.@(7 P(<HbFA ABC96A6A?f=!D[D+= E SI,E J(@(7M=B@(@(A2A6C= @I,A.(A2b =BCpqKP(AB<><(A 5,=79.b BuB:EFA(E 5K?!= D>C=k E CfdEw? C#D<]N I,J 7R@BA

56

 #Ï å*#áÏ ± B1X ÝÞ  1Ï Ì lQ=?{= CTS E AEw<>= CXW<>=? CYP!7 <ZD[A!CpEn?2C#DoE D+N{5fEF7?2= bwEFqt7Ny7
S@(P(EF=M<>C#7 D[=(5K=RA2@B7C87 CtCpIK7RJ En9.7M@BAhP2@(= 75,587 D>?f7B<VD+78Cp<>Â7P!AfbFD[7!A67D[A(@BO2?Ar585Y7 P2EF=?27 EF7bwCN9.@BE IKEFA!Jq85tl7M7058<<gk{= A(QN!?!C,7D>=B9A @(C=G@B7B7RP!5877=<NB?!C,796A(N{AN C\?fC,7D[S 76A<H=B@¥e5!5f=hN(E 7bG>7B<>?!7!C= dBD[bY=(D[@(A(dA?= @BD+<>7R=!S AB 9 C
58967 A(9.bns2uB7 N!<HC8=D]? ¥ S @BA7hbFd=6A LC#D[N!Ar= PBbUEF@(<>78=BÂ[@BA!ApD>7)@(d$7y==bFB<9d$<>A!@B@ ArN <>q\A2@7yN258q 7Ew<? CY=MNBA(969.7pE CK@C,AJ(7MbFA!@(7pAp@ G>NEFA296CKA(= bwI,d$=PB?<V7A296:<>7!=(SBd A
5f587N$?YE @Do= <]Ev@Bu(7BNBCEn?258@779P27=<><H=RA 5,=A(u2u7 EU96=RAL ?YN D>=7RbnE A6@= 7R@B= A6<]@(967M= qY5KA(7?29.=u(96N2ABC8D]?f¥FD[S{7RAb"@Bk 7Rb A!7R@ EFA2CKA(bYA
Q¥?27@ ?YEF58G7A6<]@96A6A65,7M7?!:G<>7z!<+G]9.E 5K7MEF@(== @B5!EwA(96d$=(A(d$9¯S AB<HA<E b GV=BE 58I,=J +7RC,A6¸RLAN!9.A6E CK=MC,J Q7R=@? =A.C#P2S 7E AbnN2EU<>A(= ?!CXD>WA CK<g=d? 9.CfN(P2E7 D[7R<ZD]A2CYCNBP =A(P<]<HE A 7C,<A(= ?!7RD>7@BN.= C N$9
@B9.AEn96?BEn=9MEFCEFqYA(=9.<=MPB<>A(A!9.C,=(EFC,CCK@BJ 77R@BO2C8A6D>=:(@=B7C,A!k{C6¼P!L7N{bnN2AhA(@B?2A(D>A 96Cp7?!?{=MCTD=!<H=RDo96=7 P(C#GH<>ABA2<V7 =5!k N(P2=BI8J 7M@=RAB9.P(<>A!C,=RA9

S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
D]=Ï AB<+<]9696=7BqKZCA?!@(_=A696 5, 7A*#?Y?YDoD>7R<g7AbFA69x@(D[A.=$<>?!.ÌA!LCKN!¥U@lA2NIKCJ7 A 7RC\CfD]P2<>!A(A ~$bF5fAYEFE 5,S =7(= EFCC?fA6D>6A@(7@A2A2<gC8A!C8D+5KAEn?27?Y=(bnS sBI,7 EnJ 96b 7RS ABE @=B?f=R@(D[7(A2P2Ld A(N2b =p= @(A(=9.P PB=<>A!<H= CK=pAB9
<><>A!A!5Y5YEFEF5f5fbb == ::A(A(9
@(iA6ke¨j(bFjA27bvE Dbn<HNB7Bu(C<+E@(G]EFA65,=?!bFA2D>A7k$k$OBO29ÁCTD[=RiB=j(IKjJ iB76d$A(D>=? 9.5,=u29.(9En?Bs =!7D]NAB?!C8@$A.ArP2b A=: <H= EFCfb = I8JB7

9
=9.uE A?fD>= bKSEF:BA?YD>AhA.P = C,CK=P!7<?(S E E5fC,EFD>77N <]E = C,CpApPAA(9 <]E i$ @j(jBE 5ti(= d{CpD+P!<V2ACb =7u¬Kl<H=BWCX« @BlXA6k 96A(bns27<+EF=
%@(=M#(5K*'=PYD]= IKJ *#7M@(A6_z B:N2=R¹ A6$*,bFA2p7RÌ @B7hD<H= D>=9yA?fD[7R@BA6AfG]bUN AB?fD[A!C@=.O9.PB<HA C,=k{
7Af~ u8Â[E C8A!D>D+AE S ?Y76D]A2@BCxA ?2CT=rD[Axb =!D+<>SB== u2I8=JBbU7(s d 76uBRN C8965,=A(bv?!s!@B776<>=7< D+En=69.58E =qY=?2<=76bnEFqKC!= E IKC,JD>A7696@B=h7pC,G]A(bnNYP{~ =76<H=(@@BAp7z < : @N2Ap=hz Ay: N =pb A 7A
bFA!7MA9 ^fjjBÚádP2=<g=En?YG]EUb D<H= IKJ 7R@BA6z(: N2=bnEU9.P =?2=hD>A<[<V=k

57

ÏB Õ  )1  çÏ   Ø ¹*KZ!Ç(BÌ Í@BA CYP!A<H@ EFI,7R.N9;@B7(C: <>=?!@BA CpP(<>7uBbFA(96= C@B=
C8En9.7B5YPBEFA!bFA(@B96=(AB@B?fA6D[=!7DoN6N27R=b|ABk$?!BS <]EnAB96bF7=P ?2A.@7<HAP2NYA(D+EnbFbn=E qfz!<HAS{NYADob EUbnP!EFqK= = <HIt=MJ =R7R5,@B7Ar9.96NB=!?(D[E A(58=B<+E I8=J E Cf7d$En=?YD]OBAB9.<?2PB=(<Vd$A2LCK=N2A
P!7B@BAhC,A<NfDEwbvEFqK= @7M=!aD>îN2C,^25KÎ6=?!S @BA!7RqYA25tC7?!=C8?!D+D><+A NBCEn<@(N(A696C,=MA<5!@BN(A!b D+CtN(58<>==R<HD[@B= A6@(7CfN{k CTD[A(?YD]=u$EwbnE @(= @BA
=9.u(E *,A?fD>= bed)"(=R*8Qv =?!=BÌ CTS$EFA(Ev<V= CXW<>=?2C!P27<}D>A CpEU? C#DoE DN!5!E 7 ?!=bnE qK7N6=R5K7b AfD>=RCtA(bFAYDoE SB=
A(u(9;N{C85,D>7(=R@B=M7 C5K7CK?!A(CtN25fCEFAB@?fABDP!EFqK= = <ZItD[J=796A(P2=?!D><H7=MCLk{N{QAh7=M9;5f=NBb PBD+N<>z!<g=RDoE 5K@B=M=R@(CK=MABP!C8=AP2<H=B=I8<>J = 7MIKJ @7(7.d$=bnE ~ O7M9.C8PBA <HA C,=
A!C8D>A?2@B=R¸ C58= CK= ÀC@B¾ 7BCEF=M587@(bF7 =u{7E @<H=(<>7(@B¾µ7<>.A!CN(9¯A.u2P(A<>78?!Â+AYAYG]D]EF5Y7MEFA6@(A27CK96A(?YABSBEF7R7b S$=EF9.@(7uBEFA(P!AB?YD[bF= A)k
ÆO(9."PB<>A!r±CK=\v960A(_Ì?2CK=bn96AB ?fD[Ad$7 ?! @BA67 C5K7bF=u27<H=B@B7<VA2CC8JB7EU? 5,A(?!D+E S =B@(7 C=
@(07Bl=f<HlÊA9 ·S <]E @N<HP27 7RC@BkYW$A&7Bl@(P =M7=RE 7h=¸<+<H(A!<g5tA!= S @(A(=B?2I8IKJBJ 767M6@(A=6?!l05,=9.c EUd)?7s2?!= @@(A6=RP A(<>bAY=SBA(OB<H9.D+EFP(@B<>=RA!C,A(=R9 =B7
<>A!5YN<HCK7 C\G>En?2=?25,AEw<>7 Cp? A258A C,CKz<]EF7 CpP{=<H=R=MC!N!=96=?(N2D>A?!I,J(7k
ÆÏ  ØpÖ / Ã %ùÏØ 1 Õ %  Õ ±³   Ï   Ã %0ì 1  Æ Í± 1 2 Ïî1ÆµÕ  Õ Ã01Æ ûÌ
SA(=9.Cpb 7 P<>A!<<gA!CY= NCK@=6b D]EF5Y= QEF@7=7 ? ?{C= = @B=CT7RS P$E <HA=MA!EwCK<>@=ABE C8C?fD+D[W<+= Ew<Hu@=NB7 ?{CpEnCf<P2?2@(77RA.<D]AY A2~BC\A(=<>^f5Pj¥e5fbUkvEF¢EF5,7M7¢{¨_@(N6AR¢9.iB¤ EwjdHbwd$ijBCK^Yi(ABÚ d$?!@@$ABAB7h9Á96L796N!?!A6J C876@BD+<>A =@BCTAp<>D[=Ap7 9ÒSu(=<HNB=ybF975K<7¸ 9
P!A C,C,7(=bYA6A?258= <H:B7(CC,7(5YEF=EFCKd$A LNBE S{=bFA(? @B7R= Màkj àj9.Enb|k
\P(ª$NYu(Do<>bn7xE 5K7 Gg=!CKD]d 77< ?25K@(7A.?2C!? EF7M@BA(Af<>~{= A@B<H765f¥ A5!EC87MC,A@?!AR5Yi(EF=jBb jBP2iA(d$bF=6=P(AB<>9.A!CtPA(<HA!?YCtD]7=(N.dBpNB=69:D>A(7 <gD>=(=I,bYJ @B7pA.@ A6<HA^(5YkviN(^<>C,à 7(C
9.EnbFd A!L NBE S = b A?2@B7R=Ä^B^!d§§(Úé@7hS{=bF7<=B@ EF5fE 7?!=B@(7k

58

S 7 b D[=<=(7pD[7P 7
Q7 7<>@(aBA= ?2C8D>= 7BIKCxJ 7´ca(½Evb =SBb=MA=?2?2 =!I8=7.D[N!=rcCtcCf7 96N!5YCtEF===?b2?.Q?MY=õ A?2<H=(AA(C#EwP{<>S==EFAB<}õ]D>En=<>= 96A CXC#AWD]?YJ <>D>7M=7R?!@(@$C!A.A²P27Y<HA ?fD>C,GgA 7C8C{7B<k 96= Cf= öµItA. A!O(Cfbvö E CKA6Q k
Ob = u27<V= I,JB7´½«=<+EF=?2=YGA(E GgA(<

ANEXO B
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QUESTIONÁRIO

1- A responsabilidade social da empresa Canasvieiras de Transportes
Ltda, inclui a comunidade como parte necessária para prestar
serviços sociais e atender da melhor maneira possível, Como
representante da comunidade, é possível identificar tal
preocupação?
2- O serviço de SAC 0800, veio a ser criado com o objetivo de facilitar
o canal de comunicação com a comunidade, ele dá resultados?

3- Procurando criar mecanismos que permitam ter acesso a opinião,
sugestões e reclamações sobre a empresa Canasvieiras, por parte de
seus usuários, foram realizados reuniões com os representantes da
comunidade? Existe uma facilidade de diálogo com a empresa?
4- Algumas vezes a empresa Canasvieiras ofereceu transporte de
cortesia, mediante solicitação de entidades da comunidade o Norte
da Ilha?

5- O projeto Andando Legal, onde as escolas podem visitar as
instalações da empresa e recebem instruções sobre educação no
trânsito, acontece realmente?
6- A empresa participa com doações, quando solicitado pela
comunidade?

7- A empresa destaca sua participação em Campanhas do Agasalho e
do Brinquedo, anualmente?
8- São públicas as ações da empresa Canasvieiras em programas de
ações ambientais?
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9- Como você analisa o desempenho da Canasvieiras como empresa
que se preocupa com a responsabilidade social e a comunidade
onde está inserida?

