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A CONTRIBUIÇÃO DO BALANÇO SOCIAL COMO FERRAMENTA DE 

TRANSPARÊNCIA PARA A SOCIEDADE 

       

1. Resumo 

Justifica-se o presente tema face o Brasil sediar um evento de tal porte onde se faz 

necessário altos investimentos públicos e privados. Um país que se encontra em 

desenvolvimento, no qual a população ainda tem problemas de infraestrutura básica como: saúde, 

educação, moradia, mobilidade, segurança, etc., é chegado o momento em que esses problemas 

sejam enfrentados em um curto período de tempo, para um evento que ocorrerá em menor tempo 

ainda, dentro da analogia da Copa 2014. 

A região que fará a abertura tem um cenário de alta exigibilidade no que tange a falta de 

investimentos por parte do governo, que impede o desenvolvimento da região e acelera o 

crescimento desorganizado da população com alta vulnerabilidade social. Essa realidade tende a 

se modificar com o novo cenário instalado nesse entorno que atingirá a todos direta ou 

indiretamente, gerando empregos, valorização do local e melhoria de infraestrutura. 

 

2. Introdução 

Em maio de 2011, deram inicio a execução dos estádios de futebol, onde se dará a 

abertura oficial da Copa do Mundo de 2014. Sendo assim que os "olhos do mundo" estão 

voltados todos para o Brasil, e em especial a região do Bairro de Itaquera, face à disponibilidade 

de espaço para obras deste porte. 

Frente ao exposto, o Brasil que é caracterizado como "emergente" poderá surgir no 

cenário mundial, como uma potência se souber gerir os recursos provenientes. Para tanto se faz 

necessário os investimentos fiscais para empresas, que se fixarem no entorno do 

empreendimento, que em contrapartida reverterá em benefícios para a região, que devem ser 

demonstrados através do Balanço Social, entre outros objetivos, este trabalho acadêmico visa 

demonstrar a importância social que a empresa tem perante a diversidade de público que 



compreende os stakeholders, caracterizados pelo governo, colaboradores, compradores, 

acionistas e demais envolvida. 

O balanço social é um instrumento de gerenciamento que deverá ser utilizado por toda 

sociedade, demonstrando transparência nos objetivos de acordo com os princípios básicos da 

ética empresarial.  

O projeto dos estádios se tornou um dos maiores empreendimentos com subsídios 

públicos na região citada, fomentando a instalação de polos industriais, e induzindo ao 

crescimento em todos os âmbitos. Em virtude das fontes de receitas serem públicas e privadas a 

contabilidade com suas diversas ferramentas tornam-se importantes para obtenção desses 

objetivos, e através do balanço social é possível evidenciar aplicabilidade dos recursos para a 

comunidade do entorno. 

 

3. Objetivos 

O Objetivo central do tema procura demonstrar o real impacto das empresas, os quais tem 

sua missão à responsabilidade social mensurada no Balanço Social, usando suas quatro vertentes: 

Balanço Ambiental, Recursos Humanos, Prestação de Serviços a Comunidade e a Demonstração 

do Valor Adicionado sendo possível dar transparência as suas atividades, adquirindo confiança e 

credibilidade junto ao mercado, capitalizando acionistas, aumentando sua carteira de clientes e 

maior confiabilidade dos seus fornecedores. 

Para que o objetivo geral seja alcançado busca-se a compreensão dos objetivos específicos 

que conduzem para elucidar a importância do Balanço Social: 

Elaboração do Balanço Social dentro das normas; 

O papel do Balanço Social frente a sociedade brasileira; 

Envolvimento do governo e sociedade na qualidade de vida e o respeito pelo meio 

ambiente; 

Evidenciar a riqueza e sua distribuição; 

Demonstrando que o comportamento ético agrega valor as organizações. 



4. Metodologia 

Através de pesquisas bibliográficas e documental, este trabalho tem o condão de explicar 

a importância da Contabilidade Social, baseado em livros específicos do assunto, bem como 

demonstrar o modelo de Balanço Social elaborado pelo IBASE, instituto este que durante 13 

anos, buscou a transparência das empresas por meio dessa ferramenta, pois acredita que o seu 

objetivo foi alcançado e que esta metodologia foi bem difundida, pois praticamente todas as 

empresas brasileiras já realizaram algum tipo de balanço ou relatório social anualmente. 

 

5. Desenvolvimento 

A campanha pela divulgação voluntária do balanço social das empresas, lançado por 

Herbet de Souza, o Betinho, em junho de 1997, em sua última campanha, já é uma realidade 

facilmente comprovado pelo número de empresas que passaram a divulgar seus Balanços Sociais. 

 

Em um mundo onde as empresas competem no mercado global, à busca pela 

maior produtividade passa pela existência de colaboradores saudáveis (saúde e 

alimentação), motivados (participação nos lucros e previdência privada) e pelo 

aprimoramento educacional (educação) (SILVA; FREIRE, 2001, p.129). 
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