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RESUMO 

 

As empresas necessitam demonstrar para a sociedade as suas preocupações e ações para 

diminuir os impactos socioambientais. Este trabalho é sobre a importância do balanço social, 

que tem sido um dos assuntos de grande relevância para gestores, estudantes das áreas 

econômicas e sociais, futuros investidores e a sociedade como um todo. Um dos objetivos 

desse trabalho é demonstrar o quanto importante é para uma entidade pública ser transparente 

e responsável com suas ações perante a sociedade e espera-se que a Prefeitura comece a 

publicar esse modelo de demonstrativo, o balanço social. Com o passar do tempo e com as 

novas tecnologias, vem crescendo o interesse da sociedade por um modelo de gestão mais 

justo, com informações mais claras, específicas e reais. Sendo assim, as empresas vêm 

passando por determinadas mudanças e requerem ações que possam gerar informações de 

cunho sócio econômico e ambiental que devem ser publicadas para os interessados, 

funcionários, sócios, entre outros, que tiverem interesse. O balanço busca valorizar o que a 

empresa tem feito por si e pela sociedade onde está inserida.  Neste contexto, este estudo tem 

como objetivo analisar a implantação do balanço social em uma prefeitura, pelo motivo que 

são poucas entidades que publicam este tipo de demonstração. A metodologia é de ordem 

descritiva e qualitativa realizada por meio do estudo de caso na Prefeitura Municipal De 

Tapejara, RS, utilizando o modelo IBASE. Espera-se que após possíveis adaptações esse 

modelo de balanço sirva de base para outras prefeituras e que os gestores possam utilizar 

essas informações em seu dia a dia. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas vêm buscando cada vez mais por melhorias sócias econômicas e 

ambientais onde atuam. Essa questão vem sendo debatida com o intuito de propor soluções e 

alternativas para que as empresas cresçam com sustentabilidade. As pessoas vêm se 

posicionando para discutir assuntos ambientais com o intuito de beneficiar não só a empresa, 

mas a sociedade em que a empresa está inserida. O consumidor não está apenas interessado 

no seu produto ou serviço, hoje também se preocupa no que a entidade tem como plano 

social, qual a sua atuação na comunidade, quais são os seus ideais.  

Os gestores que publicam e informam essas ações desenvolvidas, sejam elas de 

entidades públicas ou privadas, demonstram à sociedade os benefícios de sua existência. A 

contabilidade tem como objetivo demonstrar o resultado da interação da empresa com o meio 

onde ela está inserida por meio do balanço social, refletindo acerca da responsabilidade social, 

a gestão dos recursos humanos, a integração e o valor adicionado à economia. 

A gestão pública não se preocupa em mensurar e publicar um balanço social de sua 

gestão seja na esfera federal, estadual ou municipal, o que cria uma situação que não está de 

acordo com o que é evidenciado hoje, pois cresce a cada dia a cobrança por transparência na 

gestão pública. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aplicar o modelo IBASE de Balanço Social 

no Município de Tapejara, RS, que está localizado na região sul do Brasil, na região nordeste 

do estado do Rio Grande do Sul, na zona de relevo do planalto médio, pertencente à 

mesorregião noroeste do Rio Grande do Sul e microrregião geográfica de Passo Fundo, de 

acordo com os dados do IBGE. 

Esta pesquisa trata de um estudo de caso com informações relativas ao ano de 2015 a 

2017. A coleta de dados será com informações disponibilizadas no portal da transparência, a 

partir dos quais serão analisados demonstrativos contábeis, com o auxílio do professor 

orientador. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA  

O balanço social é de grande importância para os gestores, sócios acionistas e para a 

sociedade em geral, principalmente onde a empresa está inserida. O balanço social é um 

instrumento contábil publicado uma vez ao ano, reunindo uma série de informações referente 

às atividades que foram desenvolvidas pela empresa em promoções humanas e sociais, que 

são dirigidas aos seus funcionários e à comunidade. O balanço social, quando bem 

estruturado, valoriza os princípios e valores da empresa. É possível aplicar o modelo de 

Balanço Social segundo IBASE na Prefeitura Municipal De Tapejara. 

Diante desse contexto, o foco da pesquisa é aplicar o balanço social, investigando se 

este é um demonstrativo que apresenta um relatório de sustentabilidade de importância para 

gestores, administradores e a comunidade em geral. O Balanço Social é um demonstrativo que 

apresenta um relatório de importância para a gestão de um município? 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

O balanço social visa demonstrar as atividades da empresa, trazendo confiabilidade, 

visibilidade, transparência, além de demonstrar o que a empresa faz para seus empregados e a 

comunidade. O balanço social não deve ser entendido apenas como um demonstrativo 

contábil, mas como uma forma de expressar a preocupação das empresas com o meio social. 

Trata-se de um instrumento de demonstração das atividades das empresas, que tem por 

finalidade conferir maior transparência e visibilidade às informações que interessam a 

sociedade em geral. 

Embora tenha sua origem na contabilidade, não deve ser visto como um demonstrativo 

meramente contábil, mas como uma forma de explicitar a preocupação das empresas com o 

cumprimento de sua responsabilidade social.  

1.3 OBJETIVOS 

O Balanço social é um demonstrativo contábil que tem por finalidade demonstrar as 

ações que a empresa faz para beneficiar a seus colaboradores e a sociedade onde está inserida, 

demonstrando de forma clara e específica suas ações e planos futuros e qual o seu 

comprometimento com a sociedade. O objetivo do presente estudo é realizar a aplicação desse 

modelo de balanço para demonstrar de forma clara e transparente informações 

socioeconômicas. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo é realizar a aplicação desse modelo de balanço para 

demonstrar de forma clara e transparente informações socioeconômicas. 

Análise dos balanços patrimoniais, DRE, para definição dos indicadores a serem 

analisados e calculados para apresentação de um relatório de sustentabilidade. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Definir os indicadores de sustentabilidade, conforme o Modelo IBASE, a serem 

aplicados na Prefeitura Municipal de Tapejara, RS;  

b) Calcular/aplicar os indicadores conforme o modelo de Balanço Social do IBASE na 

Prefeitura Municipal de Tapejara, RS; 

c) Apresentar o relatório de sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Tapejara RS. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a utilização do Balanço social por que este é um demonstrativo contábil e 

por meio dele a empresa pode demonstrar o que fez e o que faz por seus colaboradores e para 

a comunidade. A função principal do balanço social é tornar pública a responsabilidade social 

e trazer transparência às suas ações, esclarecendo e divulgando as ações da empresa. Dessa 

forma, o balanço social é de grande importância por divulgar as informações referentes à 

empresa e trazer a transparência em relação a essas informações, que é tão necessária na 

sociedade atual.  
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade social é um dos temas que vem sendo debatidos pelos gestores, 

administradores, investidores, estudantes, pesquisadores e é uma nova tendência entre as 

empresas modernas, que evidência e pode aumentar significativamente o sucesso de uma 

empresa, além de trazer credibilidade e transparência. 

Tinoco (2008, p 115), explica que: 

 

a responsabilidade pública das organizações, neste novo milênio que se inicia, 

deverá atender aos anseios da comunidade, que clama por programas e ações 

conscientes, que modifiquem o quadro de exclusão social que existe no Brasil. 

Observa-se que as empresas tornam-se agentes de transformação criando condições 

de inserir os excluídos na sociedade. 

 

Sendo assim, hoje a preocupação social não é apenas das empresas, mas do público 

consumidor que também se envolve. Em relação ao público consumidor, Kroetz (2000, p.57), 

afirma que: 

o consumidor, enquanto cidadão quer saber se a produção não foi obtida a custa da 

impureza do ar, da poluição dos rios, da morte dos animais, dos desmatamentos, da 

dignidade de seus habitantes, entre tanto outro mal provocado pela ganância do 

homem, nem sempre “racional”. A responsabilidade social pode ser considerada 

como um complemento das operações das entidades, que como agentes sociais, 

interferem muito na sociedade, no ambiente e de modo geral na vida humana. 
 

Funcionários, gestores, clientes, investidores veem com bons olhos as empresas que 

tem como filosofia o bem-estar social. A empresa procura visar lucro, mas de forma ética 

contribuindo para o crescimento da instituição e da comunidade onde está inserida. 

O maior envolvimento da comunidade com as empresas vem de uma nova educação 

que valoriza e respeita os valores éticos e morais, a preservação da natureza, reforçando a 

parceria e corresponsabilidade na edificação de uma sociedade mais justa. 

As empresas que são responsáveis transcendem as obrigações legais, promovendo o 

desenvolvimento da sociedade onde está inserida, por meio de projetos sociais e 

estabelecendo determinações éticas por meio do planejamento estratégico, agregando valores, 

reduzindo conflitos internos e externos e melhorando a qualidade de vida de seus colabores e 

da comunidade. 
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2.1.1 História do Balanço Social 

Segundo IBASE (2018), desde o século XX se registra por parte das empresas 

manifestações a favor do balanço social, mas apenas no ano de 1960 nos Estados Unidos e no 

início da década de 1970 na Europa que a sociedade começou a cobrar das empresas atitudes 

que trouxessem benefícios à sociedade onde a empresa está inserida.  

A cobrança por responsabilidade social por parte das empresas ganhou força na década 

de 1970. Em 1971 a companhia alemã Steag produziu um modelo de relatório social e no ano 

de 1972 a empresa Singer fez o seu primeiro balanço social marcando assim o início de uma 

nova era de transparência e ética. No Brasil, a empresa Nitrofértil, localizada na Bahia, que 

está em atividade ainda hoje atuando na produção de fertilizantes foi a primeira empresa a 

publicar o balanço social no ano de 1984 (IBASE, 2018). 

Na década de 1980, o Sociólogo Herbet de Souza começou a ter contato com empresas 

dispostas a apoiar e financiar suas campanhas sociais, mas foi apenas no ano de 1993 que a 

Ação da Cidadania contra Miséria e pela Vida, mais conhecida como Campanha contra fome 

Criada pelo sociólogo e desenvolvida pelo Ibase, se tornou uma referência. Essa ação foi de 

extrema importância e determinante para a criação do modelo de balanço social, pois além da 

parceria firmada, promoveu a aproximação do meio empresarial de um urgente problema 

social brasileiro: a fome. Essa campanha contou com empresas públicas e privadas de todo o 

país (IBASE).  

O Ibase lançou em 16 de junho de 1997 uma campanha pela divulgação anual do 

balanço social das empresas, transmitindo a mensagem de que esse seria o início de uma fase 

para se tornar uma empresa cidadã. 

A partir de 1997 a questão do balanço social ganhou destaque na mídia. A campanha 

pelo balanço social também teve o apoio por meio de uma instrução normativa, a partir da 

qual as empresas de capital aberto devem realizar anualmente o balanço social no modelo 

Ibase. 

 

2.1.2 Modelos de Balanços Sociais  

São vários os modelos de balanço social existentes, esses modelos foram criados para 

atender as organizações sejam elas públicas ou privadas, esses modelos foram criados com o 

objetivo de auxiliar no processo de definição de metas e objetivos da empresa.  
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O modelo sugerido pelo Ibase é um modelo nacional e bastante simples e objetivo. O 

modelo sugerido pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é conhecido por 

ser um modelo mais delineado e o modelo sugerido pela Global Reporting Initiative (GRI) é 

mais complexo e abrangente com a proposta de uma maior padronização de Indicadores, 

baseando-se em um conjunto de valores, objetivos e processos que uma companhia deveria 

focar com a finalidade de criar um valor econômico, social e ambiental. 

 

 

Figura 1 - Modelos de Balanço Social. Fonte: Rosa (2009). 

 

Organizações públicas como a Petrobras, Companhia Paranaense de Energia, mais 

conhecida como Copel, e a Natura adotaram os indicadores sugeridos pelo Ibase, Ethos e 

GRI. A Petrobras elabora um relatório com foco financeiro e outro relatório de 

sustentabilidade. A Embrapa adota um modelo próprio que foi adaptado do modelo IBASE e 

GRI. 

Apesar da existência desses três modelos, várias entidades optam por criar formatos 

próprios, que são definidos dentro de suas estratégias de comunicação. Outras empresas 

adotam um cruzamento de mais de um modelo de balanço com o objetivo de buscar maior 

transparência e qualidade. Os três modelos apresentam alguns dados relevantes, mas não estão 

elencados em todos os modelos, por isso a necessidade das empresas utilizarem de dois a três 

modelos para suprir todas as necessidades de informações. 

O balanço social se faz de extrema importância para empresas, pois é uma importante 

ferramenta para a contabilidade nas organizações públicas ou privadas para demonstrar os 

projetos que a empresa desenvolve para contribuir com a sociedade onde está inserida e 

valorizar a empresa perante a sociedade. 
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2.1.3 Modelo IBASE e seus Indicadores 

O IBASE (Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas), a partir das 

movimentações das empresas no Brasil com interesse de passarem a publicar seus balanços, 

desenvolveram uma parceria com empresas públicas e privadas para publicação desses 

demonstrativos em 1997. A partir de um modelo simples, fácil e prático de ser estudado criou-

se uma certificação para os balanços publicados de acordo com as especificações do IBASE. 

O SELO Betinho tem a finalidade de atestar suas declarações de não utilização de mão de 

obra infantil ou de trabalho análogo ou escravo. Além disso, a empresa também não pode 

estar envolvida em ações de prostituição ou exploração infantil ou adolescente, nem estar 

atrelada à corrupção e o seu compromisso deve ser com a sociedade e respeito. 

Os Indicadores de balanço social, modelo IBASE, são divididos em 7 blocos conforme 

Pfitscher (2009): 

a) Base de cálculo: são a receita líquida, resultado operacional, folha de pagamento 

bruta. Esses valores servem para informar o impacto dos investimentos nas contas da 

empresa, também permite a comparação entre as empresas e setores ao longo dos 

anos. 

b) Indicadores sociais internos: investimentos internos, obrigatórios e voluntários que a 

empresa realiza para beneficiar e atender o corpo funcional (alimentação, encargos 

sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança, medicina do trabalho, 

educação, cultura, capacitação profissional, creches ou auxílio creche, participação 

de lucros e resultados, entre outros). 

c) Indicadores sociais externos: nesta parte do Balanço são apresentados os 

investimentos voluntários cujo público é a população em geral como por exemplo 

projetos e iniciativas nas áreas da educação, cultura, saúde e saneamento, esportes, 

combate à fome e segurança alimentar, entre outros. 

d) Indicadores Ambientas: são apresentados os investimentos da empresa para mitigar 

ou compensar seus impactos ambientais e também que possuem o objetivo de 

melhorar a qualidade ambiental da produção/operação da empresa, seja ela por meio 

da inovação tecnológica, seja por programas internos de educação ambiental. 

Também são solicitados investimentos em projetos e ações que não estão 

relacionadas com a operação empresarial. 

e) Indicadores do corpo Funcional nesta parte aparecem as informações que identificam 

a forma que a empresa se relaciona com o seu público interno no que tange a criação 
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de postos de trabalho, utilização do trabalho terceirizado, número de estagiários, 

valorização da diversidade negros, mulheres, faixa etária, pessoas com deficiência.  

f) Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial: refere-se a 

uma série de ações relacionadas aos públicos que interagem com a empresa, com 

grande ênfase no público interno. Em sua maioria, são indicadores qualitativos que 

mostram como está a participação interna e a distribuição de benefícios. Também 

aparecem nesta parte do balanço algumas diretrizes e dos processos desenvolvidos na 

empresa que estão relacionados as políticas e práticas de gestão da responsabilidade 

social corporativa. 

g) Outras informações: Este espaço está reservado e amplamente utilizado pelas 

empresas para divulgar outras informações que sejam relevantes para a compreensão 

de suas práticas sociais e ambientais. 

De maneira prática e objetiva pode-se afirmar que o relatório proposto pelo IBASE é 

objetivo e sugere uma estrutura padrão e organizada. Os dados da empresa em geral 

pertencem ao grupo um, os indicadores ao grupo dois a cinco e outras informações ao grupo 

seis e sete. Ou seja, todos os dados são apresentados em um único relatório facilitando a 

consulta e a visualização dos dados. 

 

2.1.4 Balanço Social e sua importância  

No decorrer da História, a humanidade vem sempre em busca de qualidade, 

principalmente qualidade de vida, buscando, por meio de estudos e pesquisas, uma maior 

perfeição e rapidez ao desenvolver suas atividades. Diante de tanta preocupação, surge o 

balanço social com o objetivo de suprir essas necessidades. 

Os gestores e administradores das empresas buscam cada vez mais por melhorias 

sócias econômicas para as empresas e ambientais nas organizações e na região onde atuam. O 

crescimento sustentável é um dos assuntos de grande importância e vem sendo debatido por 

várias ciências no decorrer do tempo com o objetivo de propor soluções e alternativas para o 

crescimento sustentável da empresa. Assim, as empresas se posicionam para o debate de 

novas políticas ambientais e sociais com o intuito de beneficiar a si mesma e a sociedade onde 

está inserida. 

 A gestão ambiental e social está voltada para as organizações e corporações e pode 

ser definida como um conjunto de práticas administrativas e operacionais que levam em conta 



13 

 

o bem-estar social e a proteção do meio ambiente, diminuindo assim o impacto decorrente da 

implantação da empresa. Nesse contexto, faz-se importante publicar e informar a população 

das ações que a empresa vem desenvolvendo visando demonstrar à sociedade os benefícios da 

existência da empresa para a sociedade local. 

 A contabilidade tem como objetivo o planejamento de ações e sistema de informações 

para as organizações sem fins lucrativos, servindo como um demonstrativo de informações 

para a tomada de decisão. 

Por meio do balanço social, pode-se mensurar a responsabilidade da empresa com a 

sociedade, com a gestão de recursos, integração com o meio ambiente, o bem-estar social, 

além de também melhorar a imagem da empresa. 

De acordo com Kroetz (2000, p 68), 

 

o balanço social, antes de ser uma demonstração endereçada à sociedade, é 

considerada uma ferramenta gerencial, pois reunirá dados qualitativos e 

quantitativos sobre as políticas administrativas e sobre as relações 

entidades/ambiente quais poderão ser analisados e comparados e analisados de 

acordo com as necessidades dos usuários internos servindo como instrumento de 

controle, e auxilio para a tomada de decisões e na adoção de estratégias. 
 

Com os grandes avanços da tecnologia e o acesso rápido e fácil à informação, as 

empresas também tiveram que se adaptar à nova realidade e um novo comportamento de seus 

consumidores. Hoje as pessoas não estão apenas preocupadas com o produto ou serviço que a 

empresa oferece, mas optam pelas empresas que trazem um retorno à sociedade que tem 

responsabilidade e transparência em suas ações. As informações confidenciais passaram a ser 

públicas e de interesse de toda a sociedade. Assim surgiu a necessidade do Balanço Social. 

A organização quando pública deveria prestar contas à sociedade sobre as ações que 

desenvolve com o objetivo de promover a participação dos indivíduos e de torná-los 

conscientes quanto as suas ações. Porém, são poucos os órgãos públicos que elaboram e 

publicam seu balanço social, sendo este um demonstrativo de extrema importância para uma 

gestão de transparência e a demonstração de seu posicionamento em relação ao 

desenvolvimento social. 

Segundo Ribeiro (2005, p.10), “a ideia de divulgar as atividades da empresa, 

juntamente com as demonstrações de desempenho econômico-financeiro, teve início na 

década de 1960, a partir de dois movimentos”: Movimento de Empresários Cristãos e 

Movimento Pacifista. 
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De acordo com Tinoco (2009), o balanço social surgiu em meados da década sessenta, 

na França e, por ocorrido a pouco tempo, para alguns ainda é algo novo que deve ser 

explorado e adaptado dentro das organizações.  

O balanço social surgiu para satisfazer a necessidade e melhorar o desempenho das 

atividades tanto ambientais, quanto sociais e econômicas da empresa. 

Segundo Junior Silva (2008, p.2), 

 

o Balanço Social é um instrumento de gestão e informação que tem o objetivo 

reportar, de forma transparente, informações econômicas, financeiras e sociais do 

desempenho das atividades aos mais diferenciados usuários da informação. É um 

demonstrativo publicado anualmente pelas empresas que tem a finalidade de reunir 

informações sobre projetos, benefícios e ações voltadas para os funcionários, os 

investidores, os analistas de mercado, os acionistas e a comunidade, sendo também 

um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade 

social corporativa. 

 

Além disso, para Kroetz (2000 p.68), 

 

o Balanço Social, antes de ser uma demonstração endereçada à sociedade, é 

considerado uma ferramenta gerencial, pois reunirá dados qualitativos e 

quantitativos sobre as políticas administrativas e sobre as relações entidade e 

ambiente, os quais poderão ser comparados e analisados de acordo com as 

necessidades dos outros internos, servindo como instrumento de controle, e auxilio 

para a tomada de decisões e na adoção estratégicas.  
 

Nesse contexto, o balanço social não é apenas o resultado das exigências sociais das 

empresas, mas também um instrumento de análise do processo de evolução social. Conforme 

Kroetz (2000, p.55) cita: “Balanço Social representa a expressão de uma prestação de contas 

da empresa à sociedade em face de sua responsabilidade para com a mesma”. 

Em Cancino (1991, p. 74), encontra-se: 

     

Balanço Social é definido como um instrumento de medição que permite conhecer e 

valorar em termos quantitativos e qualitativos os resultados da gestão social da 

empresa dentro de um período determinado, confrontando com as metas 

preestabelecidas, aplicando as ações corretivas necessárias e planejando os trabalhos 

para os períodos seguintes. 

 

De acordo com Tinoco (2008, p.34), o balanço social tem por objetivo: 

 

ser equitativo e comunicar informação que satisfaça à necessidade de quem dela 

precisa. Essa é a missão da Contabilidade, como ciência de reportar informação 

contábil, financeira, econômica, social, física, de produtividade e de qualidade. 

Desta forma o balanço Social tem como objetivo fazer a interação entre o econômico 

e o social utilizando-se das informações contábeis para elaborar e evidenciar as 

ações desenvolvidas na comunidade. 
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Kroetz (2000, p.78) afirma que o balanço social é um demonstrativo “dos gastos e das 

influências das entidades na promoção humana, social e ecológica, dirigido aos gestores, aos 

empregados, e à comunidade com quem interage no espaço temporal, passado, presente, 

futuro”. Neste contexto, o balanço social não é apenas consequência de exigências da 

empresa, mas da sociedade em geral estimulando a melhoria contínua e valorizando a 

empresa perante a sociedade. 

 Portanto, o balanço social pode ser considerado uma ferramenta de gestão 

empresarial, no qual se constitui o desempenho de uma empresa, tornando perceptíveis os 

valores qualitativos e quantitativos da empresa, proporcionando aos gestores e toda 

comunidade interessada na empresa informações que geram transparência e confiabilidade. 

2.1.6 Objetivos do balanço social e seus usuários 

De acordo com IBASE (2018), pode-se evidenciar dose objetivos para o balanço 

social. São eles: 

a)  Revelar, conjuntamente com demais demonstrações a estratégia da empresa para se 

manter forte e competitiva no mercado; 

b)  Evidenciar com indicadores a qualidade de vida dos funcionários e da população 

local; 

c)  Interação com clientes, fornecedores, governo, toda a comunidade em geral; 

d)  Apresentar os investimentos destinados à pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias; 

e)  Formar uma rede de dados confiável para a análise e tomada de decisão; 

f) Aumento do grau de confiabilidade da empresa; 

g)  Contribuir para implementação e manutenção de processos de qualidade, sendo o 

próprio Balanço social um parâmetro; 

h)  Medir os impactos das informações apresentadas no balanço social perante a 

sociedade; 

i) Verificar a fase da gestão participativa; 

j) Servir para negociações laborais; 

k)  Melhorar o sistema de controle interno; 

l)  Classificar os objetivos e políticas administrativas. 

Nesse contexto, o balanço social necessita de diversas ações para que o seu resultado 

seja eficiente. Além disso, requer um plano de ações complexo que demonstre um 
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conhecimento gerencial e social em que se faça possível contornar as dificuldades e alcançar 

os objetivos propostos. Segundo IBASE, o balanço social atende a vários usuários e entre eles 

se destacam desde a classe trabalhadora até a comunidade onde a empresa está inserida. 

a) Trabalhadores: grupo de pessoas que desenvolve atividades de forma direta para a 

empresa. 

b)  Clientes: grupos que se relacionam com a empresa para utilização de seus produtos ou 

serviços. 

c)  Fornecedores: grupo que se relaciona com a empresa em um sistema de parceria. 

d)  Acionistas: grupo de pessoas que investem nas empresas. 

e)  Sindicato dos trabalhadores. 

f)  Instituições financeiras. 

g)  Autoridades fiscais. 

h)  Comunidade Local. 

i) Pesquisadores, educadores. 

O balanço social está ligado diretamente ou indiretamente à vida de todos. De formas 

diferentes, as empresas que optam por se preocuparem com o meio ambiente e com a 

sociedade onde estão inseridas, estão fazendo sua parte para um mundo melhor. São pequenos 

passos, mas se todas as empresas – até mesmo aquelas de pequeno e médio porte – 

abraçassem a causa social, a realidade poderia ser bem diferente, pois as empresas não podem 

apenas ter como objetivo fins lucrativos. Elas têm princípios, valores e acima de tudo devem 

ser transparentes, para demonstrar os benefícios de sua existência. 

 

2.1.7 Balanço Social e a nova gestão pública 

A constituição Federal de 1988, a lei federal de nº.  4.320/64 e a Lei Complementar 

nº101/2000, denominada a Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam que a administração 

pública deve disponibilizar mecanismos que promovam a transparência dos atos da gestão. 

A Lei n. º4.320/64 e a Lei Complementar tem objetivos distintos a Lei n.º 4.320/64 se 

refere a normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços enquanto a Lei 

complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal.   

O balanço social para instituições públicas é um instrumento de gestão, estratégia e 

também de publicidade sendo uma maneira de agregar vantagens competitivas. Os gestores 
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públicos e os gestores verdadeiramente empenhados não precisam esperar uma lei de 

obrigatoriedade para a publicação do balanço social. 

O balanço social de uma entidade pública deve se pautar pela verdade e ética, não 

devendo ser instrumento político. Deve permitir à sociedade identificar quais os serviços 

prestados pela entidade, divulgar de forma clara e objetiva a origem e a aplicação dos recursos 

e quais os seus resultados alcançados. Deve conter indicadores sociais, ambientais e de 

responsabilidade social e outros que se fizerem necessários. Também deve apresentar a 

Demonstração de Valor Adicionado que deve ser acompanhado de um relatório onde se 

apresentem as ações socioambientais da organização e seu alcance social, assim permitindo a 

população exercer o controle social. 

O balanço social é considerado um instrumento de Marketing, por isso há também a 

necessidade de ser um modelo de balanço social padronizado para se ter informações 

relevantes para a sociedade na gestão pública.  

2.1.8 Balanço Social no Brasil 

O balanço social se originou a partir de diversos conceitos e ideias vindas de diversos 

países até começar a ser utilizado no Brasil. No Brasil, a UNIAPAC e a Associação dos 

Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) determinam os princípios que preveem que a 

empresa deve desenvolver uma função social por meio da promoção de seus colaboradores e a 

comunidade onde está inserida. 

A ACDE no ano de 1977 organizou um encontro para discutir o balanço social. Em 

abril de 1980, a ACDE realizou em São Paulo um seminário para debater sobre o assunto 

contando com palestrantes da Alemanha, Argentina, Chile, entre outros países. (IBASE, 

2018). 

 Segundo Torres (2009), no ano de 1984 a empresa Nitrofértil publicou o seu primeiro 

balanço social que foi reconhecido como o primeiro balanço social publicado no Brasil. Em 

1986 é lançado o balanço social no Mercado de Capitais, patrocinado pelo comitê de 

divulgação de Mercado de Capitais. A empresa Telebrás publicou no ano de 1991 a primeira 

Demonstração de Valor Adicionado e no ano de 1993 a FEBRABAN elaborou a primeira 

Demonstração do valor adicionado do setor Bancário. 

Desde então, muitos projetos de leis foram criados, elaborados e melhorados pelos 

deputados. Um projeto foi enviado para o Senado no ano de 1991, porém nunca foi lembrado, 

nem votado. Em 1996 houve uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
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Econômicas (IBASE) que tinha por objetivo o resgate do balanço social. Neste período foi 

lançado o modelo que foi aceito e utilizado pelas empresas brasileiras, que com o tempo 

começou a ser aperfeiçoado. Em agosto do mesmo ano, a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) lançou a hipótese sobre a obrigatoriedade do balanço social nas empresas brasileiras, 

mas não obteve sucesso. 

O balanço social tornou-se um assunto de grande polêmica por causa da sua 

obrigatoriedade nas companhias abertas, pois as empresas não conseguiam compreender a 

ideia de responsabilidade como um todo e não pensar apenas no bem-estar financeiro da 

empresa. No início o balanço social não foi compreendido da forma correta, era visto como 

algo que deveria se preocupar com tudo que envolveria força de trabalho agregada. Com o 

passar do tempo, porém, gestores e estudiosos perceberam que o mesmo deveria conter 

elementos de responsabilidade social da empresa e aspectos que relacionados ao meio 

ambiente. Essa contribuição passou a ser calculada através do valor adicionado à economia 

local. 

2.1.9 Balanço Social no Mundo 

O balanço social teve origem na Europa com o objetivo principal de atender às 

necessidades sociais. No ano de 1972 a Empresa Singer France que atua no mercado com 

máquinas de costura desde o ano de 1851 elaborou pela primeira vez o seu Balanço 

Socioeconômico (TREVISAN, 2002). Nos anos seguintes, as experiências se multiplicaram. 

Em 1977, na França, foi aprovada a Lei do Balanço Social. Essa legislação estipula 

que empresas com 300 trabalhadores ou mais deveriam elaborar anualmente o balanço social. 

A lei, por ser implantada de forma imediata, deixou de lado uma série de informações 

importantes, como por exemplo, a geração do Valor Adicionado. Em países desenvolvidos, as 

informações sociais expressas no balanço social são voluntárias. Bons exemplos dessa prática 

são países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, entre outros. 

Segundo Silva (2012), em Portugal no ano de 1985 foi criada a lei n 141/85 que obriga 

as empresas com mais de 100 funcionários a elaborarem o balanço social. O modelo utilizado 

pelos portugueses foi baseado no francês e está divido em cinco partes: 1ª voltado para o 

emprego, 2ª para o custo com pessoal, 3ª higiene e segurança, 4ª formação profissional, 5ª 

proteção social complementar. 

Na Bélgica no ano de 1996 foi criado um decreto para todas as empresas do país. O 

modelo utilizado é dividido em 4 categorias: estado das pessoas aptas, movimento pessoal 
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durante exercício, informação sobre manutenção e criação de novas vagas de emprego. Esse 

modelo apresenta um pequeno número de indicadores e limita suas informações para a gestão 

de pessoas (SILVA, A. P. F. dá; et. al., 2012). 

3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

O Balanço Social é um demonstrativo de contábil expressa números, mas tem em sua 

essência apresentar ações que beneficiem a empresa e seus colaboradores e também a 

sociedade onde a empresa está inserida, apresentando de forma clara e objetiva suas ações e 

planos futuros e qual é o seu comprometimento com a sociedade.  

Dessa forma, tem-se como objetivo principal realizar a aplicação desse modelo de 

balanço social para demonstrar de forma clara e transparente informações de cunho social e 

ressaltar a necessidade de tornar pública suas ações e seu desempenho social que é expresso 

através de suas ações. 

A pesquisa é de ordem descritiva que será realizada por meio de um estudo de caso, da 

coleta e análise de dados com informações disponíveis no site da transparência e informações 

fornecidas pela organização relativas aos anos de 2015 a 2017. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

O estudo realizou se na Prefeitura Municipal De Tapejara, localizada na Região Sul do 

Brasil, no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, na zona de relevo do planalto médio, 

pertencente à mesorregião noroeste do Rio Grande do Sul e microrregião geográfica de Passo 

Fundo, segundo dados do IBGE.  

A prefeitura iniciou suas atividades no ano de 1956, data em que possuía cerca de 

21.809 habitantes, segundo dados do IBGE de 1º de julho de 2015. Quanto à renda, o PIB do 

município é de R$ 690.670.000,00 (IBGE 2014) e o PIB per capita chega a R$ 32.541,93, de 

acordo com os dados do (IBGE de 2014). Segundo Portal da Transparecia (2018), a prefeitura 

conta com 777 servidores.    

Atualmente, o município conta com 10 secretarias, sendo estas Secretaria de 

Administração e Planejamento, Secretaria Da Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria Educação Desporto e Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria 
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da Habitação, Secretaria Da Indústria e Comercio, Secretaria de Obras, Secretaria Saúde, e 

Secretaria de Serviços Urbanos, segundo site do município. Foram analisadas outras 

prefeituras e a escolha desta é justificada pela acessibilidade aos dados e interesse da mesma, 

pois demonstrou preocupação com questões sociais e ambientais. 

Imagem 1 – Prefeitura Municipal de Tapejara RS 

 

Fonte: Google Imagens (2018). 

A cultura do povo tapejarense é formada por três principais etnias: europeus, africanos 

e indígenas (ou povos pós-Colombianos).  

Os números apontam que Tapejara tem um crescimento maior que a média nacional, 

conhecida como Terra do Empreendedorismo e, de acordo com dados da Secretaria Municipal 

da Fazenda, conta com 251 indústrias, 696 estabelecimentos comerciais, 783 prestadores de 

serviços e mais de 300 microempreendedores individuais. 

3.3 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados se deu a partir de informações disponibilizadas no portal da 

transparência, demonstrativos contábeis, conforme a Lei de Acesso a Informação Lei 

nº12.5272011 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas que 

possibilita qualquer pessoa física ou jurídica, sem a necessidade de apresentar motivo, o 

recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. 

A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2018, os dados que forma utilizados 

foram os disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Tapejara no link do portal da 

transparência disponível no site, para a coleta de dados obtive a ajuda do setor de 
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contabilidade da PM que se disponibilizou em tirar minhas dúvidas e me ajudar no que fosse 

necessário. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

O modelo de balanço social escolhido e implantado foi o modelo Ibase por ser de fácil 

compreensão. O objetivo é apresentar os resultados aos colaboradores da prefeitura bem como 

a sociedade, apresentando a responsabilidade social da prefeitura, visto que transparência é 

fundamental para entidades públicas.  

A pesquisa teve como foco a análise de Indicadores Sociais internos como encargos 

sociais, previdência privada, saúde, segurança, medicina do trabalho, educação, cultura, 

capacitação profissional, e também analise de Indicadores Sociais externos como projetos e 

iniciativas na área de educação, cultura, saúde, saneamento básico e esportes. 

Após recolhimento de dados e tabulação dos mesmos foram calculados os indicadores 

de socioeconômicos. Concluída a análise de dados, foi realizada uma análise de dados que 

será apresentada em um relatório de sustentabilidade. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

 

A Prefeitura Municipal De Tapejara RS, não possuía balanço social. O balanço social 

visa comprovar de forma efetiva que sua administração qual visa o desenvolvimento social, 

educacional, cultural e sendo esses compromissos assumidos pela PM com a comunidade e 

para demonstrar estes indicadores de forma clara e objetiva implantamos o modelo sugerido 

pelo Instituto Ibase. 

  Esses dados são indicadores do compromisso assumidos pela PM em ampliar o 

atendimento e qualidade de vida através de serviços subsidiados e de excelência. A tabela 1 

mostra a primeira parte do Balanço Social, onde se visualiza as informações financeiras. 

 

BS 2015 2016 2017 
% de 2015 
para 2016 

% de 2016 
para 2017 

% de 2015 
para 2017 

1. Base de cálculo 
Receita liquida (RL) R$ 45.974.319,80 R$ 51.625.114,39 R$ 55.952.851,63 12,3 8,4 20,7 

Resultado Operacional 
(RO) 

R$   2.118.328,29 R$   2.293.494,86 R$   5.749.322,84 8,3 150,7 158,9 

Folha de Pagamento 
Bruta (FPB) 

R$ 28.496.390,52 R$ 33.186.829,28 R$ 35.689.364,99 16,5 7,5 24,0 

Tabela 1 – Análise das Informações financeiras da PM De Tapejara RS. 

Fonte: Dados elaborados pela autora (2018) 

 

 Analisando os valores da Receita Liquida constatou-se um aumento de 12,3% do ano de 

2015 para 2016 e de 2016 para 2017 um aumento de 8,4, e o resultado operacional obteve um 

aumento expressivo do ano de 2016 para 2017 de 150,7% que pode ser proveniente de ajustes 

internos de alguns procedimentos, ou até mesmo variações de mercado. 

 O resultado operacional apresentado nesta pesquisa foi o resultado que o setor de 

contabilidade da PM calculou este é um indicador que faz parte do demonstrativo de resultado 

da empresa, sendo este o lucro obtido pela empresa neste caso pela PM, para chegar a este 

resultado e necessário deduzir da receita liquida as despesas de pessoal, as despesas 

administrativas, despesas financeiras e operacionais. 

Notou-se um aumento expressivo na folha de pagamento de 24% este aumento expresso 

para a sociedade um aspecto positivo pois percebe-se que houve um aumento no número de 

colaboradores.  

  A Tabela 2 mostra a segunda parte do Balanço Social intitulada Indicadores Sociais 

Internos são investimentos obrigatórios e/ou voluntários que a PM realiza para atender o 

corpo funcional.  
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Tabela 2- Análise dos Indicadores Sociais Internos PM De Tapejara RS. 

BS 2015 2016 2017 
% de 2015 
para 2016 

% de 2016 
para 2017 

% de 2015 
para 2017 

2. Indicadores sociais Internos 
Alimentação R$ 781.042,50 R$ 894.007,37 R$ 957.712,50 14,5 7,1 21,6 

Saúde R$ 673.232,13 R$ 789.379,08 R$ 842.766,97 17,3 6,8 24,0 
Capacitação e 

Desenvolvimento 
profissional 

R$ 4.194,00 R$ 3.214,90 R$ 12.609,20 -23,3 292,2 268,9 

 

Fonte: Dados elaborados pela autora (2018) 

 

 A Tabela 2 demonstra a relação dos indicadores sociais internos com a alimentação obteve um 

aumento de 21,6% do ano de 2015 a 2017, mas no ano de 2016 não obteve um aumento significativo 

sendo de apenas 6,8%, este valores são repassados aos servidores em forma de vale alimentação. 

 Na área da saúde os servidores tem plano de saúde, o convênio de saúde com o Instituto de 

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) vai ser mantido no percentual de 15%, sendo 

Cada servidor público que é beneficiário do plano de saúde tem descontado de seu salário o percentual 

de 7,5 % de seus rendimentos. O Município, por sua vez, complementa o pagamento do plano de 

saúde em mais 7,5%, totalizando, assim, o percentual de 15% alcançados ao IPE por servidor, 

conforme seus rendimentos. 

Com o fim da vigência do contrato com o IPE, o Instituto se negava a renovar o convênio em 

um percentual inferior a 32,21%, o que significaria que os servidores arcariam com mais que o dobro 

do que estavam pagando para ter acesso ao plano de saúde. 

Diante da resistência e irredutibilidade do IPE, o Município, moveu ação junto a Justiça 

Estadual a fim de compelir o IPE a renovar o convênio no percentual até hoje praticado. Assim, na 

tarde de ontem, quinta-feira (28/09), a Juíza de Direito, Dra. Lilian Raquel Bozza Pianezzola, deferiu o 

pedido liminar, obrigando o IPE a renovar o contrato no percentual de 15%, garantindo aos servidores 

o acesso à saúde. Fonte site do município notícias. 

O aumento se mostrou significativo em comparação dos anos de 2015 a 2017, sendo de 24%, 

mas no ano de 2016 o valor investido na área da foi de R$3.214,90 sendo 6,8% a mais que no ano 

anterior o maior investimento na saúde foi no ano de 2017 onde foram investidos R$842.766,97 

totalizando um crescimento de 24% no período de três anos analisados. 

A Tabela 3 mostra a terceira parte os Indicadores Sociais Externos que são os investimentos 

internos cujo público alvo é a sociedade em geral, que representam a terceira parte do Balanço Social, 

que é apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Análise dos Indicadores Sociais Externos PM De Tapejara RS. 

 
BS  

2015 2016 2017 

% de 
2015 
para 
2016 

% de 2016 
para 2017 

% de 
2015 
para 
2017 

3. Indicadores sociais Externos 

Educação R$ 12.483.869,63 R$ 14.193.898,26 
R$ 

16.532.712,58 
13,7 16,5 30,2 

Cultura R$ 485.116,32 R$ 536.094,93 R$ 511.985,51 10,5 -4,5 6,0 
Saneamento Básico e 

Saúde 
R$ 10.108.218,67 R$ 10.814.470,12 

R$ 
12.514.461,65 

7,0 15,7 22,7 

Habitação R$ 876.659,67 R$ 908.139,77 R$ 684.025,77 3,6 -24,7 -21,1 

Esporte R$ 339.212,84 R$ 337.688,78 R$ 292.988,57 -0,4 -13,2 -13,7 

Creche R$ 3.058.882,36 R$ 4.174.592,68 R$ 5.494.958,74 36,5 31,6 68,1 

Alimentação R$ 294.420,19 R$ 539.346,47 R$ 564.398,06 83,2 4,6 87,8 
Combate à fome e 

segurança alimentar 
R$ 243.936,65 R$ 264.339,92 R$ 291.112,13 8,4 10,1 18,5 

Total de Indicadores 
Sociais Externos 

R$ 27.890.316,33 R$ 31.768.570,93 
R$ 

36.886.643,01 
13,9 16,1 30,0 

Fonte: Dados elaborados pela autora (2018) 

  

Os indicadores sociais externos estão sendo apresentados em valores totais por área, dos 

investimentos realizados pela Prefeitura Municipal no que se diz respeito a contribuições para 

a sociedade como educação, cultura, saneamento básico, habitação, esporte, creche, 

alimentação, combate à fome e segurança alimentar. Observa-se que os investimentos sociais 

externos são maiores em relação aos internos principalmente em educação e alimentação.  

Com esta análise nota-se que a PM manteve uma tendência positiva com as contribuições para 

a sociedade.  

 Na área da educação os investimentos houve um crescimento de 13,7 % de 2015 para 

2016 e de 2016 para 2017 um crescimento de 16,5 sendo investido em diversos projetos 

sócias que a prefeitura realiza para a população em geral. Os investimentos realizados na área 

da educação, são para realizar, supletivamente, ensino fundamental e pré-escolar do 

município, atendendo a população com seis escolas municipais e três creches. Também 

atendem projetos voltados a promoção, difusão e elevação da cultura através de atividades 

cinematográficas, artísticas e também de lazer. 
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Imagem 2 – Programa de combate à fome e segurança alimentar 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara (2018). 

O combate à fome e segurança alimentar é um programa realizado pela PM, Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). Onde são realizadas compras diretas com 19 agricultores, 

os alimentos adquiridos são variados, estes alimentos são adquiridos pelo município e 

utilizados na alimentação dos programas de assistência social bem como no Restaurante 

Popular, na Casa De Convivência Dona Veronica e Oficinas do Cras. Os agricultores são 

pagos diretamente pelo Governo Federal, através do MDS (Ministério do Desenvolvimento 

Social).  A coordenação do programa no município é da nutricionista Sabrine Dorneles 

Zulian. 

Os investimentos na área da saúde e saneamento básico cresceram 22,17% do ano de 

2015 à 2017, hoje a prefeitura municipal vem desenvolvendo projetos para prevenção de 

doenças onde antes atuavam no tratamento todos os meses do vem sendo organizado um mês 

para a conscientização da população sobre alguma doença por exemplo outubro rosa o mês 

todo é voltado para a saúde da mulher são realizados exames e consultas em horários 

especais, palestras o boteco Rosa a noite é delas Rodas de conversa sobre Prevenção Câncer 

de Mamas e realização de Exame Clínico de mamas e Exame Preventivo.  

Cada mês do ano tem uma programação especifica, acordo o tema abordado entre 

esses temas estão aids e doenças transmissíveis sexualmente, também campanhas sobre o 

aleitamento materno, e o dezembro Vermelho ressalta a importância da prevenção contra a 

AIDS, que é a campanha que a prefeitura está desenvolvendo onde estão sendo realizados 

testes de HIV em todas as unidades d saúde do município. 
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Imagem 3– Programa de Prevenção à Aids Dezembro 2018 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara (2018). 

A Tabela 4 demonstra indicadores do corpo funcional da Prefeitura Municipal como o 

número de servidores no final de cada período, número de contratações, números de 

empregados com mais de 45 anos, numero de cargos chefiados por mulheres sendo que neste 

quadro não informa o numero de pessoas com deficiência ou necessidades especiais que são 

duas que ainda permanecem contratadas também no ano exercício 2018. 

Tabela 4 – Analise de Indicadores do Corpo Funcional Da PM de Tapejara RS 

BS 2015 2016 2017 % de 2015 para 2016 % de 2016 para 2017 % de 2015 para 2017

Nº de empregados  (a) no final  do período 455 517 654 13,6 26,5 40,1

Nº de admissões  durante o período 190 266 330 40,0 24,1 64,1

Nº de empregados  (as) acima de 45  anos  175 206 267 17,7 29,6 47,3

Nº de mulheres  que exercem cargo de chefia  na empresa 13 15 13 15,4 -13,3 2,1

5. Indicadores  do Corpo Funcional

 

   Fonte: Dados elaborados pela autora (2018) 

  

O aumento de contrações realizadas justifica o aumento de 24% nas folhas de 

apagamentos analisados na Tabela 1 – Analise das Informações Financeiras da PM de 

Tapejara RS. As admissões tiveram um crescimento considerável e um ano para o outro sendo 

de 40% no de 2015 para 2016 e novamente no ano de 2016 apresenta um crescimento 

considerável de 24,1%. O numero de pessoas acima de 45 anos cresceu 17,7% no ano de 2015 

para 2016 e 29,6 % de 2016 para 2017 totalizando 47,3% o numero de empregados acima de 

45 anos prestando serviços para a PM.  

O número de mulheres que exercem cargo de chefia na PM é baixo foram apenas 13 

mulheres que exerceram cargos de importância no ano de 2015 e aumentou no de 2016 em 

15,4% ou seja foram criadas apenas duas novas vagas que foram chefiadas por mulheres e no 
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ano de 2017 as duas vagas criadas no ano anterior foram extintas ou ate mesmo podem estar 

sendo chefiadas por homens com isso voltamos ao principio de apenas 13 mulheres exercem 

cargos de chefia dentro da PM. 

No período analisado de 2015 à 2017, foram exonerados ou desligados quatro 

servidores a pedido do servidor é a manifestação unilateral e expressa de vontade do servidor 

em deixar de ocupar o cargo na instituição. 

A Tabela 6 trata de informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 

como a relação entre o maior e menor remuneração e acidentes de trabalho no período. 

 

 

Tabela 5 – Informações Relevantes quanto ao exercício da Cidadania Empresarial  

BS 2015 2016 2017 
% de 2015 
para 2016 

% de 2016 
para 2017 

% de 2015 
para 2017 

6. Informações Relevantes quanto ao exercício da Cidadania empresarial 
Relação entre a menor 
remuneração da 
empresa 

 R$       
914,84  

 R$    
1.015,48   R$ 1.075,08  11,00 5,87 16,87 

Relação entre maior a 
remuneração da 
empresa 

 R$ 
17.459,09  

 R$ 
19.372,61   R$ 19.459,30  10,96 0,45 11,41 

Número total de 
Acidentes de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
Fonte: Dados elaborados pela autora (2018) 

 

Neste período de três anos analisados não houve nenhum registro de acidente de 

trabalho dentro da instituição. Considerando acidente de trabalho conforme prevê o Artigo 19 

da Lei 8.213/91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

  Quanto a relação de menor e maior remuneração não apresentou um grande 

crescimento a menor renumeração que ano de 2014 era de R$914,84 obteve um aumento 

considerável em comparação aos três anos analisados, mas se analisarmos de 2015 para 206 o 

aumento foi de apenas 11% e em relação de 2016 para 2017 apresenta um crescimento de 

apenas 5,87%. 

O maior salário pago pela PM também não demonstrou um aumento significativo 

comparando um ano para o outro no ano de 2016 para 2017 obteve um crescimento de apenas 

0,45% o único crescimento considerável foi do ano de 2015 para 2016 onde obteve um 
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crescimento de 10,96%. Os maiores salários pagos pelas Prefeitura Municipal são aos 

profissionais da área da saúde médicos e ao gestor municipal.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Balanço Social é um demonstrativo de grande importância para a evidenciação do 

comprometimento das empresas com a sociedade onde ela está inserida além de valorizar o 

seu real compromisso com a sociedade o balanço social pode ser visto como uma das 

principais ferramentas para sintetizar e disponibilizar as informações sobre como as empresas 

estão contribuindo para a qualidade de vida da comunidade onde está inserida.  

O balanço social demonstra o lado social e humano da empresa com a realização desta 

pesquisa nos possibilitou a interpretação dos resultados divulgados pela PM durante o período 

em estudo de 2015 a 2017. Nos indicadores que compõem o Balanço Social podemos 

acompanhar suas oscilações e encima dessas informações traçar novas estratégias e um focar 

em áreas que ficaram com incides de investimento menores e saber onde os próximos 

investimentos devem ser realizados. 

Com a pesquisa podemos traçar os objetivos focando no que é realmente viável e 

necessário a ser realizado, com índices podemos observar que índices são mais importantes 

para a população e seus servidores, podemos acompanhar o investimento real e analisar na 

prática quais áreas obtiveram um crescimento real de investimento. 

Nota se que a PM obteve um crescimento continuo no decorrer destes três anos 

analisando demonstrando resultados crescentes no decorrer dos exercícios. Em apenas quatro 

indicadores ela obteve um resultado negativo onde diminuíram os investimentos em esportes, 

cultura e habitação, outro índice que obteve crescimento de 2015 para 2016 e de 2016 para 

2017 houve queda novamente foi o numero de mulheres em cargo de chefia que no primeiro 

ano possuía 13 mulheres exercendo cargos de liderança e no  ano seguinte 15 e no ano de 

2017 voltou a ser 13. Esse índice foi calculado apenas com cargos de extrema importância 

exemplo como secretarias, tirando do calculo mulheres que exercem liderança em projetos 

que a prefeitura tem em conjunto com as secretarias seriam essas as coordenadoras de 

projetos se colocássemos essas no cálculo o índice seria positivo, mas não seria compatível 

com o objetivo da pesquisa. 
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ANEXO A – MODELO DE BALANÇO SOCIAL 

 

Fonte: IBASE-2004_fig1_307838081 
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ANEXO B – Balanço Social Prefeitura Municipal De Tapejara RS. 

 

BS 2015 2016 2017 % de 2015 para  2016 % de 2016 para  2017 % de 2015 para  2017

Receita  Liquida (RL) 45.974.319,80R$    51.625.114,39R$      55.952.851,63R$   12,3 8,4 20,7

Resultado Operacional  (RO) 2.118.328,29R$      2.293.494,86R$        5.749.322,84R$     8,3 150,7 158,9

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 28.496.390,52R$    33.186.829,28R$      35.689.364,99R$   16,5 7,5 24,0

Al imentação 781.042,50R$         894.007,37R$           957.712,50R$        14,5 7,1 21,6

Saúde 673.232,13R$         789.379,08R$           842.766,97R$        17,3 6,8 24,0

Capacitação e Desenvolvimento Profiss ional 4.194,00R$             3.214,90R$               12.609,20R$          -23,3 292,2 268,9

Educação 12.483.869,63R$    14.193.898,26R$      16.532.712,58R$   13,7 16,5 30,2

Cultura 485.116,32R$         536.094,93R$           511.985,51R$        10,5 -4,5 6,0

Sameamento Bas ico e Saúde 10.108.218,67R$    10.814.470,12R$      12.514.461,65R$   7,0 15,7 22,7

Habitação 876.659,67R$         908.139,77R$           684.025,77R$        3,6 -24,7 -21,1

Esporte 339.212,84R$         337.688,78R$           292.988,57R$        -0,4 -13,2 -13,7

Creche 3.058.882,36R$      4.174.592,68R$        5.494.958,74R$     36,5 31,6 68,1

Al imentação 294.420,19R$         539.346,47R$           564.398,06R$        83,2 4,6 87,8

Combate a  fome e segurança Al imentar 243.936,65R$         264.339,92R$           291.112,13R$        8,4 10,1 18,5

Total  de Indicadores  Socia is  Externos 27.890.316,33R$    31.768.570,93R$      36.886.643,01R$   13,9 16,1 30,0

Nº de empregados  (a) no fina l  do período 455 517 654 13,6 26,5 40,1

Nº de admissões  durante o período 190 266 330 40,0 24,1 64,1

Nº de empregados  (as ) acima de 45  anos  175 206 267 17,7 29,6 47,3

Nº de mulheres  que exercem cargo de chefia  na  empresa 13 15 13 15,4 -13,3 2,1

Relação entre a  menor remuneração da empresa 914,84R$                1.015,48R$               1.075,08R$            11,00 5,87 16,87

Relação entre maior a  remunerção da empresa 17.459,09R$           19.372,61R$             19.459,30R$          10,96 0,45 11,41

Número total  de Acidentes  de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Indicadores  socia is  Externos  

4. Indicadores  do Corpo Funcional

5. Informações  Relevantes  quanto ao exercicio da  Cidadania  empresaria l

2. Indicadores  socia is  Internos  

1. Base de cá lculo 

Fonte: Dados da Autora (2018). 
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Empresa Prefeitura Municipal de Tapejara - Ano 2015  

1.Base de Calculo   Valor   

Receita Liquida (RL) 
 R$                         
45.974.319,80  

Resultado Operacional (RO) 
 R$                            
2.118.328,29  

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
 R$                         
28.496.390,52  

2. Indicadores sociais Internos   Valor   

Alimentação  
 R$                               
781.042,50  

Saúde 
 R$                               
673.232,13  

Capacitação e Desenvolvimento Profissional 
 R$                                    
4.194,00  

Total de Indicadores Sociais Internos 
 R$                            
1.458.468,63  

3. Indicadores sociais Externos   Valor   

Educação 
 R$                         
12.483.869,63  

Cultura 
 R$                               
485.116,32  

Saneamento Básico e Saúde 
 R$                         
10.108.218,67  

Habitação 
 R$                               
876.659,67  

Creche 
 R$                            
3.058.882,36  

Alimentação  
 R$                               
294.420,19  

Total de Indicadores Sociais Externos 
 R$                         
27.307.166,84  

4. Indicadores Ambientais   Valor   

5. Indicadores do Corpo Funcional   

Nº de empregados (a) no final do período 455 

Nº de admissões durante o período 180 

Nº de empregados (as) acima de 45 anos  175 

Número de cargos de chefia exercidos por mulheres  13 

Nº de portadores de deficiência ou necessidades Especiais  0 

6. Informações Relevantes quanto ao exercício da Cidadania empresarial  Valor   

Relação entre maior a menor remuneração da empresa  914,84 maior 17.459,09  

Número total de Acidentes de Trabalho 0 

    
Fonte: Dados da autora (2018)  
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Empresa Prefeitura Municipal de Tapejara - Ano 2016   

1.Base de Calculo  Valor (mil R$) 

Receita Liquida (RL) 
 R$                
51.625.114,39  

Resultado Operacional (RO) 
 R$                  
2.293.494,86  

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
 R$                
33.186.829,28  

2. Indicadores sociais Internos  Valor (mil R$) 

Alimentação  
 R$                      
894.007,37  

Saúde 
 R$                      
789.379,08  

Capacitação e Desenvolvimento Profissional 
 R$                          
3.214,90  

Total de Indicadores Sociais Internos 
 R$                  
1.686.601,35  

3. Indicadores sociais Externos  Valor (mil R$) 

Educação 
 R$                
14.193.898,26  

Cultura 
 R$                      
536.094,93  

Saneamento Básico e Saúde 
 R$                
10.814.470,12  

Habitação 
 R$                      
908.139,77  

Esporte 
 R$                      
337.688,78  

Creche 
 R$                  
4.174.592,68  

Alimentação  
 R$                      
539.346,47  

Combate a fome e segurança Alimentar 
 R$                      
264.339,92  

Total de Indicadores Sociais Externos 
 R$                
31.768.570,93  

4. Indicadores Ambientais  Valor (mil R$) 

5. Indicadores do Corpo Funcional Valor (mil R$) 

Nº de empregados (a) no final do período 517 

Nº de admissões durante o período 266 

Nº de empregados (as) acima de 45 anos  206 

Número de cargos de chefia exercidos por mulheres  15 

Nº de portadores de deficiência ou necessidades Especiais  0 

6. Informações Relevantes quanto ao exercício da Cidadania empresarial Valor (mil R$) 

Relação entre maior a menor remuneração da empresa 1.015 a 19.372,61 

Número total de Acidentes de Trabalho 0 
Fonte: Dados da autora (2018) 
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Empresa Prefeitura Municipal de Tapejara - Ano 2017   

1.Base de Calculo  Valor (mil R$) 

Receita Liquida (RL) 
 R$                  
55.952.851,63  

Resultado Operacional (RO) 
 R$                    
5.749.322,84  

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
 R$                  
35.689.364,99  

2. Indicadores sociais Internos  Valor (mil R$) 

Alimentação  
 R$                        
957.712,50  

Saúde 
 R$                        
842.766,97  

Capacitação e Desenvolvimento Profissional 
 R$                          
12.609,20  

Total de Indicadores Sociais Internos 
 R$                    
1.813.088,67  

3. Indicadores sociais Externos  Valor (mil R$) 

Educação 
 R$                  
16.532.712,58  

Cultura 
 R$                        
511.985,51  

Saneamento Básico e Saúde 
 R$                  
12.514.461,65  

Habitação 
 R$                        
684.025,77  

Esporte 
 R$                        
292.988,57  

Creche 
 R$                    
5.494.958,74  

Alimentação  
 R$                        
564.398,06  

Combate a fome e segurança Alimentar 
 R$                        
291.112,13  

Total de Indicadores Sociais Externos 
 R$                  
36.886.643,01  

4. Indicadores Ambientais  Valor (mil R$) 

5. Indicadores do Corpo Funcional Valor (mil R$) 

Nº de empregados (a) no final do período 654 

Nº de admissões durante o período 330 

Nº de empregados (as) acima de 45 anos  267 

Número de cargos de chefia exercidos por mulheres  13 

Nº de portadores de deficiência ou necessidades Especiais  1 

6. Informações Relevantes quanto ao exercício da Cidadania empresarial Valor (mil R$) 

Relação entre maior a menor remuneração da empresa 1.075,08 maior 19.459,30 

Número total de Acidentes de Trabalho 0 
Fonte: Dados da autora (2018). 
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