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1. RESUMO 

O Balanço Social tem o objetivo de demonstrar informações econômicas, sociais 

e ambientais das empresas ao público em geral. Portanto, esse artigo tem por 

objetivo confeccionar o Balanço Social da UGB/FERP, demonstrando seu 

relacionamento com a economia local, regional e nacional. Através de pesquisa 

bibliográfica e entrevistas com funcionários da instituição, estamos terminando o 

Balanço Social. Os resultados preliminares apontam que a UGB/FERP é uma 

organização socialmente responsável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A responsabilidade social está sendo inserida em nossas vidas diariamente. 

Quando uma Organização exibe abertamente seu relacionamento e sua 

preocupação com o colaborador, esclarece para a sociedade que seu interesse não 

é somente a busca por riquezas, mas também a satisfação e a melhora de vida das 

pessoas que juntos fazem a Organização alcançar suas metas e seus objetivos. 

A globalização está fazendo com que as Organizações elevem sua preocupação 

com a responsabilidade social, começando seu processo de gestão social de dentro 

para fora. Divulgar o que desenvolvem é ter uma gestão socialmente responsável, 

essas divulgações são feitas através do Balanço Social, que é um demonstrativo 

relativamente novo no Brasil. Mostrar o quanto é investido para o desenvolvimento e 

capacitação do colaborador, esclarece o quanto a Organização está disposta a 

empreender para manter o profissional atualizado e capacitado para enfrentar o 

grande mercado globalizado. 

 

3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral confeccionar o Balanço Social da 

UGB/FERP, demonstrando seu relacionamento com a economia local, regional e 

nacional.  

E, como objetivos específicos, temos: Abordar aspectos relacionados com 

recursos humanos, atividades sociais, meio ambiente e geração de riquezas para a 
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confecção do Balanço Social; e Demonstrar que a UGB/FERP é uma instituição 

socialmente responsável. 

 

4. METODOLOGIA 

Para elaboração deste, foi realizada revisão bibliográfica, visitas a sites para 

complementação de entendimentos, revistas e artigos como fontes de maiores 

esclarecimentos.  

Para a confecção do Balanço Social estão sendo realizadas entrevistas com os 

responsáveis pelos setores.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, as empresas estão captando formas melhores de se relacionar com 

o ambiente externo e interno, mas, para demonstrar o que estão fazendo para que 

isso realmente ocorra, todos os eventos sociais promovidos pelas empresas podem 

ser divulgados através do Balanço Social, de acordo com Trevisan (2002). 

Segundo Reis e Medeiros (2012) para as empresas o Balanço Social é um 

demonstrativo técnico gerencial que contém um conjunto de informações sobre a 

atuação das mesmas em relação aos programas sociais para empregados 

(benefícios), entidades de classe (associações, sindicatos etc.), governo (impostos) 

e cidadania (meio ambiente, parques, praças etc), que permite aos agentes 

econômicos visualizarem essas ações sociais e relacioná-las ao desempenho 

econômico-financeiro, operacional, econômico e ao crescimento da empresa. 

Observa-se que o Balanço Social é um importante instrumento que evidencia o 

grau de relacionamento das empresas com as questões sociais e tem como 

finalidade informar ao publico em geral as atividades desenvolvidas por elas. Sendo 

um indicador de responsabilidade socioambiental que permite as empresas um 

envolvimento mais transparente com suas partes interessadas.  

Através da elaboração do Balanço Social, Tinoco (2010, p.3) ressalta que 

surgem oportunidades da organização evidenciar suas potencialidades, influências e 

participação econômica em sua área de sua atuação; seja a nível local, regional ou 

nacional. 

Reis e Medeiros (2012) afirmam que o Balanço Social deve ser elaborado como 

uma ferramenta de diagnóstico para a apresentação de responsabilidade social que 
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sejam uteis aos interesses da sociedade demonstrando, por exemplo, informações 

sobre o histórico da empresa, princípios e valores da organização, governança 

corporativa, indicadores de desempenho social, econômico e ambiental entre outros. 

Segundo Tinoco (2010), o Balanço social tem por objetivo ser justo e informar 

corretamente os dados a quem deles necessite, de forma transparente, sejam estas 

informações da área contábil, econômica, social ou ambiental da organização.  

Pode-se concluir que a elaboração e a utilização do balanço social; também 

conhecido como relatório de sustentabilidade; ocasiona o estreitamento do 

relacionamento com seus stakeholders através da demonstração de suas atividades 

de modo transparente, podendo propiciar a valorização organizacional e promover 

questões relacionadas à responsabilidade social empresarial. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Realizamos um pequeno roteiro e percebeu-se que os setores a serem 

entrevistados seriam: PROPPEX, NEAD, PROUNI e Recursos Humanos. Fontes 

como o site institucional, o livro “Memórias 45 anos” e “Cultura e Cidadania no Sul 

Fluminense” também foram consultadas. Cerca de 80% do Balanço já foi feito e 

estamos na expectativa de até meados de setembro ser iniciada a diagramação do 

mesmo. 

Acreditamos que o Balanço Social da UGB/FERP referente a 2011 e 2012 será 

de grande valia para divulgar todas as excelentes ações desenvolvidas por essa 

renomada instituição. 
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