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Pré-Projeto 

 

Título: A importância do Balanço Social no contexto atual 

 

Resumo 

 

A crescente preocupação com a responsabilidade social tem feito com que 

companhias divulguem em seus resultados dados que representem seu 

comprometimento com o bem estar socia. Surge então a figura do Balanço 

Social, uma demonstração que através de indicadores representa o 

compromisso socioambiental adotado pela companhia. Este artigo tem como 

objetivo promover um estudo sobre esta demonstração a fim de esclarecer o 

grau de importância desta no contexto atual, questionando sua utilização e 

relevância no contexto atual. 

 

Introdução 

 

É de conhecimento geral que vivemos hoje em um mundo de profundas 

transformações, dentre elas as econômicas e sociais, que influenciam 

diretamente o comportamento das organizações. O termo „responsabilidade 

social‟, a cada dia, ganha notoriedade e agrega valor às instituições que se 

utiliza de sua aplicação. 

Com esta crescente preocupação, surge em questão o Balanço Social, definido 

por TINOCO(1993) como sendo “um instrumento de gestão e de informação 

que visa reportar informações econômicas e sociais aos mais diferenciados 

usuários, dentre estes os trabalhadores.” 

Por ser um instrumento de gestão e de avaliação, que ainda tem como função 

prover aos consumidores, bem como os investidores e também os 



fornecedores, informações relevantes para a tomada de decisões relativos aos 

programas sociais que a organização desenvolve, sua utilização vem 

crescendo de forma acelerada. 

Desta forma é possível questionar a respeito da importância desta 

demonstração, das suas aplicações, das suas funções e sua capacidade de 

gerar informações relevantes ao momento de tomada de decisão por partes 

interessadas. 

Também será possível avaliar, através destas demonstrações, o quanto uma 

companhia está engajada a promover o bem estar social e qual o respectivo 

benefício ao promover esta imagem de responsabilidade social. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi possível elencar alguns autores 

fundamentais para o entendimento e para o esclarecimento dos conceitos 

abordados durante o desenvolvimento do estudo. São alguns autores que 

abordam o tema: Professor Sergio de Iudícubus, referência para conceitos de 

transparência; Professor Hilário Franco, referência para conceitos de 

Contabilidade e Balanço Patrimonial; Mestre João E.P. Tinoco, referência para 

conceitos de Balanço Social, interpretações e direcionamento dos estudos 

necessários para o desenvolvimento deste estudo. 

Pretende-se através destes autores avaliar o grau de importância  desta 

demonstração, buscando concluir se ela se faz necessária para um 

determinado segmento de mercado ou se deveria ser aplicada para todo o tipo 

de negócio. Este questionamento justifica o presente estudo. 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi levantada toda uma base literária 

necessária para uma correta definição de conceitos abordados durante o este 

estudo. 



Pretende-se realizar uma pesquisa para determinar uma empresa que realize o 

Balaço Social e outras demonstrações financeiras correlatas, para que seja 

possível, a partir de uma análise realizada pelos autores deste estudo, 

responder ao questionamento proposto como justificativa deste projeto: 

determinar a importância desta demonstração para a empresa, para 

colaboradores, para investidores, determinando também se esta demonstração 

deve ser realizada apenas quando o empreendimento possui tendência a 

degradar o ambiente e a sociedade ou se sua uitilização tem crescido a ponto 

de favorecer uma tendência de futura obrigação. 
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