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  RESUMO 

 

 

A presente pesquisa objetivou verificar até que ponto a adoção do Balanço Social - 

BS, no modelo do Ibase, pode auxiliar o processo de avaliação de desempenho institucional 

na área social da Fundaj, por intermédio de uma melhor qualidade das informações 

divulgadas aos seus stakeholders internos. Optando por desenvolver estudo de caso, a 

pesquisa realizada pode ser classificada como quantitativa, e o método adotado foi o dedutivo. 

A coleta dos dados se deu mediante aplicação de questionário estruturado, enviado por e-mail 

a todos os servidores da Fundaj, em dois momentos distintos: no primeiro, os servidores 

foram solicitados a ler o Relatório de Gestão- RG e a responder o questionário com perguntas 

que buscaram avaliar o grau de percepção dos servidores quanto à evidenciação das ações 

sociais desenvolvidas pela Fundaj, descritas no referido Relatório. No segundo momento, foi 

elaborado o BS, no modelo Ibase. Esse Balanço Social e um segundo questionário foram 

enviados aos servidores que participaram da primeira fase da pesquisa, solicitando-lhes  que 

respondessem com base nas informações contidas no BS. Os dados dos questionários 

referentes ao Relatório de Gestão e ao Balanço Social foram a princípio analisados 

separadamente e, posteriormente, de forma conjunta, por meio de estudo comparativo entre os 

dois instrumentos. Tendo em vista a natureza dos dados coletados, utilizamos as estatísticas 

descritivas e  não paramétricas para proceder a análise. No que concerne aos métodos não 

paramétricos, aplicamos os testes estatísticos U de Mann-Whitney, tabulação cruzada 

(crosstab) e qui-quadrado (chi-square). Com a pesquisa realizada e diante da comparação das 

respostas obtidas nos dois questionários percebemos que houve por parte dos stakeholders 

internos melhora de percepção da qualidade das informações referentes às ações sociais 

desenvolvidas pela Fundaj. Outro dado importante verificado na pesquisa refere-se ao fato de 

que 100% dos respondentes afirmaram que a instituição deve adotar o Balanço Social como 

mais um instrumento de prestação de contas à sociedade.  Em síntese, consideramos que, caso 

seja elaborado de forma adequada e vindo a ser introduzido indicadores apropriados à 

instituição, o Balanço Social poderá permitir aos seus usuários internos conhecerem melhor as 

ações sociais da Instituição. 

 

Palavras-chave: Relatório de Gestão; Balanço Social; Responsabilidade Social.  



ABSTRACT 

 

This research’s goal was to verify the effectiveness of the Social Balance, in the Ibase’s 

model, to help the Fundaj’s institutional evaluation process in the social area, as a better 

quality information tool to divulge information to its internal stakeholders. It used the 

deductive method. In regard of the type, this research can be considered quantitative, being 

carried through the use of a case study. The data has been collected through a structured 

questionnaire, sent by e-mail to all the Fundaj’s staff in two separate moments: in the first 

moment, the staff was asked to read the Management Report and to answer a questionnaire 

made up of questions which intended to evaluate the staff’s perception level of the social 

actions developed by Fundaj and presented on the Management Report. Later, the Fundaj’s 

Social Balance was prepared, in the Ibase’s model, with the data of the Management Report. 

This Social Balance and a second questionnaire were then sent to the staff members who 

answered the first questionnaire. They were asked to answer it based on the Social Balance 

information. The data relative to the Annual Report and the Social Balance were analyzed, 

first, separately, and later, as a whole, through a comparative study between the two moments 

in order to verify if the Social Balance had an impact on the perception of the social actions 

taken by Fundaj. In regard of the nature of the collected data, the descriptive and non-

parametric statistics were used for the data analyzes. Regarding the non-parametric methods, 

the following statistics tests were used: Mann-Whitney U, Crosstab and Chi-square. Through 

the research and the comparison of the answers obtained in the two questionnaires, has been 

noticed that there has been improvement, for the part of the internal stakeholders, on the 

perception of the information quality related to the social actions developed by Fundaj. Other 

important point observed in the research is that 100% staff members affirmed that the 

institution should adopt the Social Balance as an additional instrument to present its social 

actions to society. So, we have come to the conclusion that, once prepared properly, utilizing 

the appropriate indicators to the institution, the Social Balance will allow the internal 

stakeholders to understand better the social actions developed by the institution.  

 

Key Words: Management Report; Social Balance; Social Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A intenção desta pesquisa é discutir a importância da elaboração do Balanço Social 

(BS) como instrumento de avaliação de desempenho das ações sociais em instituições 

públicas, tendo como estudo de caso a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), entidade 

vinculada ao Ministério da Educação.  

Nesse contexto, buscou-se  identificar a contribuição do BS para uma melhor 

prestação de contas aos seus stakeholders internos1  das ações realizadas na instituição e, por 

conseguinte, observar distintamente as informações contidas no seu relatório sobre a 

utilização dos recursos financeiros e humanos, contemplando-as pari passu com os objetivos 

institucionais.  

Ademais, pretendeu-se demonstrar que a adoção do modelo de Balanço Social do 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase é de fácil compreensão e, por 

utilizar indicadores quantitativos, aponta de forma mais direta os resultados, vantagem que o 

faz diferir de outros Balanços Sociais, nos quais são privilegiados apelos como textos 

promocionais e fotos, como bem salienta Sucupira (2001) 

 

1.1 Justificativa 

 
 
Para que seja alcançado, de fato, o bem-estar social da sociedade, é necessário um 
conjunto de esforços de evidenciação dos atos da administração pública, e a 
publicação do Balanço Social pode, certamente, ser um instrumento para o gestor 
de qualquer entidade pública, ao final de seu mandado ou em qualquer tempo, 
prestar seu accountability referente às suas ações frente ao ente público que dirige. 
(SLOMSKI, 2005) 

 

As instituições públicas têm como imperioso objetivo promover a satisfação das 

necessidades fundamentais da maioria da população. Para tanto, conta com recursos públicos 

destinados ao desenvolvimento de suas ações. Por sua vez, a população está cada vez mais 

atenta à boa utilização e aproveitamento máximo desses recursos. Entretanto, como 

exatamente avaliar se tais recursos são bem utilizados? E, se são bem aplicados  do ponto de 

vista da economicidade, será que atendem aos anseios da sociedade? E quanto aos impactos 

das ações junto à comunidade?  

Com essa preocupação, não há de se pensar em uma avaliação cuja única finalidade 

seja aferir legalidade de execução orçamentária e financeira. Necessita-se, igualmente,  
                                                 
1 Como stakeholders internos entende-se os gestores e servidores que atuam na  instituição. 
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conhecer em que medida as instituições estão utilizando seus recursos, sabidamente escassos, 

para atender às necessidades do conjunto da população. 

 Questiona-se, pois, se os relatórios de gestão e balanços financeiros atendem de forma 

eficaz às necessidades informacionais de todos os usuários2 envolvidos no contexto da 

instituição. Em O Controle Social no âmbito da Administração Pública: a vez do cidadão,    

Ribeiro Filho e demais autores (2007) destacam como um dos desafios da gestão pública as 

mudanças relativas aos instrumentos que compõem as prestações de contas dos entes públicos 

que, segundo eles, deverão assumir um caráter mais social e possuir uma linguagem mais 

acessível ao cidadão, com destaque direto nos interesses da sociedade.  

 O Balanço Social se propõe a ser um modelo de relatório que divulga ações de 

entidades públicas e privadas, estruturado com linguagem acessível a todos os seus usuários. 

Para Slomski (2005), o BS presta conta da aplicabilidade dos recursos disponibilizados e, 

principalmente, demonstra os efeitos das ações que recaem sobre a vida de todos os agentes 

envolvidos com a instituição, oferecendo uma gama de informações sobre os projetos 

executados. Ainda segundo o mesmo autor, o Balanço Social destina-se também a evidenciar 

as ações dirigidas aos servidores, constituindo-se um moderno instrumento de avaliação do 

desempenho da instituição. Com esse relatório, pode-se aferir o alcance dos objetivos e metas 

institucionais, sendo ao final importante recurso de apoio à gestão.   

Não seria demais acrescentar que o Balanço Social realiza uma avaliação gerencial do 

custo/benefício das ações governamentais, visto que traduz de forma mais abrangente o 

cenário trabalhado, indo além dos aspectos meramente orçamentários e financeiros.  Nele 

incluem-se também realizações físicas, além do comparativo entre gasto governamental e 

benefícios oferecidos aos servidores e público alvo das ações. 

Num foco específico,  esta pesquisa buscou verificar até que ponto a adoção do 

Balanço Social, no modelo proposto, pode auxiliar o processo de avaliação de desempenho 

das ações sociais das entidades públicas, por meio de uma melhor qualidade das informações 

a serem disponibilizadas.  

Entendemos que, apenas a utilização do modelo tradicional de prestação de contas 

apresentada nos relatórios contábeis e de gestão, não mais atende integralmente as 

necessidades de informação e de acompanhamento da sociedade. Pois ela é considerada, ao 

final, a nova usuária da contabilidade. O modelo tradicional, por outro lado, também não  

                                                 
2 Neste estudo, usuários são os servidores da instituição, os gestores e os cidadãos, sendo, estes últimos, considerados os 

novos usuários das informações contábeis e financeiras advindas das prestações de contas tradicionais. 
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possibilita ampla publicidade dos atos, nem traduz o esforço da administração pública em 

atingir as metas sociais.  

Desse modo, perseguiu-se propor a adoção do modelo Ibase para a Fundaj, uma vez 

que, desde 1979, o sociólogo Herbert de Souza já dava conta da necessidade da realização do 

BS num modelo único e simples, desenvolvido em parceria com representantes de empresas 

públicas e privadas. Esses representantes prestavam contas de forma direta das informações 

necessárias à avaliação da função social de cada empresa. Destaque-se o fato de que o Ibase 

conta com um modelo de BS próprio para instituições de ensino, fundações e organizações 

sociais, o qual servirá de proposta  para elaboração do BS da Fundaj. 

 

1.2 Relevância do Estudo 

 

É do conhecimento de todos que a sociedade passa por amplas transformações, tanto 

em razão do processo de globalização, em todos os seus aspectos, como em função dos 

ambientes de democracia3 que se instalaram em alguns países nas últimas décadas. Nesses 

ambientes são percebidos um aprofundamento das demandas sociais, visto que neles se 

elevam os graus de cidadania e de educação da população. Na visão de Matias-Pereira (2008), 

a sociedade fica mais exigente com o setor privado e menos inclinada a aceitar a 

inflexibilidade burocrática do serviço público.   

De fato, num contexto de democracia e de globalização, com um maior fluxo de 

informações percorrendo o mundo e as mentes, o terreno torna-se fértil para uma expressiva 

conscientização da sociedade com relação aos seus direitos. Há, por conseguinte, elevação das 

exigências de qualidade e eficiência dos serviços e produtos ofertados, sejam eles produzidos 

pela iniciativa privada ou pelo poder público. É crescente, portanto, as responsabilidades 

dessas duas esferas. Assim, os mercados e instituições tendem a promover profundas 

transformações para enfrentar os acelerados desafios de hoje. 

 Nesse mesmo contexto, conforme o economista indiano Amartya Sen (2000), prêmio 

Nobel de Economia de 1998, a resposta do governo às demandas sociais vai depender da 

pressão exercida sobre esse governo, e isso só pode ocorrer num ambiente de democracia e de 

liberdade política. Não seria de todo estranho afirmar que o mercado e a democracia 

constituem bases nas quais se estruturam novas sociedades. 

No aspecto salientado, as empresas privadas já estão mais inteiradas da necessidade de 

                                                 
3 Sobre os vários conceitos e níveis de Democracia, ler Zaverucha (2005, p. 13-50), e sobre a importância da Democracia, ler 

Sen( 2000, p. 173-187) . 
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cada vez mais se adequarem às exigências da sociedade para a sua própria sobrevivência. E 

tanto isso é verdade que se amplia no mundo, transcendendo os modelos tradicionais de 

administração, uma tendência de agregar novas obrigações empresariais, nas quais são 

incluídos compromissos sociais, éticos e ambientais. Lembram Karkotli e Aragão ( 2004). 

Já em 1980, segundo Gonçalves (1980), detectou-se uma pressão sobre as empresas 

para que as mesmas desempenhassem suas funções com um olhar atento aos aspectos sociais 

envolvidos nas suas decisões. A fim de conseguir alcançar tal propósito, fizeram-se 

necessárias a ampliação das responsabilidades sociais, a redefinição do seu papel e uma maior 

visibilidade de sua  missão na sociedade.  

Para Délano (1980), ainda sob a ótica privada, trata-se de uma mudança de paradigma, 

visto que durante anos se considerou que os índices financeiros fossem suficientes para medir 

o grau de saúde de uma empresa. Havia inclusive o entendimento de que as empresas não 

deveriam invadir campos que eram de responsabilidade de outros segmentos da sociedade. No 

entanto, cada vez mais os empresários entendem que “a empresa não é apenas um punhado de 

recursos, que produz ou transforma bens e os coloca no mercado”.  

Assim, é nessa perspectiva e a partir da base conceitual de responsabilidade social 

destacada por autores como (BOWEM, 1943; PETIT, 1976; FRIDMAN, 11970; KUGEL, 

1973; ZENISEK, 1979; apud KARKOTLI; ARAGÃO, 2004), que as empresas são 

aconselhadas a utilizarem seus recursos humanos, materiais e econômicos, não somente para 

fins de lucro, mas também para fins sociais mais amplos, como relação com o meio ambiente,  

relação ética e justa com seus trabalhadores e busca contínua por qualidade de seus produtos. 

Na mesma concepção, Cavalcanti (2007) defende que são inúmeras as motivações  

norteadoras da ação de empresários para a prática da Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE), que podem ser visualizadas de forma resumida no quadro 1, a seguir: 
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AUTOR ÊNFASE DAS MOTIVAÇÕES 

ASHLEY (2002) Éticas: Legais, Econômicas e Morais; Instrumentais: Relação Positiva 
entre Ação Social e Desempenho. 

MACHADO FILHO (2006) Religiosas, Filosóficas, Normas Sociais Retorno à Empresa – vantagem 
competitiva. 

VENTURA (2003) Orientação Coercitiva - Aspecto Mimético 
Aspecto Normativo 

SILVA; FREIRE (2001); 
MACHADO FILHO (2006). 

Fundamentação Moral ou Religiosa 
Solidariedade Interna - Vantagens Competitivas 

ORCHIS (2002) Motivação dos Funcionários, bom relacionamento com fornecedores, 
popularidade dos dirigentes, facilidade de financiamentos, melhoria do 
clima organizacional e influência positiva na cadeia produtiva. 

SROUR (2000) Lealdade dos Consumidores e Lealdade dos Empregados 

Quadro 1: Motivações para RSE, por autor 
Fonte: Cavalcanti, 2007. 

 

Cavalcanti (2007) apresenta como emblemático dessas motivações, no que diz respeito  

à atuação empresarial em assuntos de interesse público, o projeto da Multinacional Unilever, 

que desde 2005 adotou o município de Araçoiaba – PE, estabelecendo como meta transformar 

a cidade, detentora de um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, 

para uma das cinco melhores, num prazo de três anos. Com o propósito de acompanhar o 

alcance da referida meta, em pesquisa realizada no site da empresa, verifica-se que no ano de 

2007 o referido projeto, intitulado Mais Vida, apresentou os seguintes resultados: a redução 

da mortalidade infantil, a construção de 2 salas de aula, a construção de uma nova escola, a 

alfabetização de 1.400 adultos, além do envolvimento de 450 voluntários e praticamente todas 

as famílias da cidade4.  

Por seu turno, as empresas públicas, que têm como função precípua o atendimento às 

demandas sociais, estão sendo instadas pela sociedade por melhores padrões de qualidade nos 

serviços a ela prestados. Nesse sentido, segundo Matias-Pereira (2008), a função social do 

Estado deverá ser alcançada  com qualidade e eficiência na sua prestação de serviços. 

Posto que a sociedade se encontra cada vez mais ciente de seus direitos e passa a  

exigir das instituições públicas eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos, a 

responsabilidade social, que primeiramente foi cobrada ao setor privado, igualmente é exigida 

ao setor público. Daí a importância de poder observar as novas práticas nas prestações de 

contas dessas instituições. Corroborando com a tese,   Slomski (2005) acrescenta: “Destarte, 

essa conscientização da sociedade tem provocado, também, mudanças comportamentais na 

política, exigindo dos governantes, maior controle e transparência dos recursos públicos”.  

                                                 
4 Maiores informações podem ser acessadas através do endereço eletrônico:  www.unilever.com.br. Último acesso em: 11 
ago. 2008. 
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Ainda segundo Slomski, o Estado desde os primórdios tenta dar transparência de seus 

atos à sociedade através de prestações de contas oriundas dos livros contábeis. No entanto, 

apesar dessas serem perfeitas do ponto de vista legal, elas possuem uma linguagem técnica 

que resulta numa assimetria informacional entre o Estado e a sociedade. O autor enfatiza que 

“a sociedade está ávida por informações que minimizem a assimetria informacional entre ela e 

o Estado. Evidenciar a eficiência na gestão dos recursos públicos é algo que deve ser 

perseguido [ ...]” (SLOMSKI, 2005, p.18).  Nesse contexto, o Balanço Social vem a ser um 

instrumento que diminui essa assimetria informacional. 

Trosa (2001, p.19) argumenta  que “[...] o Estado em todos os países é pressionado 

pela opinião pública a prestar contas”. Contudo, volta-se a advertir que não se trata das 

prestações de contas tradicionais, feitas em extensos relatórios, e, sim, da demonstração de 

contas dos serviços prestados aos cidadãos, com explicitação do custo e revelação da eficácia 

das ações. 

Dessa forma, entendemos como Medeiros e Reis (2007), autores que reconhecem  a 

Responsabilidade Social traduzida no Balanço Social da instituição, como um importante 

instrumento de divulgação das informações econômicas e sociais, base para a construção do 

planejamento institucional, além dos demonstrativos contábeis. 

No Brasil, o movimento de publicação de Balanço Social em empresas públicas ainda 

se encontra em processo de construção. Sua discussão é recente e há carência de maiores 

referências bibliográficas. A pesquisa em causa tem a expectativa de poder contribuir com a 

academia e  empresas públicas no sentido de agregar mais uma experiência e ampliar o debate 

sobre o tema. 

Além de juntar a fundamentação teórica disponível, a pesquisa desenvolveu estudo de 

caso numa instituição pública federal, com o propósito de testar a contribuição que o Balanço 

Social, adotado no modelo Ibase, pode trazer na otimização da prestação de contas de suas 

ações sociais.  

A Fundação Joaquim Nabuco5 ao adotar mais essa forma de prestação de contas, que 

poderá se mostrar como um eficiente instrumento de comunicação para os seus usuários, 

passa a apreender e refletir integralmente o alcance de suas ações, dentre elas as voltadas à 

capacitação de seus servidores e demais atividades da unidade de recursos humanos, podendo 

a ferramenta ainda ser utilizada como peça formal do sistema de informações do setor. 

                                                 
5 A Fundação Joaquim Nabuco atualmente presta contas de suas atividades à sociedade através de seu endereço eletrônico 
(www.fundaj.gov.br) e também, anualmente, com a publicação de seu Relatório de Gestão e Balanços Contábeis. 
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Como enfatizado anteriormente, num cenário marcado por cidadãos mais conscientes 

do papel que o Estado deve desempenhar, existe pressão popular para que as instituições 

públicas atuem com mais qualidade e transparência. Isso significa que as mesmas, em seus 

relatórios de prestação de contas, não devem se preocupar tão-somente em evidenciar os 

aspectos de modificação patrimonial e execução orçamentária exigidos por lei, mas também 

em destacar as ações praticadas na busca do bem-estar social dos cidadãos por ela atendidos. 

Dessa maneira, faz-se necessário que os gestores públicos produzam prestações de contas que 

possam ser compreendidas pelo contribuinte e dialogue sempre com a maioria . 

Comunga dessa opinião Lima (2002, p. 13), quando afirma: 

A maturidade doutrinária e metodológica da contabilidade depende do seu 
aprimoramento em benefício de seus usuários. O Balanço Social encaixa-se nessa 
linha de aprimoramento, uma vez que enseja uma visão mais ampliada do espaço 
social da entidade. O seu conceito evoluirá na medida em que a comunidade 
acadêmica e a entidade procurarem ajustar-se às tendências verificadas no campo 
prático, buscando aperfeiçoar as bases que fundamentam tal área de conhecimento.  
 

As organizações comprometidas com a melhoria contínua dos seus serviços e produtos 

buscam a satisfação de seus clientes e usuários, sejam eles internos ou externos, exigindo 

mudanças significativas nos padrões de desempenho, como caminho para sobreviverem e se 

firmarem. Nesse cenário, busca-se um gerenciamento cada vez mais eficiente dos recursos 

públicos e um crescente comprometimento com os resultados das ações governamentais.  

Os relatórios contábeis, da forma como são elaborados, não atendem às necessidades 

do público leigo, de não-contadores e, muitas vezes, até, dificulta a avaliação do desempenho 

das instituições. Isso se deve ao difícil entendimento desses relatórios que, ao invés de 

promoverem a ampliação do conhecimento, oferecem empecilhos à  sociedade para avaliação 

das ações que estão a seu serviço. Reafirmando esse entendimento, Tinoco (2001, p. 13)  

ressalta:  

A divulgação de informação na forma como é feita no Brasil não atende ao preceito 
básico de evidenciação da situação das organizações; elas registram basicamente 
seus eventos operacionais, sem, no entanto, revelar sua inserção na vida social, a 
forma como se relacionam com seus colaboradores, seus fornecedores, os usuários 
de seus serviços, o Governo, enfim, os parceiros de suas atividades, seus 
stakeholders.  

 
 

Dentro dessa perspectiva é que se justifica a elaboração de relatórios que atendam a 

essas necessidades, como acrescenta Slomski (2005, p. 120): 

 
[...] surge a necessidade da criação de relatórios sociais que venham 
expressar, de forma simplificada, as origens e as aplicações dos recursos 
públicos. A partir daí, utilizar-se-á uma proposta de relatório para evidenciar 



 

 
 

25 

 

gastos públicos que possibilitará a prestação de contas para órgãos 
governamentais e comunidade, além de propiciar o suporte e apoio ao gestor 
público na avaliação de desempenho, a fim de melhorar a imagem do poder 
público perante a sociedade. 
 

Mas o que vem a ser exatamente um Balanço Social? Segundo Tinoco (2001, p. 14), o 

Balanço Social “é um instrumento de gestão e de informação que visa evidenciar, da forma 

mais transparente possível, informações econômicas e sociais do desempenho das entidades, 

aos mais diferenciados usuários, entre estes os funcionários”. 

Sucupira (2001, p. 124) conceitua o Balanço Social como  “um documento publicado 

anualmente, reunindo um conjunto de informações sobre atividades desenvolvidas por uma 

empresa, em promoção humana e social, dirigidas a seus empregados e à comunidade na qual 

está inserida”. 

Com compreensão semelhante, o Ibase (2008) expõe a seguinte definição: 

 

O Balanço Social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, 
reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, os benefícios e as ações 
sociais dirigidos aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à 
comunidade. É também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o 
exercício da responsabilidade social corporativa6

. 

 

Tendo como base esses conceitos, pode-se depreender que a elaboração do BS é um 

forte instrumento para que a sociedade possa bem avaliar o desempenho das instituições, 

inclusive as públicas, sendo também um importante instrumento gerencial, na medida em que 

fornece informações úteis para tomadas de decisões. 

Considerando que a razão de ser da Fundaj é prestar serviços à sociedade7 e 

entendendo, ainda, que essa sociedade está cada vez mais exigente com a qualidade dos 

serviços públicos a ela ofertados, não basta para a instituição atingir suas metas e prestar 

contas aos órgãos de controle. É preciso também prestar contas aos beneficiários de suas 

ações, mostrando de forma clara e simples como foram utilizados os recursos públicos a ela 

destinados, principalmente no tocante ao desenvolvimento das ações que beneficiam e 

melhoram a qualidade de vida dos cidadãos.  

No contexto, há de se levar em conta que não se pode pensar em uma boa prestação de 

serviços sem investir na boa qualidade dos recursos humanos, uma vez que estes são os que 

                                                 
6 Informação disponível através do endereço eletrônico: Último acesso em 19 ago. 2008  
 
7 A Missão da Fundaj é “Produzir, acumular e difundir conhecimentos; resgatar e preservar a memória; e promover 
atividades científicas e culturais, visando a compreensão e o desenvolvimento da sociedade brasileira, prioritariamente a do 
Norte e do Nordeste do País” (Relatório de Atividades  da Fundaj 2003/2006).  
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desenvolvem as ações institucionais. Nesse sentido, Silveira (2005) destaca : “ [... ] Nesta era 

de incertezas e mudanças, nenhuma organização conseguirá sobreviver se não tiver, por detrás 

dos profissionais preparados e dos técnicos qualificados, gente, pessoas, seres humanos, 

cidadãos8”. 

Assim é que o Balanço Social, por também conter informações sobre a qualificação do 

corpo funcional, transforma-se num importante instrumento de aferição da performance dos 

servidores, podendo ser utilizado para o planejamento dos futuros planos de capacitação.  

No modelo proposto pelo Ibase, constam ainda do BS informações quanto à origem e 

aplicação dos recursos financeiros,  indicadores sociais internos, projetos, ações, além dos dados 

sobre o corpo funcional e informações relevantes sobre ética, transparência e responsabilidade 

social. Assim, com indicadores de aferição periódica, o  instrumento permite o controle e o 

acompanhamento das ações desenvolvidas pela instituição,  vindo a orientar e regular o seu 

planejamento estratégico. 

Vale destacar que para Karkotli e Aragão ( 2005) as organizações que internalizam a 

responsabilidade social em suas estratégias passam a ter uma gestão socialmente responsável 

e estabelecem padrões éticos no relacionamento para com seus diferentes públicos, os 

stakeholders, criando com isso valor para a sociedade.  

Na visão dos autores citados, um dos aspectos que identificam uma empresa como 

responsável socialmente é, dentre outros, a prestação de informações confiáveis e a 

comunicação eficaz e transparente com colaboradores e agentes externos. Karkotli e Aragão 

afirmam que a tendência mais recente aponta, como exemplo de realização desse propósito, o 

estabelecimento do conceito de Balanço Social das empresas. 

Taylor (1980) alerta, entretanto, que o Balanço Social não deve ser utilizado como 

meio para dar publicidade à boa atuação da empresa nos aspectos sociais. Ele deve, sim, ser 

um instrumento de aferição do que a empresa vem obtendo no campo social. 

Nesse sentido, ressalta o autor, qualquer empresa que queira elaborar seu Balanço 

Social deve, a princípio, utilizá-lo como um instrumento interno. E esse procedimento se 

justifica porque os primeiros resultados podem não ser favoráveis, o que deverá ser aceito 

como aprendizado pelos que fazem à empresa, porém para aqueles que não fazem parte dela 

esses resultados podem arranhar a imagem da organização. 

                                                 
8 Balanço Social, Capital Humano. Disponível em: <http://www.unisul.br, acesso em 30/09/2005. 
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Assim, o autor lembra que a motivação primária para se elaborar um Balanço Social 

deve ser a de melhorar a atuação social. Dessa forma, “Qualquer outra possibilidade de uso 

que se apresente será complementar e nunca um substituto” (TAYLOR, 1980, p. 33). 

Defendendo o entendimento de que o Balanço Social, num primeiro momento, deve 

ser utilizado como instrumento interno, Subiabre (1980) apresenta alguns argumentos para o 

uso dessa demonstração em empresas privadas. Todavia, como o foco desta pesquisa prende-

se a uma instituição pública, os referidos argumentos foram adaptados e são apresentados a 

seguir: 

1. Conhecer os êxitos e malogros em matéria social, no interior da organização, 

possibilitando identificar os problemas, enfrentar os pontos fracos e definir as 

ações a serem seguidas pela instituição. Esse conhecimento permite detectar a 

evolução do clima organizacional social interno; 

2. Determinar a escala de prioridades dos servidores, referente aos indicadores 

sociais, com o fim de orientar as políticas de pessoal, ação social e bem-estar. 

É possível conhecer essas prioridades por meio de pesquisa de opinião; 

3. Otimizar os investimentos sociais, de forma que estes se desenvolvam nas 

áreas que tragam maior satisfação das necessidades dos servidores; 

4. Definir políticas da instituição de forma a melhorar as condições de trabalho e 

as relações humanas, particularmente nos níveis hierárquicos mais importantes 

para os servidores da instituição; 

5. Ajudar a organização a definir o seu objetivo geral e social. 

Essas ações contribuirão, a médio e longo prazos, para que os servidores sintam-se 

parte importante da instituição. São medidas que poderão influenciar  para o aumento da 

produtividade e para o alcance da missão institucional. 

Nesse sentido, o trabalho será delineado pelo  estudo da percepção da qualidade das 

informações de cunho social para os stakeholders internos da Fundaj. Aliado a todos os 

argumentos aqui apresentados, cabe ainda ressaltar que a elaboração do BS pode promover  

um ousado ato de auto-reflexão da instituição, que deixa de registrar ano a ano análise 

comparativa de seus indicadores e de  considerar o que está ou não sendo aperfeiçoado em sua 

própria estrutura. O fato de adotá-lo demonstra a constante intenção da instituição em 

aprimorar e atualizar suas ações,  contribuindo com isso para  elevação de sua credibilidade,  

tanto interna quanto externa. 
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Destacamos que o Balanço Social não deve ser percebido como um painel fechado em 

si mesmo, mas  como um instrumento que pode desencadear um processo de gestão em que a 

conscientização da responsabilidade social da instituição seja vivenciada e buscada por todos 

a cada exercício.  

Que igualmente possa servir de estímulo à superação de obstáculos por parte do corpo 

dirigente. Almejamos ainda contribuir com o avanço científico e acadêmico na área de 

Ciências Sociais Aplicadas, aprofundando investigações e análises. Pois, segundo Bonatto et 

al. (2007, p. 1), “esta é uma área em ascendência, requerendo maior divulgação dos estudos 

por parte dos pesquisadores e profissionais, para conscientizar os gestores da importância 

social e aprimorar a imagem das organizações”. 

Assim é que o presente trabalho se justifica. 

 

1.3 Pergunta de Pesquisa  

 

Tendo em vista a exposição de motivos anteriormente revelada, este estudo tem por 

objetivo responder ao seguinte questionamento: até que ponto a adoção do Balanço Social, no 

modelo do Ibase, pode auxiliar o processo de avaliação de desempenho institucional na área 

social da Fundaj por meio de uma melhor qualidade das informações divulgadas aos seus 

stakeholders internos? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Geral 

 

Verificar até que ponto a adoção do Balanço Social, no modelo do Ibase, pode auxiliar 

o processo de avaliação de desempenho institucional na área social da Fundaj, por meio de 

uma melhor qualidade das informações divulgadas aos seus stakeholders internos. 

 

1.4.2 Específicos 

 

Com os objetivos específicos, pretende-se: 

• Realizar um levantamento histórico do Balanço Social em um contexto mundial e 

local;  
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• Analisar a legislação existente sobre a matéria, principalmente no que concerne aos 

órgãos públicos; 

• Analisar o modelo de Balanço Social do Ibase;  

• Aplicar o modelo proposto na Fundaj; 

• Verificar se houve uma melhora da qualidade da informação aos usuários após a 

adoção do modelo. 

 

1.5 Delimitação da Pesquisa 

 

Esta pesquisa possui como delimitação o fato de que foi investigado se houve melhora 

na qualidade das informações, no que concerne às ações sociais, divulgadas com a elaboração 

do BS, no modelo do Ibase, apenas para os stakeholders internos da Fundaj, como ausculta 

primeira. A intenção é de que o resultado apurado nessa fase possa servir de aprendizado e 

desafio de superação para a gestão e seus servidores. Caso o instrumento venha a ser 

introduzido como prática na instituição, e o  aprimoramento dos indicadores sociais seja 

adotado como ação contínua, a publicidade externa deverá ser feita, ainda que os objetivos 

institucionais não tenham sido atingidos plenamente. Afinal, a exigência de transparência é 

requisito básico de qualquer relatório.    

Uma outra motivação para a referida delimitação, diz respeito à possibilidade de 

evidenciação de demandas específicas, reservadas aos stakeholders internos, que podem ser 

identificadas através dos indicadores presentes no Balanço Social, a exemplo de condições 

adequadas de trabalho, segurança, assistência médica e reconhecimento profissional. 

Os autores pesquisados nos revelam que quando uma instituição adota uma gestão 

baseada em responsabilidade social, observa-se que os servidores sentem-se orgulhosos de 

integrar a repartição, pois se consideram partícipes na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade a que pertencem.   
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2 MARCOS TEÓRICOS 

 

2.1 A Teoria dos Stakeholders e a Responsabilidade Social 

É crescente o desafio que as organizações têm de melhor conhecerem seus 

stakeholders e suas demandas, assim como tentar satisfazê-las. Particularmente, no caso das 

instituições sem fins lucrativos, estas estão sendo cada vez mais chamadas a demonstrar os 

impactos de seus programas e serviços. (DIAS; RODRIGUES, 2002). Karkotli e Aragão 

(2004) também nos lembra que a aplicação da teoria dos stakeholders  pode ser de grande 

utilidade em organizações públicas.   

Todavia, antes de se discorrer sobre a Teoria dos Stakeholders, faz-se necessário uma 

discussão preliminar sobre o conceito do termo, o qual, segundo Freeman (1984, p46), 

representa “um indivíduo ou grupo de indivíduos que podem afetar ou serem afetados pela 

realização dos objetivos da organização”.   

Freemam é considerado o primeiro autor a discutir a teoria dos Stakeholders, através 

do artigo intitulado: The Politics of Stakeholders Theory: some future directions. A teoria dos 

stakeholders se fundamenta na idéia de que o resultado final da atividade de uma organização 

empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os resultados de todos os 

stakeholders envolvidos, e não apenas os resultados dos acionistas ou proprietários 

(FREEMAN, 1984).  

Segundo Dias e Rodrigues (2002), a teoria descreve que a capacidade de uma firma de 

gerar riqueza sustentável ao longo do tempo é determinada por sua relação com os diversos 

grupos de interesse. Desta forma, a companhia pode ser definida como uma organização 

socioeconômica construída para criar riqueza para os diversos constituintes.  

Freeman (2004) dividiu os stakeholders em dois grupos: os primários e os 

secundários. Os primários (acionistas e os credores) são aqueles que possuem os direitos 

legais sobre os recursos organizacionais; e os secundários (comunidade, funcionários, 

consumidores, sociedade em geral) são aqueles em que os direitos estão menos estabelecidos 

em leis, sendo mais estabelecidos em obrigações éticas e em critérios de lealdade. 

Para Freeman (1984), com relação à responsabilidade social das empresas, a idéia 

central é de que a atividade de negócios e a sociedade são entidades interligadas e não 

distintas. Nesse sentido, a sociedade tem expectativas com relação aos resultados das 

atividades de negócios. Outra contribuição, na divisão de stakeholders, partiu de Clarkson 

(1994) que os definiu a partir do risco envolvido, dividindo-os em voluntários, sendo estes os 
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stakeholders que investem recursos humanos ou financeiros na organização; e, os 

stakeholders involuntários, os que estão sujeitos a risco decorrente da ação da organização. 

Nesse sentido, as relações dos stakeholders com a organização envolvem o sentimento de 

perda ou de risco associado. (CAMPOS, 2002). 

Podemos ainda dividir os stakeholders, segundo Hill e Jones (1998), em externos e 

internos. Sendo os internos os acionistas e empregados9 e os externos, todos aqueles 

indivíduos que possuem algum tipo de interesse na organização, compreendendo os 

consumidores, fornecedores, governos, sindicatos, e sociedade em geral. 

Vale ressaltar, no entanto, que segundo Freeman (1998), para identificação dos 

stakeholders faz-se necessário responder três questões: 1ª Quem são eles? Visando identificar 

os atributos dos stakeholders; 2ª O que eles querem? Quais são seus interesses e 

preocupações? 3ª Como eles intentam alcançar seus objetivos? Qual sua estratégia? 

E foi exatamente no intuito de responder a primeira pergunta que os autores se 

propuseram a categorizar os stakeholders, conforme algumas categorias apresentadas no 

quadro a seguir apresentado: 

 

Autor Categorização Definição 

Freeman (2000) • Primários 

• Secundários 

Acionistas e credores 

Comunidade, funcionários, consumidores e 
sociedade em geral. 

Clarkson (1994) • Voluntários 

 

• Involuntários 

Aqueles que investem recursos humanos ou 
financeiros na organização 

Aqueles que estão sujeitos a risco decorrente da 
ação da organização 

Hill e Jones (1998) • Internos 

• Externos 

Acionistas e empregados 

 

Aqueles que possuem algum tipo de interesse na 
organização, a exemplo de consumidores, 
fornecedores, governos, sindicatos e sociedade 
em geral. 

 

 

Quadro 2: Categorização de stakeholders, por autores pesquisados 
Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                 
9  Para efeito deste trabalho categorizamos stakeholders internos como servidores e gestores 
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No presente trabalho, adotamos a categorização de Hill e Jones, considerando como 

stakeholders internos, os servidores e gestores da Fundaj, e como externos, o Ministério da 

Educação, o Ministério do Planejamento, os órgãos de controle, os fornecedores, os órgãos de 

fomento, as instituições de ensino e de pesquisa, e a sociedade como um todo. Entendemos 

que as considerações apresentadas e as que vêm a seguir podem ser adaptadas ao setor 

público, uma vez que as principais referências sobre o tema recaem sobre setor privado, 

ignorando qualquer similitude entre os setores. 

De acordo com Campos (2006, p. 112), “os estudos sobre os stakeholders têm sido 

apresentados sob uma ampla gama de enfoques, cujas diferenças, são, basicamente, quanto ao 

grau de importância dos stakeholders para as organizações”. 

Em seu estudo, Campos (2006) discorre sobre a existência de duas correntes de 

pensamento que divergem entre si a respeito do grau de importância dos stakeholders para o 

desempenho da organização. Por um lado, autores como Atkinson e Waterhouse (1997), 

Shankman (1999) e Berman e Wicks (1999) afirmam que a importância dos stakeholders é 

determinada pelo grau de sua contribuição para o desempenho organizacional. Sob esta 

perspectiva, o objetivo das organizações é atender a um segmento particular de stakeholders: 

os acionistas. Os demais são importantes na medida em que puderem contribuir para a 

geração de lucros. Por outro lado, autores como Freeman (1984), Freeman (1998), Donaldson 

e Preston (1995), Jones (1995), Metcalfe (1998) e Moore (1999) consideram que as 

organizações têm por objetivo atender aos interesses de todos os stakeholders e os acionistas 

são um dentre os diversos grupos de stakeholders, cujos interesses as organizações devem 

atender. Nesse sentido, não há interesses mais importantes ou mais legítimos que outros. 

Com base nessa visão, os gestores de empresas públicas ou privadas têm o dever ético 

de considerar e respeitar os direitos de todos os agentes afetados pela organização. Em 

resumo,  as ações de responsabilidade social corporativa não apenas devem abranger os seus 

funcionários mais atingir diretamente a comunidade externa.  

Ainda no que concerne a responsabilidade social, o estudo de Carrol (1979) sugere 

que, para atender aos anseios dos seus stakeholders, as empresas devem observar quatro 

critérios de responsabilidade social, quais sejam: 

• Econômico - que envolve a obrigação da empresa em ser lucrativa, maximizando os 

lucros para seus proprietários e acionistas; 
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• Legal – que corresponde ao desenvolvimento das atividades da empresa, respeitando o 

cumprimento das leis, evitando-se dessa forma os custos decorrentes de multas e 

processos judiciais; 

• Ético – refere-se ao comportamento que a empresa deve adotar em respeito à 

sociedade. Significa fazer a coisa certa, ainda que não esteja  codificada em leis. 

• Filantrópico – referindo-se ao desejo de que as empresas estejam voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade onde está inserida. Nesse sentido, a 

empresa desenvolve ou apóia programas sociais, objetivando diminuir as 

desigualdades. 

 
2.2 Balanço Social no Contexto das Reformas Administrativas 

 

Na seção em tela buscar-se-á contextualizar o Balanço Social no âmbito das reformas 

administrativas pelas quais passaram o Estado brasileiro. 

Nesse universo, e tendo em vista a complexidade e amplitude do tema, será feito um 

resumo da evolução das reformas administrativas do Estado brasileiro, síntese concentrada, 

principalmente, nas características evidenciadas a partir da nova administração pública 

oriunda da reforma do Estado dos anos 1990. Por ser a década mais próxima e também por ser 

período no qual foram registradas crescentes demandas dos cidadãos por serviços públicos de 

qualidade e maior transparência nos gastos governamentais. 

Em diversos países, transformações econômicas e sociais trouxeram a reforma do 

Estado e de sua administração à pauta do dia das discussões políticas (PAULA, 2005; 

TROSA, 2001; ABRUCIO, 1997;  BRESSER PEREIRA, 2001). 

Segundo Paula (2005, p. 21), “as mudanças foram realizadas na forma de organizar o 

Estado e gerir a economia nacional, mas a evolução das práticas administrativas em direção 

ao interesse público e à democracia ainda permanecem um desafio”. 

A autora lembra que no período colonial do Brasil, o poder central considerava como 

prioritário a arrecadação tributária.  A malha fiscal tinha a sua representação na apropriação 

de rendas, monopólios e concessões. Nessa etapa da história, a organização do governo tinha 

uma linha de ação mais estabelecida como um sistema patrimonialista, que usufruía da sua 

estrutura e pouco se colocava a serviço da sociedade. 

A tradição patrimonialista trouxe consigo ações que estão mais ligadas ao atendimento 



 

 
 

34 

 

de interesses pessoais, em detrimento daquele expressado pela maioria. O cenário contribuiu 

para “que a centralização do poder na cúpula e o autoritarismo do poder público se tornassem 

traços distintivos da administração pública brasileira, que persistiram durante a República 

Velha (1889-1929) e a Era Vargas (1930-45)”.  (PAULA, p. 106, op. cit).  

A autora afirma, no entanto, que a despeito do ambiente de autoritarismo, esse não se 

constituiu impedimento para o surgimento das primeiras tentativas de melhorias no perfil 

profissional do serviço público na era Vargas, circunstância que promoveu a criação do 

Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp), em 1933. O Dasp buscava a 

modernização do Estado, por meio de uma burocracia pública profissionalizada. O 

Departamento foi  responsável pelo  planejamento, orçamento e administração de pessoal 

federal. 

 Ainda sobre o Dasp, Oliveira (2007) comenta que, até a sua extinção, datada de 1986, 

foram implantados concursos públicos com características meritocráticas, criados órgãos   

com atuação em diversos setores e elaborados estatutos e normas. Contudo, o autor lembra 

que práticas herdadas do patrimonialismo continuaram a existir, a exemplo de contratações de 

servidores por indicações políticas, sem obedecer a concurso público. 

Apesar dessa cultura de apadrinhamento, o foco da Administração foi fortalecer o 

sistema de mérito, desenvolvendo uma maior profissionalização do seu corpo funcional, a fim 

de favorecer uma melhor organização do Estado. Contudo, a reforma do Estado sofreu uma 

limitação por parte das forças políticas que queriam, paradoxalmente, o sistema de mérito e o 

emprego público como favor político. Essa fase se caracterizou por uma coexistência entre 

traços da cultura política patrimonial e bolsões de eficiência administrativa. 

Já a reforma realizada no regime militar, de 1964 a 1985, não precisou considerar a 

tentativa de conciliação política do período anterior. A autora aponta que apesar da melhora 

da eficiência em alguns setores, ocorreu também a excessiva centralização do Estado nas 

ações administrativas e a exclusão da sociedade nos processos decisórios do País. 

Gouvêa (1994) apud Oliveira (2007, p. 271) comunga da mesma opinião quando 

expõe: 

Os burocratas formados durante o regime militar já não dispunham do mesmo 
ambiente de debate político ou teórico, vivendo um momento no qual o 
conhecimento técnico e a especialização na atividade tomam grande impulso. O 
“interesse público” passa para as mãos da burocracia, que se considera sua 
“portadora e guardiã”. ” Nesse sentido, o regime favorece o desligamento dos 
burocratas das demandas da sociedade. 

   

A partir da década de 1980, com o distanciamento da máquina pública das demandas 



 

 
 

35 

 

sociais, passa a haver progressivo descrédito na administração burocrática. Os problemas 

econômicos e a ineficiência do Estado na condução das políticas públicas no período 

ressaltado são apontados como fatores de enfraquecimento da imagem dos funcionários 

públicos perante a sociedade.  

Oliveira (2007) enfatiza que é rica a literatura sobre o assunto na década de 1990. Os 

estudos consideram o modelo burocrático como ineficiente, dispendioso e sem método de 

avaliação de desempenho de seus funcionários. Para o autor, a periódica avaliação é 

necessária ao acompanhamento da sociedade das ações empreendidas. Nascem daí, os 

conceitos de transparência, responsabilização, accountability
10 e cidadão-cliente.  

Para Torres (2001), é também na década de 1980 que se identifica a falência do 

modelo intervencionista estatal, o fortalecimento dos sindicatos, o surgimento e consolidação 

das organizações não-governamentais (ONGs), além de se constatar uma maior organização 

da sociedade civil. O avanço sindical pode ser medido pela expressiva participação dos 

trabalhadores nas greves do ABC paulista e na mobilização da sociedade civil, por ocasião da 

elaboração da Constituição de 1988 - a chamada Constituição Cidadã.  

Paula (2005, p.115), na análise que faz do processo de reforma dos anos 1990, 

identifica duas vertentes:  

[...] a gerencial, que se alinha ao movimento internacional de reforma do 
Estado e utiliza como referências as experiências do Reino Unido e dos 
Estados Unidos; e a societal, que herdou as idéias e propostas dos 
movimentos contra a ditadura e pela redemocratização no Brasil, nas décadas 
de 1970 a 1980. (grifos nossos). 
 

 
A vertente gerencial teve sua proposição idealizada e implementada no período do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002) e o condutor desse processo foi o 

então ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser-Pereira. A   

administração pública gerencial veio então no bojo das medidas introduzidas. 

 Já a vertente societal teve sua base de inspiração nas experiências realizadas nas 

esferas municipais da administração, a exemplo dos conselhos gestores e do orçamento 

participativo. Suas raízes estão baseadas nos planos e políticas dos governos das frentes 

populares nos anos 1990 e ganhou nova dimensão e reconhecimento com a ascensão da 

aliança popular-nacional com a eleição presidencial de 2002.   

                                                 
 
10 “O termo accountability pode ser considerado o conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os 
gestores governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se maior transparência e a 
exposição das políticas públicas.” MATIAS-PEREIRA ( 2008, p. 69) 
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Segundo Paula, as duas vertentes propõem ações de descentralização e se definem 

como um modelo de gestão pública em que a gestão burocrática não se aplica, uma vez que as 

mesmas buscam ampliar o pensamento democrático e a participação da sociedade na 

administração. 

Com o propósito de melhor compreender as principais iniciativas das reformas 

administrativas pelas quais passaram o Estado brasileiro, Fadul e Souza (2004) elaboraram 

mapas conceituais, em que classificam as principais reformas em duas categorias: as 

paradigmáticas – Mapa 1 (provocaram grandes e importantes impactos gerenciais) e as não 

paradigmáticas – Mapa 2 (menos impactantes na administração pública). Fadul e Souza 

elaboraram também, além desses, um terceiro mapa que mostra a atual reforma administrativa 

promovida pelo governo do presidente Lula, o qual não pode ser enquadrado nas duas 

referidas categorias, tendo em vista que suas ações ainda estão em processo de 

implementação. 

Assim, com o intuito de melhor visualizar as reformas administrativas e seus impactos 

na administração pública, apresentamos a seguir os mapas conceituais das reformas: 
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REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS 
PARADIGMÁTICAS 

ANOS 30  
GOVERNO VARGAS 
ESTADO 
ADMINISTRATIVO 

Focos Principais Administração de Pessoal 
Administração de Materiais 
Administração Orçamentária 
Racionalização 
Organização como Sistema Fechado 

Criação e 
Expansão de 
Burocracias 
Públicas 

Comissão  Permanente de Padronização – 1930 
Central de Compras – 1931 
Conselho Federal de Serviço Público Civil – 1937 
DASP – 1938 

Estruturas 
Ministeriais 

Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio 
Ministério da Educação 

Baseada nos “princípios da administração”: Taylor e Fadul 

DECRETO-LEI 
200/67 GOVERNO 
MILITAR 

Estratégias de 
Desenvolvimento 

Planejamento 
Descentralização 
Coordenação 
Controle 

Forte expansão 
Burocrática 
Governamental 

Empresas Públicas 
Empresas Estatais 
Autarquias 
Sociedades de Economia Mista 

Gerencialismo na Administração Federal 

Fases de 
Implementação 

1ª. Fase (67-69) 
Criação Escritório da Reforma 
Administrativa -  ERA 

2ª. Fase (70-73) Plano Nacional de 
Desenvolvimento 
Metas e Bases Ação do Governo 

Propiciou 
Assistências e 
Cooperações 
Técnicas 

FGV 
FINEP 
Agências de 
Fomento 

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 1988 
GOVERNO SARNEY 

Descentralização 
Político-administrativa da União para Municípios 
Políticas Sociais 

Criação mecanismos participação popular 
Enfase poder local – municípios 
Ganhos Sociais da Classe Trabalhadora 

ANOS 90 – ESTADO 
E ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
GOVERNOS 
COLLOR FHC E 
LULA 

Formulação e Implementação Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

Reformas 
Estruturais do 
Estado 

Previdenciária 
Fiscal 
Administrativa 
Tributária 
Econômica 

Reformas da 
Administração 
Pública 

Gerencialismo 
Política de qualificação e treinamento serv. públicos 
Novas Carreiras de Gestão Governamental 
Profissionalização Servidores Públicos 
Duas Esferas Básicas: Estratégica e Produção de bens 
para o mercado 
Definição formas de propriedade: Estatal, Privada e 
Pública não-Estatal 
Criação Agências Reguladoras e Executivas de Serviços 
Básicos de Infra-estrutura:  ANP, ANEEL e ANATEL 

Figura 1: Mapa conceitual das reformas 
paradigmáticas 

Fonte: Adaptado de Fadul e Souza (2004) 



 

 
 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAS  
ADMINISTRATIVAS 

 NÃO-PARADIGMÁTICAS 

ANOS 50 
2º.  GOVERNO 

VARGAS 

Democratização 
 
Descentralização 
 
Fortalecimento Administrativo 
 
Planejamento e Coordenação 
 
Assessorias a Presidência da República 
 
Re-estruturação da Administração Federal e Ministérios 
 
Crises Política-Institucionais – Suicídio de Vargas  

OS ANOS JK (1957) 
CRESCIMENTO 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

Plano de Metas 
 
Criação Comissão de Estudos e Projetos Administrativos 
 
Criação  novos ministérios 
 
Revitalização do DASP 
 
Criação da Comissão de Simplificação Burocrática - COSB 

GOVERNO 
JANGO (1964) 

Criação do cargo de Ministro Extraordinário para a Reforma 
Administrativa 
 
Aperfeiçoamento das atividades de Planejamento, Provisão, 
Direção e Controle 
 
Fortalecimento do Executivo Central 

Reforma do 
Ministério da 
Fazenda 

Modernização 

Re-estruturação 
Sistema Tributário 
 
Criação SERPRO 

GOVERNO 
COLLOR 

Desorganização 
Setor Público 

Enxugamento Máquina Pública – 
Demissão Funcionários Públicos 
 
Destruição Ethos do serviço público 
 
Extinção cargos, funções e órgãos 
públicos 
 
Corrupção no Executivo Federal 
 
Perda capacidade gerencial e de 
formação de políticas 
 

Modernização do País em sintonia com Consenso de Washington 
 
Privatização 
 
Abertura Comercial 
 
Ataque ao funcionalismo público 
 
Desregulamentação econômica 

Figura 2: Mapa conceitual das reformas não-
paradigmáticas 

 
Fonte: Adaptado de Fadul e Souza (2004) 
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Figura 3:  Mapa conceitual das reformas em implantação no Governo atual 

Nesse último mapa conceitual apresentado, os autores fazem a seguinte análise da 

ação de estruturação do executivo federal: 

Uma outra categoria aponta para reformas na estruturação do executivo federal a 
partir de um conjunto de políticas que, dentre outras ações, destacam a 
recomposição da força de trabalho do setor público através da realização de 
concursos públicos; realinhamento de carreiras e salários com vistas à valorização 
do servidor público; promoção da saúde e a qualidade de vida no trabalho com vistas 
a aumentar a satisfação dos funcionários públicos; redesenho de estruturas e 
processos de trabalho a fim de adotar novas concepções institucionais; integração 
entre planejamento e orçamento para melhorar a eficácia na alocação de recursos e 
dos gastos públicos; redefinição de marcos regulatórios e o aperfeiçoamento de 
mecanismos de accountability criando, no setor público, cultura e práticas gerenciais 
voltadas para a prestação de contas.  (FADUL, SOUZA, 2004, p. 11). 

REFORMA EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

GOVERNO 
LULA 

Estado como solução da redução desigualdade social       
 
Cidadão principal beneficiário 
 
Envolvimento e participação dos servidores e demais atores 
 
Diagnóstico abrangente buscando identificar problemas 

Definição de atribuições para quadro   gerencial 
 
Integração entre programas 
 
Dimensionamento e alocação de recursos 
 
Monitoramento e avaliação 

Integração inter-organizacional 
 
Coordenação governamental 
 
Otimização de recursos 
 
Interlocução e negociação 

Recomposição força trabalho setor público 
 
Realinhamento de carreiras e salários 
 
Promoção saúde organização e qualidade de vida no 
trabalho 

Redesenho estruturas  processos 
de trabalho 

Adoção novas 
concepções 
Institucionais 

Integração entre planejamento e 
orçamento 

Redefinição de marcos 
regulatórios 

Aprimoramento do 
controle e 
prestação de 
contas 

Modelo de 
Gestão 

Inovação 
Gerencial 

Estruturação 
Executivo 
Federal 
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Depreende-se da leitura do texto que a responsabilidade social se encontra refletida 

nas ações de governo, tanto com relação aos servidores públicos, quanto na racionalidade da 

aplicação dos recursos financeiros, além da ênfase dada à prestação de contas.  

Após a reforma dos anos 1990, que estabeleceu a administração pública gerencial e, 

mais recentemente, com a construção da administração pública societal, a questão da 

qualidade e transparência das informações contidas nas prestações de contas, torna-se um dos 

pilares no qual deve se assentar a administração pública. 

Portanto, o Balanço Social entendido como um instrumento facilitador dessa prestação 

de contas tem seu locus11 inserido tanto no território da administração pública gerencial como 

no da administração pública societal. 

Na próxima seção faremos um levantamento histórico do Balanço Social no contexto 

internacional e nacional, com o intuito de acompanhar a sua evolução e utilização em alguns 

países. 

  

2.3 Levantamento Histórico do Balanço Social no Contexto Internacional e Nacional 

 

Segundo as pesquisas de (KROETZ, 2000; TINOCO, 2001; MEDEIROS; REIS, 2007; 

KARKOTLI, ARAGÃO, 2004), a questão da Responsabilidade Social remonta ao final do 

Século IXX, quando na França, A. Carnigie, fundador do conglomerado U.S. Steel 

Corporation, estabeleceu abordagem baseada nos princípios da caridade e da custódia.  

 Pelo princípio da caridade, os mais afortunados deveriam ajudar os menos 

afortunados, a exemplo dos desempregados, doentes e idosos. Nesse sentido, os próprios 

afortunados definiam quanto deveriam contribuir. Já pelo princípio da custódia, as empresas e 

os mais afortunados eram vistos como guardiões da riqueza da sociedade; devendo, portanto, 

manter suas propriedades em custódia para beneficiar a sociedade. (KARKOTLI, ARAGÃO, 

2004). 

Nos Estados Unidos, a temática sobre Responsabilidade Social veio a conhecimento 

público a partir de 1919, com o julgamento do caso Dodge versus Ford, ocasião em que os 

irmãos Dodge processaram a Companhia Ford, porque o seu então presidente Henry Ford 

                                                 
11 O locus é o que determina o território a ser estudado e analisado definindo os fenômenos empíricos (KEINERT, 2000 apud 
SOUZA; ARAÚJO, 2003) 
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comunicou aos acionistas que os lucros da empresa seriam empregados para fins de expansão 

da empresa e diminuição dos preços dos automóveis. 

Na ocasião, a Suprema Corte de Michigan negou o pedido de Ford, sendo favorável 

aos demais acionistas. Entretanto, a partir daí, a orientação de que as empresas deveriam 

apenas responder aos interesses dos seus acionistas sofreu severas críticas. 

O desdobramento desse episódio foi o resultado de outro julgamento similar, intitulado 

A. P.Smith Manufacturing Company versus Barlow, no qual a Suprema Corte de Nova Jersey 

foi favorável à doação de recursos à Universidade Princeton, contrariando assim os interesses 

dos acionistas. (MEDEIROS; REIS, 2007). 

Também nos  EUA, nos anos 60,  a partir do repúdio à Guerra do Vietnã, a população 

começou a boicotar produtos fabricados por empresas que apoiavam o conflito, exigindo que as 

mesmas passassem a prestar contas de suas ações sociais através de relatórios.  Com a divulgação 

desses relatórios, surgiu o que hoje conhecemos como Balanço Social.  

No Brasil, em meados da década de 1960, a Carta de Princípios do Dirigente Cristão 

de Empresas, elaborada pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) é 

considerada um marco histórico na questão da Responsabilidade Social nas empresas do 

Brasil. O documento resultou na criação de um espaço para a divulgação das ações realizadas 

pelas empresas, ressaltam os autores Medeiros e Reis (2007). 

A ADCE teve grande preocupação em introduzir nos empresários a doutrina Social 

Cristã (DSC) e de proporcionar aos trabalhadores melhores condições de trabalho. Nesse 

sentido, a sociedade instituiu, em 1966, o Centro de Aperfeiçoamento do Dirigente (CAD) 

que, onze anos depois, foi transformado no Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE).  

O IDE,  no ano de 1980, teve como alvo o Balanço Social. No conjunto de suas ações 

realizou seminários regionais sobre a temática, culminando com a realização do Seminário 

Internacional de Balanço Social (SIBS), ocasião que se mostrou propícia para o lançamento 

do livro Balanço Social na América Latina. A edição contou com artigos de membros do 

ADCE (Adeceanos) e estudiosos do assunto, tendo sido organizado por Ernesto Lima 

Gonçalves, criador do primeiro modelo de Balanço Social no Brasil. A figura 4, a seguir, 

ilustra a primeira reunião promovida pelo referido órgão, que tratou dos conceitos e 

metodologia aplicada ao Balanço Social. 
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Figura 4: Foto da reunião da IDE 

Fonte: FIDES, 200812 
Da esquerda para a direita: Nelson Gomes Teixeira, então Secretário da Fazenda do Estado de S. Paulo. 

e Presidente da ADCE, Costa Prieto, então Ministro do Trabalho; Theobaldo de Nigris, presidente da 
FIESP; Newton Cavalieri, presidente da ADCE e Ernesto Lima Gonçalves, criador do Balanço Social no 

Brasil. 

 
Esse modelo de Balanço Social tinha o intuito de aferir o nível de desenvolvimento 

das ações sociais voltadas para os funcionários e para as repercussões dessas ações nas 

atividades da empresa. Portanto, eram considerados os programas de assistência médica, de 

alimentação, de capacitação, além da rotatividade de pessoal e os índices de absenteísmo. 

Em 21 de novembro de 1986, o IDE foi transformado na Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial (FIDES), com o entendimento de que os projetos 

desenvolvidos pelo IDE teriam melhores resultados se gerenciados por uma fundação. Assim, 

foi criada a FIDES, entidade privada de caráter educativo, sem fins lucrativos, visando à 

humanização das empresas e  sua integração com a sociedade. (ADCE, 1997). 

No ano de 1984, numa inovação auspiciada pela ADCE, a Nitrofértil, empresa estatal 

baiana, pertencente à Petrobrás, elaborou e publicou seu Balanço Social passando este a ser 

reconhecido historicamente como o primeiro Balanço Social do Brasil. Posteriormente, 

também publicaram seus Balanços Sociais o Sistema Telebrás e o Banco do Estado de São 

                                                 
12 Informação disponível através do endereço eletrônico http://www.fides.org.br . Último acesso em 03 de set 2008. 
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Paulo – Banespa, empresas consideradas precursoras na área, assim destacam Medeiros e Reis 

(2007).   

No entanto, os debates sobre Balanço Social no Brasil se deram, de fato, a partir de 

1997, com a publicação de um artigo no jornal Folha de S. Paulo, de autoria do sociólogo 

brasileiro, Herbert de Souza, o Betinho, intitulado Empresa Pública e Cidadã. Época  em   

que  o Ibase, liderado por Betinho, lançou uma campanha para incentivar as empresas a 

divulgarem seus Balanços Sociais, através de um modelo único e simples. O sociólogo e 

humanista entendia que a simplicidade seria a melhor maneira de atrair um maior número de 

adeptos ao novo instrumento proposto.  

Os autores (DÉLANO, 1980; FREIRE; REBOUÇAS, 2001; MEDEIROS; REIS, 

2007; GONÇALVES, 1980) informam que, no contexto internacional, entretanto, foi na 

França, no ano de 1972, que a empresa SINGER publicou e divulgou aquele que ficou 

conhecido historicamente como o primeiro Balanço Social do mundo - Bilan Social.  

Foi também a  França, em 1977, o primeiro país a aprovar  uma  lei que tornou 

obrigatória a realização de Balanços Sociais periódicos para as empresas com mais de  750 

funcionários13. Essa obrigação legal se estendeu depois às empresas com mais de 300 

funcionários. Desde então, por força de lei ou não, outros países aderiram à publicação do BS 

das empresas, a exemplo de Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Alemanha,  Inglaterra, EUA, 

Chile e Brasil. Em cada um desses países, entretanto, os modelos adotados têm peculiaridades 

distintas, como podemos verificar a seguir:  

• O Balanço Social da França (o Bilan Social) é considerado o mais completo e 

complexo. Divide-se em sete capítulos que tratam de emprego, remuneração e 

encargos sociais, condições de higiene e segurança, além de outras condições de 

trabalho, a exemplo de formação e relação profissional. Permite, assim,  analisar a 

relação entre capital e trabalho, podendo medir a evolução da empresa no que 

concerne o seu papel como célula social.  

• O Balanço Social da Bélgica, criado a partir do Decreto Real Moniteur Belga,  tem 

como base fundamental o princípio contábil da continuidade das empresas. Parte 

do pressuposto de que as entidades devem concretizar seus objetivos 

continuamente, método que confere a elas permanência e longevidade. O Balanço 

                                                 
13  Lei nº 77.769, de 12 e julho de 1977, também conhecida como rapport Sudreau, tendo em vista que sua criação se deu a 
partir do Relatório do Comitê de Estudos para a Reforma da Empresa (Rapport du Comitê d’Étude pour la Reforme de 
l’Entrepise), de 1975, coordenador por  P. Sudreau  
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Social belga tem caráter obrigatório para todas as empresas e deve ser publicado 

anualmente  em conjunto com as demais demonstrações contábeis;  

• O Balanço Social  de Portugal, criado a partir do Decreto Lei nº 9/92,  foi 

elaborado com base no modelo francês, limitando-se à relação capital–trabalho. 

Enfatiza o nível de emprego, os custos com pessoal, higiene e segurança, além de 

formação profissional e proteção social complementar; 

• Segundo os autores (DE LUCA, 1998; apud MEDEIROS; REIS, 2007), na 

Holanda e na Suécia, apesar de não existir uma lei específica,  os Sindicatos do 

Comércio e Indústria sugerem a divulgação do Balanço Social (Social Jarverslag), 

dando conta de informações sobre as condições de trabalho e estatísticas sobre o 

emprego; 

• Na Alemanha também não existe lei sobre a obrigatoriedade de publicação do 

Balanço Social, no entanto, empresas como Basf, Höchst, Fieroth, Deutsche Shell, 

B.P., Steag, por iniciativa própria, divulgam seus Balanços Sociais, os chamados 

Sozialbilanz, que enfatizam as codições de trabalho e os aspectos ambientais; 

• Na Inglaterra, embora também não exista a obrigatoriedade, a partir dos anos 70, 

as organizações passaram a sofrer pressão no sentido de divulgar seus  Balanços 

Sociais, principalmente por parte dos seus trabalhadores, que conquistaram  

receber informações de cunho socioeconômico, de forma mais ampla das que eram 

disponibilizadas nos relatórios contábeis; 

• Nos Estados Unidos as organizações publicam o Social Audit, relatório com ênfase  

nos consumidores/clientes e sociedade em geral, de acordo com critérios 

econômicos, sociais e ambientais, dando conta da qualidade dos produtos 

produzidos, do controle da poluição, da contribuição das empresas às obras 

culturais, além de outros benefícios à coletividade. 

Note-se que o enfoque que é dado ao Balanço Social nos EUA é o  da medição 

da influência da empresa no meio externo, tendo em vista que nesse país as questões 

relacionadas com pessoal já estão mais avançadas, refletindo-se em remunerações 

adequadas, em sistemas efetivos de seguridade social, boas condições de trabalho e 

participação democrática nas decisões. 

No entanto, em conseqüência do grande desenvolvimento industrial, existe 

mais recentemente uma preocupação por parte das empresas  em observar os  impactos 

desse desenvolvimento para o meio ambiente  e  possíveis danos que possam ser 
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provocados: como contaminação do ar, da água e esgotamento dos recursos naturais. 

São itens que integram pauta de protocolos mundiais e que a população americana 

vem cobrando adesão dos seus dirigentes e da classe empresarial.  

Dessa forma, os Balanços Sociais elaborados nos EUA têm como destinatários  

preferenciais os usuários externos das informações, muito mais que os funcionários. 

• No Chile, desde a década de 1970, foram implementados Balanços Sociais que 

apresentam indicadores focados em questões sociais voltadas para os 

trabalhadores, nos quais é possível mensurar dois períodos anuais, permitindo 

dessa forma aferir os progressos e retrocessos nessa área. 

• No que concerne ao Brasil, as empresas privadas e públicas - que publicam seus 

Balanços Sociais - os fazem, assim como no Chile, com foco nas questões sociais, 

principalmente no que diz respeito aos trabalhadores. Nos relatórios são refletidas  

remunerações, seguridade social e bem-estar social. Nesse sentido, o Balanço 

Social tem um enfoque mais interno que externo, embora passem a ser 

evidenciadas recentemente questões ambientais, também em razão da crescente 

preocupação da sociedade brasileira com o tema. No País, o modelo mais adotado 

de BS é o do Ibase. 

No Brasil, cabe ainda ressaltar,  que o primeiro tipo de relatório social foi a RAIS 

(Relatório Anual de Informações Sociais), criado pelo Decreto-lei nº 76.900, de 23 de 

dezembro de 1975. Destinado ao Ministério do Trabalho, a RAIS elabora e divulga 

informações referentes a nome de empregados, à Classificação Brasileira de Ocupação 

(CBO), ao grau de instrução dos empregados, ao tipo de vínculo empregatício, além de outras 

informações sociais legais, atinentes aos trabalhadores tanto de empresas privadas como de 

empresas públicas. 

Embora possa ser considerado como uma espécie de primeiro Balanço Social, com 

aspectos de recursos humanos e sociais inclusos, a RAIS constitui-se fonte de informações 

sociais  para órgãos governamentais, não sendo utilizada pelos empregados ou mesmo pelos 

sindicatos, tendo em vista não ser facultado o seu amplo acesso. 

Frente ao exposto e ressaltando que, além desses fatos, outros também marcaram o 

surgimento  do Balanço Social, apresentamos o  quadro a seguir para  melhor compreensão  

da trajetória de implantação do Balanço Social, a partir da introdução do conceito de 

responsabilidade social. 
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Ano Fonte Fatos 
1899 Karkotli e Aragão ( 2005) Na França, A. Carnigie, fundador do Conglomerado U.S. Steel 

Corporation, estabeleceu os princípios da caridade e da custódia às 
grandes empresas.14 

1919 Karkotli e Aragão (2005) 
 
 
Instituto Ethos (2008) 
 

Henry Ford contraria um grupo de acionistas ao reverter parte dos lucros 
na capacidade produtiva, aumento de salários e constituição de fundo de 
reserva.15 
A Constituição de Weimar (Alemanha) inaugura a idéia de “função social 
da propriedade”. 

1945 Revista Eletrônica 
Responsabilidade Social16  

Foi criada a ONG International Standart Organization (ISO). 17 

1953 Karkotli e Aragão (2005) A Justiça Americana julga um caso semelhante ao de Ford,  mas desta 
feita foi aceita a doação de recursos à Universidade de Princeton, 
contrariando um grupo de acionistas e abrindo uma brecha para o 
exercício da filantropia corporativa. 

1955 Karkotli e Aragão (2005) Em decorrência dos trabalhos de Deming, Juran e Ishikawa, popularizou-
se os métodos  e conceitos do controle da qualidade.18 

1960 Instituto Ethos (2008 Nos EUA, surgem movimentos pela Responsabilidade Social, a partir da 
profunda insatisfação popular gerada com a Guerra do Vietnã. 

1961 Tinoco (2001) Foi constituída, com sede em São Paulo, a Associação dos Dirigentes 
Cristãos de Empresas (ADCE). 

1965 Instituto Ethos (2008) A ADCE lança no Brasil a “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de 
Empresas”. 

1972 
 
 
 
 
 

Instituto Ethos (2008) 
 
 
 
 
 
 
Reis e Medeiros (2007) 

Com a Resolução 1721 do Conselho Econômico e Social da Organização 
das Nações Unidas (ONU), iniciam-se estudos sobre o papel e os efeitos 
das multinacionais no processo de desenvolvimento dos países 
emergentes e sua interferência nas relações internacionais e discuti-se a 
criação de um código de conduta dirigido às empresas transnacionais; 
 
A empresa SINGER – Industrie et Commerce publica o que foi 
reconhecido como o primeiro Balanço Social (Bilan Social) no mundo.  

Quadro 3: Fatos que marcaram o surgimento da noção de Responsabilidade Social e a evolução do Balanço 
Social19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 O princípio da Caridade exigia que os membros mais afortunados da sociedade ajudassem os grupos de excluídos e o  
princípio da Custódia, estabelecia que as empresas deveriam cuidar e multiplicar a riqueza da sociedade.  
15 A justiça americana posicionou-se contrária à atitude de Ford, alegando que os lucros deveriam favorecer os acionistas.  
16 Endereço eletrônico: www.responsabilidadesocial.com 
17  Segundo o presidente mundial do grupo de  trabalho da ISO e da delegação brasileira, Jorge Cajazeira diz que “A  ISO foi 
criada  para facilitar o comércio num tempo em que o modelo econômico no sistema capitalista era um só: os países 
fabricavam com matéria-prima que compravam dos países pobres e vendiam para todo o mundo.”  Jornal o Globo, Edição de 
03 de abr de 2008, apud Responsabilidadesocial.com. Disponível em: www.responsabilidadesocial.com. Acesso em: 10 de 
jun de 2008. 
18 Para saber sobre o gerenciamento da qualidade total como prática de responsabilidade social, ler Karkotli e Aragão (op. cit.  

p. 82-100) 
19 Esse quadro foi adaptado ao demonstrativo da “ Evolução do balanço social no Brasil  e no mundo”, elaborado pelo 
Instituto Ethos. Disponível em: www.ethos.org.br . Acesso em: 15 de abr de 2008, bem como do quadro de Evolução 
histórica de responsabilidade social, elaborado por Karkotli e Aragão (2005) 
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Ano Fonte Fatos 
1974 Instituto Ethos (2008) Nos EUA, Europa e América Latina, diversos estudos sugerem modelos de 

Balanço Social. 
1975 Karkotti e Aragão 

(2005) 
 
 
Reis e Medeiros (op., 

cit.) 
 

 É publicada a obra Da Sociologia da Contabilidade à Auditoria 

Socioeconômica, de Alberto Almada Rodrigues. 
 
O Decreto-Lei nº 76.900, cria a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), destinada ao Ministério do Trabalho, objetivando o fornecimento 
de dados sobre a empresa e seus empregados. Destaca-se como primeira 
espécie de relatório contendo aspectos de recursos humanos e sociais 

1976 Instituto Ethos (2008)  ADCE estuda o tema da responsabilidade social 
1977 Instituto Ethos (2008) 

 
 
Tinoco (op. cit) 

Na França, a Lei nº 77.769/77 determina a publicação do Balanço Social 
(bilan social) voltado para relações de trabalho. 
 
ADCE organizou seu 2º Encontro de Dirigentes de Empresas, tendo como 
tema O Balanço Social da Empresa. 

1978 Instituto Ethos (2008) O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) que posteriormente 
viria a se chamar Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e 
Social (FIDES) apresenta  uma proposta de Balanço Social. 

1980 FIDES (2008) A IDE organiza o Seminário Internacional sobre Balanço Social e lança o 
livro Balanço Social na América Latina. 

1981 Instituto Ethos (2008) É fundado o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). 
1984 Instituto Ethos (2008) A Nitrofértil elabora o que ficou reconhecido como o primeiro Balanço 

Social do Brasil. 
1985 Instituto Ethos (2008) Em Portugal, a Lei nº 141/85 torna obrigatória a apresentação de Balanço 

Social por empresas com mais de 100 empregados. 
 

1986 FIDES (2008) Foi instituída a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e 
Social, em 21 de novembro de 1986. Entidade privada de caráter educativo, 
sem fins lucrativos, visando a humanização das empresas e a sua 
integração com a sociedade.  

1986-94 Instituto Ethos (2008) Entre 1986 e 1994 um grupo internacional criado por lideranças 
econômicas da Europa, Estados Unidos e Japão, denominado The Caux 

Round Table (Mesa-Redonda de Caux), desenvolve e dissemina princípios 
éticos para negócios – The Caux Round Table: Principies for Business; 
 
 Entre 1988 e 1993 é elaborada a Declaração Interfaith,, código de ética 
sobre o comércio internacional para cristãos, mulçumanos e judeus.20 

1990 Instituto Ethos (2008) Nos EUA, o Domini 400 Social Index não admite participação de empresas 
envolvidas com tabaco, álcool, jogo e geração de energia nuclear. 

Quadro 3: Fatos que marcaram o surgimento da noção de Responsabilidade Social e a evolução do Balanço 
Social (continuação)21 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 As declarações The Caux Round Table e Declaração Interfaith consideram a importância de haver, paralelamente aos 
lucros para os stakeholders (acionistas), a responsabilidade para com todos os stakeholders (agentes ou participantes que 
investem seu “empenho” ou stake na empresa). E ambas circunscrevem seções detalhadas sobre as obrigações das empresas 
em relação a todos os seus atores – empregados, clientes, fornecedores, financiadores, comunidades, governos locais e 
nacionais – além das obrigações relacionadas aos proprietários. 
21 Esse quadro foi adaptado ao demonstrativo da “ Evolução do balanço social no Brasil  e no mundo”, elaborado pelo 
Instituto Ethos. Disponível em: www.ethos.org.br . Acesso em: 15 de abr de 2008, bem como do quadro de Evolução 
histórica de responsabilidade social, elaborado por Karkotli e Aragão (2005) 
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Ano Fonte Fatos 
1992  

Instituto Ethos (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
responsabilidadesocial.com 
 
 

A II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, gera a Agenda 21, 
documento que traduz o compromisso das nações com a mudança 
do padrão de desenvolvimento no próximo século; 
 
É criada em decorrência da Eco-92, a norma ISO 14000, que 
estabelece diretrizes para a gestão ambiental; 
 
Também em decorrência da ECO-92, foram abertos os primeiros 
cursos de engenharia ambiental no País.22 
 
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) cria o Centro de Estudos de 
Ética nas Organizações (CENE). 

1996 Instituto Ethos (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reis e Medeiros (op., cit.) 
 

É fundado o Institute of Social and Ethical Accountability (Isea), 
organização não-governamental sediada em Londres, que tem o 
objetivo de promover inovações em prestações de contas 

(accountability), como forma de estimular o avanço de práticas de 
responsabilidade social empresarial, assim como uma maior 
transparência por parte de organizações públicas e da sociedade 
civil; 
 
Lei na Dinamarca exige que algumas empresas cotadas na bolsa de 
valores publiquem balanço ambiental, verificado por auditores 
externos. 
 
O Decreto Real Moniteur Belga institui o balanço Social baseado e 
fundamentado no princípio contábil da perenidade das entidades. 

1997 Instituto Ethos (2008) 
 
 
 
 
 
 

É fundada a Global Reporting Initiative (GRI), movimento 
internacional pela adoção e uniformização dos relatórios ambientais, 
econômicos e sociais publicados pelas empresas; 
 
A Social Accountability International (SAI) cria a SA8000, norma 
de certificação voltada para condições de trabalho; 
 
Projeto de Lei nº 3.116/97, representado como PL nº 32/99, de 
autoria das então deputadas federais Marta Suplicy, Maria da 
Conceição Tavares e Sandra Starling, pretende estabelecer a 
obrigatoriedade de apresentação do Balanço Social por entidades 
públicas e empresas  com mais de 100 empregados; 
 
Herbert de Souza (Betinho) e o Ibase promovem eventos, propõem 
um modelo de Balanço Social,  incentivam sua publicação. 

Quadro 3: Fatos que marcaram o surgimento da noção de Responsabilidade Social e a evolução do Balanço 
Social (continuação)23 

 
 
 
 
 

 

                                                 
22 Hoje, são 120, em todo o Brasil. Folha de São Paulo, Edição de 25 mai 2008. Disponível em: 
httt://www.responsabilidadesocial.com. 
23 Esse quadro foi adaptado ao demonstrativo da “ Evolução do balanço social no Brasil  e no mundo”, elaborado 
pelo Instituto Ethos. Disponível em: www.ethos.org.br . Acesso em: 15 de abr de 2008, bem como do quadro de 
Evolução histórica de responsabilidade social, elaborado por Karkotli e Aragão (2005). 
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Ano Fonte Fatos 
1998 Instituto Ethos (2008) É fundado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social; 

 
Em Porto Alegre, a Lei Municipal nº 8.116/98 cria um modelo de Balanço 
Social para as empresas estabelecidas no município. 

1999 Instituto Ethos (2008) É realizada a 1ª Conferência Nacional do Instituto Ethos de Empresa e 
Responsabilidade Social; 
 
O Isea lança a norma AA 1000, que estabelece os passos para adoção de 
um processo de melhora contínua no gerenciamento ético e responsável da 
organização com seus stakeholders; 
 
Na Holanda, uma lei determina que empresas que pertençam a 
determinados setores de risco devem publicar um relatório ambiental; 
 
A Câmara Municipal de São Paulo lança o selo “Empresa Cidadã,’' a fim 
de premiar empresas com balanços sociais de qualidade; 
 
É criado nos EUA o Dow Jones Sustainability Index (DSJI – Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones), primeiro índice a avaliar o desempenho 
financeiro das empresas líderes em sustentabilidade.24 

2000 Instituto Ethos (2008) A ONU promove o Global Compact (Pacto Global), que implementa dez 
princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção; 
 
São publicadas as Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da GRI; 
 
É lançada a primeira versão dos indicadores Ethos de Responsabilidade 
Social Empresarial.25 

2001 Instituto Ethos (2008) O Instituto Ethos lança o Guia de Elaboração de Relatório Anual de 
Responsabilidade Social Empresarial. 

2002 Instituto Ethos (2008) A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), a 
Associação dos Analistas  e Profissionais de Investimento do Mercado  de 
Capitais (Apimec), o Instituto Ethos, a Fides e o Ibase promovem a 
primeira edição do Prêmio Balanço Social; 
 
É lançada uma nova versão das Diretrizes para Relatórios de 
Sustentabilidade da GRI; 
 
Na França, uma lei exige que empresas cotadas em bolsa incluam “as 
conseqüências sociais e ambientais” em seus relatórios anuais. 

Quadro 3: Fatos que marcaram o surgimento da noção de Responsabilidade Social e a evolução do Balanço 
Social (continuação)26 

 
 
 

 

                                                 
24 Os fundos diretamente ligados ao Index administram US$ 5 bilhões em 15 países. Segundo matéria publicada 
na Revista Isto É Dinheiro, intitulada Quem te sustenta é sustentável? “Parte desse dinheiro, deverá buscar 
oportunidades no Brasil em 2008, se o País for promovido a nível de investimento pelas agências de 
classificação de risco. Isto É Dinheiro, Edição de 09 dez 2007. Disponível em: www.responsabilidadesocial.com 
Acesso em: 10 jun 2008. 
25 Ferramenta de diagnóstico organizacional que avalia o estágio em que se encontram as práticas de 
responsabilidade social nas empresas. 
26 Esse quadro foi adaptado ao demonstrativo da “ Evolução do balanço social no Brasil  e no mundo”, elaborado 
pelo Instituto Ethos. Disponível em: www.ethos.org.br . Acesso em: 15 de abr de 2008, bem como do quadro de 
Evolução histórica de responsabilidade social, elaborado por Karkotli e Aragão (2005) 
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Ano Fonte Fatos 
2003 Instituto Ethos (2008) O Isea lança a AA 1000 Séries, incluindo a AA 1000 Assurance Standard, 

padrão de verificação de relatórios de sustentabilidade; 
 
A FGV funda o Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces).  

2004 Instituto Ethos (2008) É oficialmente lançada no Basil a versão em português das Diretrizes para 
Relatórios de Sustentabilidade da GRI; 
 
A International Organization for Standardization (ISO) decide pela criação 
da norma ISO de responsabilidade social – ISO 26000. O grupo de trabalho 
para elaboração da norma é co-presidido pelo Brasil, por meio da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e pela Suécia, por meio do Swedish 
Standards Institute (SIS); 
 
ABNT cria a Norma Brasileira de Responsabilidade Social (ABNT NBR 
16001).27 

2005 Instituto Ethos (2008) É lançado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), ferramenta para 
análise comparativa do desempenho das empresas listadas na Bovespa sob o 
aspecto da sustentabilidade corporativa.28 

2006 Instituto Ethos (2008) A GRI promove eventos de estímulo à consulta pública de sua nova versão – 
o G3. Dois deles são realizados no Brasil; 
 
É lançada em outubro a terceira geração das Diretrizes para Relatórios de 
Sustentabilidade da GRI. A versão em Português é lançada em dezembro, 
com apoio de Aberje, GVces e Instituto Ethos. 

2008 responsabilidadesocial.
com 
 

Entre 7 e 9 de maio foi realizada a segunda Conferência Mundial de 
Amsterdã sobre Sustentabilidade e Transparência.29 

Quadro 3: Fatos que marcaram o surgimento da noção de Responsabilidade Social e a evolução do Balanço 
Social (continuação)30 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Certifica o sistema de gestão de uma empresa que atua com responsabilidade social. “O fato de uma empresa  ter o 
certificado da 16001 é um indício de que ela dispõe de boas práticas, mas não é um atestado de que ela seja socialmente 
responsável”, explica Cláudio Guerreiro, coordenador de relações com a ISO da ABNT. Segundo Guerreiro, no mundo, não 
chegam a dez os países com documento semelhante. Informa ainda, que até outubro de 2007, apenas duas empresas, a Serasa 
e a Unimed Blumenaus, foram certificadas na NBr 16001. Revista Valor Econômico, Edição de 18/10/2007.  Disponível em: 
www.responsabilidadesocial.com. Acesso em: 10 jun. 2008. 
28 Sobre esse índice,  citamos notícia publicada na Gazeta Mercantil, Edição de 28 nov. 2007, “Devido aos impactos do 
apagão aéreo e de acidentes ocorridos recentemente, quatro empresas desse segmento deixaram de compor a carteira: TAM, 
GOL, ALL e Localiza.” Segundo o diretor de operações da bolsa paulista, Ricardo Pinto Nogueira, a explicação para a saída 
dessas empresas vai desde os problemas mais aparentes (apagão e acidentes) que a rentabilidade das companhias e passam 
pelo atendimento aos clientes. A matéria cita ainda, que as demais empresas que foram excluídas da carteira foram Celesc, 
Itaú e Unibanco. Disponível em: www.responsabilidadesocial.com. Acesso em: 10 de jun 2008. 
29 Na ocasião 1,1 mil representantes de 65 países debruçaram-se sobre o tema de como criar relatórios que retratem com 
fidelidade as ações voltadas à sustentabilidade, sem prejuízo da clareza e da transparência das informações. Isto É Dinheiro, 
Edição de 10 jun 2008.  Disponível: www.responsabilidadesocial.com. Acesso em: 10 de jun 2008. 
30 Esse quadro foi adaptado ao demonstrativo da “ Evolução do balanço social no Brasil  e no mundo”, elaborado pelo 
Instituto Ethos. Disponível em: www.ethos.org.br . Acesso em: 15 de abr de 2008, bem como do quadro de Evolução 
histórica de responsabilidade social, elaborado por Karkotli e Aragão (2005).  
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2.4 Legislação sobre Balanço Social no Brasil 

 

Como já  dito anteriormente, em alguns países da Europa a publicação do BS tem força de 

lei. Já aqui no Brasil, embora não exista uma lei federal, a partir de 1º de janeiro de 2006, toda 

empresa privada tem obrigação de publicar seu BS, conforme determina a Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, nº 1.003/2004. 

 A referida Resolução aprova a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC, T 15 – 

Informações de Natureza Social e Ambiental, que objetiva evidenciar à sociedade a participação e 

a Responsabilidade Social da entidade, sendo que as normas contábeis são de utilização 

obrigatória pelas empresas e pelos profissionais, independentemente do porte empresarial31.  

No entanto,conforme pesquisas realizadas nas obras de diversos autores (MEDEIROS; 

REIS, 2007; KROETZ, 2000; TINOCO, 2001; TORRES, 2001;), alguns estados e municípios  já 

têm legislações próprias  que tratam da matéria, a exemplo do  Rio Grande do Sul que, desde 18 

de janeiro de 2000, aprovou a Lei nº 11.440,  criando o Certificado Responsabilidade Social 

(CRS) para empresas estabelecidas no Estado. O mesmo é conferido anualmente pela Assembléia 

Legislativa às empresas que apresentarem seu BS do exercício imediatamente anterior. 

 Destacamos também a Lei nº 8.116, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, além de 

outras iniciativas, como a Resolução nº 5/98, do município de São Paulo - de autoria da vereadora 

Aldaiza Sposati - a qual criou o Dia e o Selo da Empresa Cidadã para as organizações que 

apresentarem seu BS. 

No âmbito público federal, tramita Projeto de Lei (PL), de nº 32/99, de autoria do 

deputado Paulo Rocha, que institui a obrigatoriedade de publicação de BS para as entidades 

públicas de modo geral e para as empresas com mais de cem funcionários. Esse PL foi elaborado 

em substituição ao de nº 3.116, de autoria das então deputadas Marta Suplicy, Maria da 

Conceição Tavares e Sandra Starling.  

O  PL nº 32/99 foi aprovado pela Comissão do Trabalho, Administração e Serviço 

Público, desde 17 de de novembro de 1999, e segue tramitando na Comissão de Finanças. Em 

sendo aprovado, seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser transformado em 

lei pelo Congresso Nacional.  

Tal projeto, segundo Medeiros e Reis (2007) no intuito de dar mais  coerência e 

praticabilidade ao modelo Ibase, sugeriu algumas alterações no art. 3º  do Projeto de Lei nº 

3.116/97,  então substituído, sendo essas alterações transcritas a seguir: 

                                                 
31 Informação disponível no endereço eletrônico:  http://www.portaldecontabilidade.com.br. Último acesso em 14 mar 2008. 
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II – Os empregados: número de empregados da própria empresa existentes no início e no 
final do ano, número de empregados temporários existentes no início e no final do ano, 
bem como o total líquido de contratações para os dois itens durante o exercício social: 
VI – Educação: valor dos gastos com treinamento profissional; programas de estágios 
(excluídos salários); outros gastos com treinamento profissional de empregados; 
reembolso de educação; bolsas escolares; assinaturas de revistas, gastos com biblioteca 
(excluído pessoal); outros gastos com educação e cultura dos empregados, destacando os 
gastos com os empregados adolescentes; relacionando, em cada item, os valores dos 
respectivos benefícios ficais eventualmente existentes (Projeto de Lei nº 32/99). 

 

O quadro abaixo apresenta síntese da  legislação brasileira relativa ao Balanço Social: 

 

Esferas Legislação 
Federal PL nº 32/99 – de autoria do  ex-deputado Paulo Rocha, que substitui o Projeto de Lei nº 3.116/97, 

apresentado pelas então Deputadas Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling. 
Através dela pretende-se estabelecer a obrigatoriedade do Balanço Social para entidades públicas de 
modo geral e às empresas privadas com mais de cem empregados. 

Estadual Lei nº 11.440, de 18-01-2000 - Projeto de Lei sobre Responsabilidade Social, de autoria do 
Deputado Estadual Cézar Buzatto, cujo texto contou com a contribuição do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, foi transformado na Lei nº 11.440. Esta institui o 
Balanço Social para empresas estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, o qual será 
assinado por Contador ou Técnico em Contabilidade devidamente habilitado perante o CRC-RS 
ao exercício profissional. 

Municipal A Resolução nº 005/98 "Cria o Dia e o Selo da Empresa Cidadã às empresas que apresentarem 
qualidade em seu Balanço Social e dá outras providências". A autoria é da Vereadora Aldaiza 
Sposati. Esta Resolução está em vigor e já premiou diversas empresas na Cidade de São Paulo.  

O projeto de Lei 004/97, tornou-se a Lei nº 7.672, de 18 de junho de 1998, de autoria do 
Vereador Carlinhos Augusto, "Cria o Selo Empresa-Cidadã às empresas que instituírem e 
apresentarem qualidade em seu Balanço Social e dá outras providências”, no Município de 
Santo André-SP. 

Lei nº 8118/98, de autoria do vereador Hélio Corbelini do PSB que “Cria o Balanço Social das 
Empresas estabelecidas no âmbito do Município de Porto Alegre e dá outras providências”. 

No Município de João Pessoa o Projeto de Resolução nº 004/98 do Vereador Júlio Rafael, 
“Institui o Selo Herbert de Souza às empresas que apresentarem qualidade em seu Balanço 
Social e dá outras providências”. 

A Câmara Municipal de Uberlândia instituiu em novembro de 1999 o "Selo Empresa-Cidadã". 
A proposta foi da vereadora Fátima Paiva.  

Quadro 4: Síntese da legislação brasileira relativa ao Balanço Social  
Fonte: elaborado pela autora 

 

 
2.5 Obrigatoriedade 

 

Segundo pesquisa realizada por Siqueira et al. (2008), alguns autores se posicionam 

pela voluntariedade quanto à publicação do BS, sobre a qual utilizam como argumento o fato 
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de que é positivo para as empresas assumirem  uma postura socialmente responsável e, ao se 

dar conta disso, os próprios empresários farão espontaneamente suas publicações. No entanto, 

segundo os autores, esse argumento nem é consenso entre  empresários,  nem  há unanimidade 

na comunidade  acadêmica. Existe, inclusive, alguns  estudos que não conseguem relacionar 

uma gestão socialmente responsável com o aumento de lucratividade. Nesse sentido, em não 

sendo obrigatório, só apresentarão seu BS aquelas empresas que têm algo  favorável a 

demonstrar. Tal postura poderá resultar em  perda de informações relavantes à sociedade, 

razão maior da defesa da obrigatoriedade da publicação do Balanço Social.   

Também favorável à obrigatoriedade da publicação do BS, o Ibase (2008) na avaliação 

que fez dos últimos dez anos de publicação do BS no seu modelo, assim se posiciona: 

 
“Há dez anos, verdadeiramente acreditávamos e defendíamos a voluntariedade dos 
mecanismos da chamada responsabilidade social empresarial e da utilização de 
ferramentas como o balanço social. Contudo, uma década depois, estamos 
convencidos da  obrigatoriedade dos mecanismos e instrumentos para garantir a 
transparência sobre as boas práticas sociais e ambientais das empresas, entre eles o 
próprio balanço social pode assegurar à sociedade informações relevantes e 
indispensáveis para o controle cidadão das empresas.” 

  
O Ibase, inclusive, sugere que as instituições públicas exijam das empresas a 

publicação de seus balanços sociais, como demonstrativo de responsabilidade social e 

ambiental, constituindo item obrigatório para compras, concorrências e concessões de 

créditos. 

Por outro lado, existem opiniões favoráveis  quanto à obrigatoriedade  da publicação 

do BS somente para instituições públicas, como revela Young (1997) em artigo publicado na 

Folha de S.Paulo: “ [...] quem deve ser obrigado inicialmente  a publicar alguma coisa é o 

governo, detalhando a destinação dos bilhões de reais que obriga as empresas a recolherem 

diariamente em todo o país, para ações supostamente sociais.” 

Corrobora com  o mesmo entendimento, Kroetz (2000). O autor do Balanço Social: 

teoria e prática argumenta que, no caso das empresas privadas, ao contrário da 

obrigatoriedade, devem ser criados mecanismos de estímulo, a exemplo de prêmios e 

incentivos ficais, para que divulguem suas demonstrações sociais. Mas, no caso da área 

pública, a obrigatoriedade seria uma prática salutar, visto que entre os princípios dessa 

administração se encontra a transparência dos atos de gestão. Para Kroetz, “o  Balanço Social 

é uma demonstração capaz de transmitir ao cidadão/contribuinte os procedimentos e as 

atividades desenvolvidos nesse segmento.”  
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Lembramos que  o PL nº 32/99, anteriormente citado, cria a obrigatoriedade  de 

publicação de BS para entidades públicas de modo geral e somente a obrigatoriedade na 

esfera privada para aquelas empresas que tenham mais de cem funcionários. 

O presente trabalho defende a obrigatoriedade da publicação do BS em todas as 

esferas: pública e privada, com o entendimento de que a sua realização poderá permitir uma 

melhor  avaliação das ações por parte da sociedade, não refletidas integralmente nos relatórios 

convencionais. 

 

2.6 Modelo Proposto 

   

Como visto, desde 1979, o sociólogo Herbert de Souza já dava conta da necessidade 

da realização do BS num modelo único e simples. O modelo a que chegou tem como 

particularidade a sua apresentação em apenas uma página. A condensação das informações, 

além de permitir estabelecer maiores comparações, evita perder as suas principais 

características: a simplicidade e  o fácil entendimento. 

Segundo o Instituto Ethos (2008), o modelo Ibase tem como principais características 

a simplicidade e a capacidade de penetração em diversos segmentos da sociedade, podendo o 

mesmo ser utilizado como instrumento de demonstração da organização da sua contribuição 

ao desenvolvimento sustentável.  

O modelo Ibase, segundo Torres (2001, p. 26), possui quatro particularidades:  

• Foi criado com base na iniciativa de uma organização não-governamental – ONG, 

que cobra transparência e efetividade nas ações sociais e ambientais das empresas; 

• Separa as ações e os benefícios obrigatórios dos realizados de forma voluntária 

pelas empresas; 

• É basicamente quantitativo; 

• Se for corretamente preenchido, pode permitir a comparação entre diferentes 

empresas e a avaliação de uma mesma corporação ao longo dos anos. 

No sentido de seduzir mais clientela para a publicação do BS, em 1998, o próprio 

Ibase lançou o selo Balanço Social Ibase/Betinho, conferido àquelas empresas que publicam 

seus balanços  no modelo por ele proposto. 

De acordo com o Ibase (2008), o seu modelo de Balanço Social passou, nos últimos 

dez anos, por  duas revisões,  sendo as alterações realizadas por dezenas de oganizações 
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socias, sindicatos, consultores e empresas. No quadro seguinte podemos observar a  evolução 

do BS no modelo Ibase ao longo dos últimos dez anos . 

 

Ano Fato 

1997 Lançamento da Campanha para publicação do BS. 

1998 Lançamento do “Selo Balanço Social Ibase/Betinho.’’ 

1999 Lançamento do site www.balancosocial.org.br,   

2000 Primeira revisão. O modelo traz mais subitens sobre os indicadores sociais internos e 
externos, separa os indicadores ambientais e reinsere as questões polêmicas32 nos 
indicadores do corpo funcional: nº de negros(as) que trabalham na empresa e 
percentual de cargos de chefia ocupados por negros(as). A revisão inclui ao modelo o 
item 6 – informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial. 

2002 Segunda revisão. Em resposta as demandas de organizações parceiras, foram incluídos 
itens sobre: 1) Estabelecimento de metas para redução de impactos ambientais; 2) Nº de 
estagiários(as), 3) Nº de reclamações de clientes e percentual solucionado, e 4) Valor 
adicionado e sua distribuição. Ainda neste ano, houve o estabelecimento dos primeiros 
critérios para recebimento do “Selo Balanço Social Ibase/Betinho”. 

2004 Criação do banco de dados no site www.balancosocial.org.br, disponibilizando todos 
os balanços sociais publicados para consulta. 

2006 Pela primeira vez as empresas solicitantes do selo são submetidas ao crivo da sociedade 
civil por meio de consulta pública. 

2007 Houve o estabelecimento de cota mínima para pessoas com necessidades especiais. 
Motivo pelo qual, observou-se a redução de número de selos conferidos. 

Quadro 5: Fatos que marcaram a evolução do BS no modelo Ibase 
Fonte: Adaptado da Linha do Tempo elaborado pelo Ibase (2008) 

 
Depreende-se dos fatos acima expostos que o BS do Ibase pode ser considerado um 

modelo já bastante  utilizado pelas empresas, tornando-se, segundo o Ibase (2008), a principal 

ferramenta por meio da qual as empresas são estimuladas a conhecerem, sistematizarem e 

apresentarem à sociedade informações sobre seus investimentos internos e externos em ações, 

iniciativas e projetos relacionados com o social e o ambiental. 

Também ratificam a preferência do modelo Ibase (ZANELLA; DAVID, 2002  apud 

SIQUEIRA et al., 2008, p. 20)  ao reconhecerem: “[...] o modelo de Balanço Social do Ibase é 

considerado por alguns como o de maior penetração nas empresas brasileiras”.  

Destacamos o fato de o Ibase oferecer, além do modelo aplicado às empresas privadas, 

outros três modelos de BS, considerando as especificidades de cada setor: micro e pequenas 

empresas; cooperativas;  instituições de ensino, fundações e organizações  sociais. Nesse 

                                                 
32 O primeiro formulário do BS modelo Ibase continha “número de negros que trabalhavam na empresa” e “percentual de 
cargos de chefia ocupados por negros”, motivo pelo qual alguns empresários declararam que não utilizariam o modelo e 
retirariam o apoio à campanha . Assim, Betinho convenceu o grupo envolvido na campanha a retirar, ainda que 
provisoriamente, os referidos itens do modelo inicial. 
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sentido, o  modelo proposto para o Balanço Social da Fundaj é o  recomendado às instituições 

de ensino e similares, o que mais se enquadra ao seu perfil . 

O modelo utilizado na presente pesquisa apresenta dados referentes a dois exercícios 

anuais - expostos em tabelas simplificadas - de forma a permitir a comparabilidade dos 

indicadores do ano em que está sendo feito com o anterior. 

Para conhecimento dos indicadores que são trabalhados, o referido modelo (Anexo)  

divide-se em dez itens, sendo o primeiro de identificação da instituição; o segundo e o terceiro 

referem-se a indicadores financeiros (origem e aplicação de recursos); o quarto trata de 

indicadores sociais internos (ações e benefícios para os funcionários); o quinto é voltado para 

projetos, ações e contribuições à sociedade; o sexto é mais voltado para instituições de ensino; 

os sétimo e oitavo são indicadores do corpo funcional; o nono refere-se a informações 

relevantes quanto à ética, à transparência e à Responsabilidade Social; e o décimo que  deve ser 

utilizado para divulgar outras informações relevantes à compreensão das ações sociais 

desenvolvidas pela instituição.  

Em resumo, a apresentação do Balanço Social da Fundaj nesse modelo poderá 

possibilitar a avaliação de suas ações de forma simples e objetiva,  monitorar  seus indicadores e 

registrar a evolução de suas ações de responsabilidade social. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O método de abordagem  utilizado corresponde ao método dedutivo o qual, de acordo 

com Cooper e Schindler (2003), é aquele que, na maioria das vezes, prediz a ocorrência de 

fenômenos particulares por meio do que está prescrito em teoria e leis (conexão descendente). 

Quanto ao tipo, a presente pesquisa pode ser classificada como quantitativa. A 

pesquisa quantitativa é uma investigação de um problema identificado. Desafiada em testar 

uma teoria, mensurada por meio de números, cujos dados são analisados a partir de técnicas 

estatísticas.  Uma das vantagens de se utilizar a abordagem quantitativa é a possibilidade de se 

aquilatar a reação de um grande número de pessoas, com uma quantidade limitada de questões 

(PATTON, 2002). Além dos méritos citados, as pesquisas quantitativas geralmente 

apresentam menor custo e podem ser desenvolvidas em um curto espaço de tempo. 

A estratégia a ser utilizada para a consecução dos objetivos propostos repousa em  

estudo de caso, que representa um “processo de análise”. A proposta é tornar a análise sobre 

determinado tema mais compreensiva, sistemática e profunda, como aconselha (PATTON, 

2002 ). Stake (1994) esclarece que estudo de caso não é escolha metodológica e sim opção  do 

que deve ser estudado. Entende que o pesquisador escolhe o caso que vai estudar e pode 

estudá-lo de diferentes formas.  

Para Yin (2001), os estudos de casos representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como” e “por quê”; quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco do estudo recaem em fenômenos contemporâneos da vida 

real. Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa  não é uma tática 

utilizada apenas para facilitar a coleta de dados, mas  técnica aplicada ao aprofundamento de 

uma observação específica, que se pretende avaliar.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de questionário estruturado33,  que foi 

enviado a todos os servidores da Instituição, via intranet. O texto de encaminhamento do 

questionário informa se tratar de pesquisa dividida em dois momentos distintos, assim 

distribuídos: 

                                                 
33 Adaptado do Roteiro Sugerido para Consulta e Comentários de Partes Interessadas  sobre o Balanço Social, 
elaborado pelo   Instituto ETHOS 
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1) No primeiro momento, os servidores foram solicitados a ler o Relatório de Gestão e  a 

responder o questionário (apêndice A), remetidos como anexos. O questionário 

contém perguntas que buscam avaliar o grau de percepção dos servidores quanto à 

evidenciação das ações sociais desenvolvidas pela Fundaj, descritas no referido 

relatório. Essa atividade foi realizada no mês de outubro de 2008. 

2) No segundo, foi elaborado o Balanço Social da Fundaj, no modelo Ibase, com os 

dados constantes no Relatório de Gestão. Esse Balanço Social e um segundo 

questionário (apêndice b) foram enviados aos servidores participantes da primeira fase 

da pesquisa, solicitando que os mesmos respondesem as questões baseados nas 

informações contidas no Balanço Social. Essa atividade ocorreu no mês de dezembro 

de 2008. 

A propósito,  quando do encaminhamento do questionário referente ao Balanço Social, 

foi solicitado aos servidores que apenas os respondentes do primeiro questionário 

preenchessem o segundo, tendo em vista a intenção de comparar o grau de entendimento dos 

servidores a respeito das informações de cunho social constantes nos dois instrumentos. 

Ocorre que, mesmo com a prorrogação do prazo de devolução dos questionários, não 

obtivemos o mesmo número de 41  respondentes do  questionário relativo ao Relatório de 

Gestão.  Desta feita, apenas 32 servidores responderam o questionário relativo ao Balanço 

Social. Como os questionários não foram identificados, não tivemos como cobrar as respostas 

daqueles que se abstiveram de responder ao segundo instrumento. Daí o motivo pelo qual 

tivemos de considerar as amostras independentes. Os questionários e o Balanço Social se 

encontram nos anexos. Já o Relatório de Gestão pode ser consultado no site da Fundaj. 

Os dados dos questionários referentes ao Relatório de Gestão e ao Balanço Social 

foram analisados, a princípio, separadamente. Posteriormente, foram verificados de forma 

conjunta, através de estudo comparativo entre os dois períodos, com o propósito de observar 

se após a introdução do Balanço Social houve melhora de percepção das ações sociais  

promovidas pela Fundaj. 

Tendo em vista a natureza dos dados coletados, utilizou-se a estatística descritiva e  a  

não paramétrica para proceder a análise. No que concerne aos métodos não paramétricos, 

aplicou-se os testes estatísticos U de Mann-Whitney, tabulação cruzada (crosstab) e qui-

quadrado (chi-square). Foram consideradas relevantes as diferenças cujos Asymp. Sig. (2-

tailed) fossem menores que 5%. 
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4 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 
 

Este capítulo apresenta estudo de caso sobre uma instituição pública federal, 

selecionada de acordo com metodologia que perseguiu verificar se o Balanço Social no 

modelo Ibase, aplicado na instituição, possibilita uma melhor prestação de contas à sociedade 

das ações por ela desenvolvidas. 

A escolha da instituição igualmente foi respaldada no fato de a pesquisadora pertencer 

ao quadro de servidores efetivos da repartição, desde novembro de 1986. A partir de maio de 

2004 passou a exercer o cargo de gestora da Coordenação–Geral de Planejamento, Orçamento 

e Finanças - CGPOF, tendo, portanto, facilidade de acesso às fontes da pesquisa, circunstância 

que contribuiu para dar maior racionalidade e celeridade ao trabalho. 

 

4.1 O caso da Fundaj 

 

4.1.1 Histórico da Fundaj 

 

O Instituto Joaquim Nabuco nasceu da iniciativa do então deputado federal 

constituinte Gilberto Freyre. Instituída pela Lei nº 770 do presidente da República, Eurico 

Gaspar Dutra, sua criação data de 21 de julho de 1949, quando da homenagem do centenário 

de nascimento de seu patrono Joaquim Nabuco.  

O desejo de criar o Instituto Joaquim Nabuco se originou da vontade do sociólogo 

Gilberto Freyre de se ter um órgão em que se pudesse estudar o homem regional das zonas 

rurais do Nordeste do Brasil, nos seus diversos aspectos: antropométrico, etnológico, 

psicológico, etnográfico, folclórico, sociológico e econômico (Relatório de Atividades 

2003/2006). 

No ano de 1979, foi encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Presidente João Batista 

de Figueiredo, Projeto de Lei que autorizou transformar o antigo Instituto em Fundação. 

Assim, em 15 de março de 1980, por força do Decreto Lei nº 84.561, foi criada a Fundação 

Joaquim Nabuco, entidade vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. (BRASIL, 1980). 

A Fundaj, diferentemente de outros órgãos governamentais, conheceu poucos 

dirigentes. No seu passado mais recente, teve como presidente o administrador e advogado 

Fernando de Mello Freyre, que durante 32 anos consecutivos, de maio de 1971 a fevereiro de 

2003, esteve à frente da Instituição. 
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Com a chegada ao poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido 

dos Trabalhadores e de ampla frente de oposição que incorporou a expectativa de mudança 

expressada pela maioria da população brasileira, o setor público passou por amplas 

reformulações, a fim de dar conta dos novos desafios apresentados ao governo da República. 

Nesse sentido, a Fundaj, instituição pública vinculada ao Ministério da Educação, teve 

destaque nacional no seu redesenho administrativo, a começar pela nomeação do professor, 

ex-governador do Distrito Federal e senador, Cristóvão Buarque, para ministro da pasta. Na 

seqüência, o ex-ministro da Justiça e deputado federal Fernando Soares Lyra foi indicado para 

exercer o cargo de presidente da Fundaj, tendo tomado posse em 17 de fevereiro de 2003. 

 A partir de então, inicia-se um novo tempo, com novos Estatuto e Regimento,  novas 

formas de gestão, algumas exigidas pelos órgãos federais de controle externo, outras 

orientadas diretamente pelo próprio  MEC. Os procedimentos adotados serão elencados no 

decorrer do trabalho. 

A Fundação Joaquim Nabuco, por seu leque de interesses institucionais históricos, que 

a fez e a faz atuar com distinção nos campos da sociologia, economia, educação, cultura, 

antropologia, história, museologia e documentação, já registrou  décadas atrás passagem pelo 

Ministério da Cultura. Portanto, as interfaces e capilaridades de suas ações são absorvidas, 

ainda hoje, além do já citado MinC,  pelos ministérios da Ciência e Tecnologia, Justiça, 

Integração Regional e Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 

para nomear os mais constantes e recentes parceiros de sua programação. Nesse universo 

diversificado de atuação, quatro diretorias respondem pelas ações finalísticas da instituição, a 

saber:  diretoria de Planejamento e Administração, de  Documentação, de Pesquisas Sociais, e 

de  Cultura. 

 

4.1.2 Missão e Objetivos Institucionais 

 

A Fundaj, enquanto Instituto Joaquim Nabuco, propunha-se “estudar as condições de vida, 

de habitação, de trabalho e de alimentação do homem da zona agrária, visando subsidiar o 

planejamento de medidas governamentais para o melhoramento dessas condições do homem das 

regiões Norte e Nordeste do Brasil”. Com essa vocação primordial foram realizadas inúmeras 

pesquisas, inclusive algumas com apoio de organismos internacionais, a exemplo da ONU e da 

Unesco. 
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Já em 1980, com a transformação do Instituto em Fundação se avizinhando, a instituição 

buscou ampliar seu escopo de atuação, vislumbrando assegurar recursos para a sua manutenção. 

Assim, passou a desenvolver atividades culturais, através da elaboração de projetos e da 

promoção de eventos nas artes cênicas, plásticas, na música, na dança e na literatura. Além disso, 

investiu em equipamentos culturais o que culminou com a sua transferência do ministério da 

Educação para o de Cultura, criado em 1985, por decreto do então presidente José Sarney.   

Desse modo, ampliando seu campo de atuação, a missão da Fundaj também sofreu 

expansão, quer pela introdução de novas vocações, quer pelos ditames da política econômica 

inflacionária imposta ao País, no bojo do neoliberalismo aplicado aos países latino-americanos.  

Naquela conjuntura, fóruns internos de discussão foram realizados com o objetivo de modelar a 

missão institucional. Do esforço empreendido pela direção, resultou a afirmação do propósito de: 

“Produzir, acumular e difundir conhecimentos; resgatar e preservar a memória; e promover 

atividades científicas e culturais, visando à compreensão e o desenvolvimento da sociedade 

brasileira, prioritariamente a do Norte e do Nordeste do País”. 

Bem adiante, com a aprovação do novo Regimento, instituído através do Decreto nº 

6.318, de 20 de dezembro de 2007, a missão da Fundaj foi redesenhada e dentre seus 

compromissos se encontram (BRASIL, 2007): 

Promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais; preservar e difundir 
bens patrimoniais representativos da realidade histórica, social e cultural brasileira; 
discutir e promover a produção cultural contemporânea, visando dar suporte aos 
criadores e possibilitar o acesso desse conteúdo à sociedade” (Regimento Interno da 
Fundaj. Disponível em www.fundaj.gov.br Acesso em: 14 de jul de 2008). 

 
 No mesmo documento, as finalidades precípuas da Fundação são apresentadas: 
 

I – estudar os problemas sociais relacionados direta e indiretamente com a melhoria 
das condições de vida da sociedade brasileira, especialmente dos grupos socialmente 
vulneráveis e excluídos; 
II – promover estudos e pesquisas destinadas à compreensão da realidade social, 
política, econômica e cultural nacional, com ênfase nas regiões que constituem sua 
área de atuação; 
III – promover, no campo das ciências sociais, da produção cultural e da 
documentação, o aperfeiçoamento e a especialização de pessoal em nível técnico e 
de pós-graduação de instituições públicas e privadas sem fins econômicos; 
IV – realizar, mediante acordos, convênios e contratos com instituições públicas e 
privadas, pesquisas, estudos, planos e projetos; 
V – prestar consultoria técnico-científica em assuntos relacionados com suas 
atividades; 
VI – produzir, publicar e difundir produtos culturais e desenvolver estudos e a 
reflexão sobre a produção cultural, oferecendo, inclusive, prêmios de estímulo a essa 
produção; 
VII– difundir e estimular o conhecimento sobre arte e os processos criativos; 
VIII – adquirir, pesquisar, registrar, preservar e difundir bens patrimoniais 
representativos da memória, da formação histórico-social e da cultura brasileira, 
com ênfase nas regiões Norte e Nordeste. 
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 As responsabilidades das quatro diretorias mencionadas anteriormente e os programas da 

Fundação se encontram detalhados no Relatório de Atividades 2003-2006. Nele os abrangentes 

propósitos da entidade são realçados pelas ações empreendidas no período em destaque. 

Recortamos abaixo as incumbências das diretorias, para maior entendimento das especificidades 

de cada uma delas e também para facilitar a visão do conjunto tratado. 

• Diretoria de Planejamento e Administração  - Diplad 

É responsável pela coordenação e controle das atividades relacionadas aos sistemas 

federais de administração dos recursos de informação e informática, recursos humanos, 

planejamento e orçamento, contabilidade, administração financeira e serviços gerais, e as 

atividades de organização e modernização administrativa. Cabe também coordenar o 

planejamento estratégico e o desdobramento da missão institucional em diretrizes, objetivos, 

metas e planos, em conformidade com o Plano Plurianual, do governo federal, acompanhando 

física e financeiramente os planos e programas, bem como os avaliando quanto à eficácia e 

efetividade, com vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos, a política de gastos e a 

coordenação das ações. 

• Diretoria de Pesquisas Sociais – Dipes 

A principal diretriz do setor é desenvolver estudos e pesquisas sobre os âmbitos social, 

econômico, cultural, político e ambiental, das regiões Norte e Nordeste do Brasil, áreas de atuação 

legal da Fundação Joaquim Nabuco. A Dipes produz, reúne e difunde conhecimentos que possam 

contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, buscando compreender e explicar a 

realidade regional Norte/nordestina, “não no seu interesse particular ou exclusivo, mas no 

interesse do Brasil inteiro”, como registrou Gilberto Freyre. 

• Diretoria de Documentação – Didoc 

Tem por objetivo primordial preservar e difundir acervos bibliográficos, arquivístico e 

museológico, representativos da realidade histórica, social e cultural do País, sobretudo das 

regiões Norte e Nordeste. São registros e fragmentos de experiências históricas vivenciadas 

coletivamente, abrangentes em conteúdo e expressão, convertidos em fonte de informação, de 

pesquisa e de difusão do conhecimento, postos à disposição da população. 

 

 



 

 
 

63 

 

• Diretoria de Cultura – DIC 

Tem como orientação discutir e promover a produção cultural contemporânea, visando 

dar suporte aos criadores e possibilitar o acesso desse conteúdo a novos públicos. Dentro 

desse propósito, concentra seus esforços em seis linhas de atuação: ação educativo-cultural, 

vislumbrando a ampliação do conhecimento e a abertura do olhar crítico; acervos culturais; 

fomento aos novos realizadores, à experimentação artística e à pesquisa de novas linguagens; 

estímulo à reflexão sobre a produção e sobre temas relevantes da atualidade; produção e 

difusão de informações culturais, com vistas ao desenvolvimento de novos públicos e ao 

diálogo criativo entre produtores, estudiosos, estudantes e fruidores de arte; e, por fim, 

aquisição e reformas de equipamentos culturais. 

 

4.1.3 Opção Penalizada no Passado e Fortalecida no Presente  

 

Com tamanha pluralidade, a Fundaj encontrou dificuldade ao longo do tempo de ser 

identificada como parte integrante do ministério da Educação, vez que para o MEC as suas 

atividades estavam mais voltadas para a área cultural. Em conseqüência, não havia facilidade 

na obtenção de recursos do Tesouro para o desenvolvimento de seus projetos finalísticos. A 

Fundação foi fortemente penalizada. Até o exercício de 2003 o orçamento da instituição se 

resumia a despesa de custeio e de investimento para manutenção da máquina administrativa. 

Na atual gestão, talvez em função do novo cenário nacional e das prioridades 

estabelecidas pelos dirigentes, a Fundaj passou a ser vista e reconhecida pelo MEC. A 

instituição vem reforçando a linha programática do ministério e as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, além de fazer repercutir outras políticas do governo 

federal. Tal visibilidade foi responsável pela obtenção de expressivos recursos do Tesouro 

para o desenvolvimento de suas ações finalísticas.  

No exercício financeiro de 2008 a Fundação dispôs , somente para a realização dos 

seus projetos finalísticos ,  o  montante de R$ 4.022.485,00 (quatro milhões, vinte e dois mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais). Para a feitura do seu orçamento, a instituição trabalha de 

forma participativa, envolvendo os diretores, coordenadores e técnicos, na construção dos 

orçamentos de suas diretorias, em afinidade com o Plano Plurianual do governo federal. O 

orçamento geral é submetido ao Conselho Deliberativo da Instituição, o qual apresenta a 

seguinte composição: 

 



 

 
 

64 

 

 

I- Membros natos: 

a) Ministro de Estado da Educação que o presidirá; e 

b) Presidente da Fundaj; 

II- Dezesseis membros, sendo: 

a) quatro escolhidos dentre profissionais liberais ou pessoas representativas da 

comunidade científico-cultural, educacional e empresarial, indicados pela presidente 

da Fundaj; 

b) um representante eleito pelos servidores da Fundaj; 

c) quatro representantes indicados pelos respectivos ministros de Estado da Cultura, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Ciência e Tecnologia  e da Integração 

Nacional; 

d) três representantes dos serviços sociais autônomos, indicados, respectivamente, pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social 

da Indústria (Sesi) e Serviço Social do Comércio Sesc); 

e) dois representantes da comunidade universitária, indicados, respectivamente, pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE); e 

f) dois representantes de instituições financeiras oficiais, indicados, respectivamente, 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

O Conselho Deliberativo (Condel), é órgão colegiado e se reúne ordinariamente 

duas vezes por ano, convocado pelo presidente da Fundaj para,  num primeiro momento, 

aprovar o Planejamento e  o Orçamento institucional e, num segundo, analisar e aprovar a 

Prestação de Contas da Instituição. Poderá ainda ser convocado extraordinariamente pelo 

ministro de Estado da Educação, ou mediante requerimento aprovado por mais da metade 

de seus membros. 

A administração superior da Fundaj é exercida pelo seu Conselho Diretor (Condir), 

que tem a sua composição formada pelo presidente da instituição e pelos titulares das 

diretorias. Cabendo ao Condir, que se reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação do presidente ou pela maioria de 

seus membros, as seguintes competências: 
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“I – formular as diretrizes estratégicas e definir as prioridades institucionais da      
Fundaj, em consonância com as políticas e diretrizes de educação e cultura 
emanadas do Governo Federal; 
II – planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 
atividades da Fundaj; 
III – elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo da Fundaj, em consonância com 
as políticas e diretrizes do Ministério da Educação: 
a) os planos  de trabalho anuais e plurianuais e  seus respectivos  orçamentos; 
b) o relatório anual  de gestão e a respectiva execução orçamentária e financeira; 
c) as propostas de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da Fundaj. 
IV – apreciar a política de recursos humanos, observadas as diretrizes fixadas pelas 
autoridades competentes; 
V – pronunciar-se sobre a celebração de convênios e outros ajustes similares; 
VI – aprovar a indicação do titular da Auditoria Interna; e 
VII – acompanhar os processos de avaliação de desempenho institucional da   
Fundaj.34”  
  

Na esfera de Gestão de Pessoas, a Fundaj oferece alguns benefícios para seus 

servidores, a exemplo de auxílio alimentação e ressarcimento de plano de saúde. Enfatizamos 

que uma grande contribuição da atual gestão foi conseguir junto ao MEC a inclusão da 

instituição na Ação de Valorização do Servidor Público, com previsão de recursos para plena 

execução do Plano de Capacitação dos seus servidores. Garante, ainda, gratificação de 

desempenho, intitulada GDACT – Gratificação de Desempenho pela Atividade de Ciência e 

Tecnologia. 

Também ressaltamos, como sinal de fortalecimento da instituição junto ao MEC, o 

fato de nos exercícios de 2007 e 2008 a Fundaj ter recepcionado mais 56 novos servidores 

concursados, depois de um longo período de 17 anos sem haver concurso público na 

instituição.  

Assim, apontamos como principais inovações na gestão a adoção de eleição direta 

para escolha do quadro gestor da diretoria de Pesquisas Sociais; o orçamento participativo; o 

ingresso de novos servidores concursados e o Plano de Capacitação dos Servidores. São ações 

que vêm possibilitando a renovação dos servidores do quadro permanente da Fundaj nos 

cargos de direção e promovendo o alinhamento dos objetivos da Fundaj com os do MEC. Um 

exemplo dessa conquista foi o fato da primeira capacitação em planejamento do Ministério, 

fora de suas instalações, ter ocorrido na Fundaj, em 2007. Destacamos, concomitantemente, a 

edição e publicação dos livros da Coleção Educadores, por parte da Editora Massangana da 

Fundação,  uma ação do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação. 

                                                 
34 (Decreto nº 6.318, de 20 de Dez de 2007. Disponível em: www.fundaj.gov.br. Acesso em: 14 de jul de 2008.). 
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A Fundaj tem se mostrado disposta à inovação, atualização e avanço de suas práticas. 

É nesse sentido que o Balanço Social pode se mostrar como mais uma ferramenta eficaz de 

gestão e vir a integrar a Prestação de Contas da instituição.  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 
 

 Este capítulo aborda os resultados coletados a partir de pesquisa realizada com os 

servidores da Fundaj, cujo objetivo geral é  verificar até que ponto a adoção do Balanço 

Social, modelo Ibase, pode auxiliar o processo de avaliação de desempenho institucional na 

área social, por meio de uma melhor qualidade das informações divulgadas aos seus 

stakeholders internos. 

 

5.1 Dados do Questionário Relativo ao Relatório de Gestão 

  

 O questionário foi composto por 25 quesitos, sendo que os cinco primeiros referem-se 

a variáveis demográficas (q1=gênero, q2=idade, q3=grau de escolaridade e q4=possuir ou não 

cargo de direção de assessoramento superior  - DAS e q5=nível de DAS) e os demais aos 

dados da pesquisa.  

 

5.1.1 Análise Univariada dos Dados Referentes ao Questionário sobre o Relatório de Gestão 

da Fundaj 

 

Os resultados da análise univariada de todos os quesitos contidos no questionário 

podem ser visualizados nas tabelas adiante. No que se refere ao quesito gênero, conforme 

tabela 1,  observou-se que há uma predominância de servidores do sexo feminino (56,1%) 

com relação aos do sexo masculino (43,9%).  

 

• Dados Demográficos 

 

Tabela 1: Q1 = Gênero 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Feminino 23 56,1 56,1 56,1 
Masculino 18 43,9 43,9 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

Quanto à idade, conforme tabela 2, verificou-se  um percentual maior (36,6%) de 

servidores com idade entre 41 a 50 anos, seguido de 31,7% com idade entre 51 a 60 anos. 
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Tabela 2:  Q2 = Idade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Até 30 anos 2 4,9 4,9 4,9 
De 31 a 40 anos 6 14,6 14,6 19,5 
de 41 a 50 anos 15 36,6 36,6 56,1 
de 51 a 60 anos 13 31,7 31,7 87,8 
Acima de  60 anos 5 12,2 12,2 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 
          No quesito escolaridade, conforme dados da tabela 3, apenas 4,9% dos servidores 

possuem nível médio; 36,6% possuem nível superior; e   56,5% apresentam pós-graduação, 

mestrado ou doutorado .  

 
Tabela 3: Q3 = Escolaridade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Nível Médio 2 4,9 5,1 5,1 
Nível Superior 15 36,6 38,5 43,6 
Pós-Graduação - MBA 12 29,3 30,8 74,4 
Mestrado 9 22,0 23,1 97,4 
Doutorado 1 2,4 2,6 100,0 

Valid 

Total 39 95,1 100,0   
Missing 9 2 4,9     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

Do  universo de servidores respondentes, 26 (63,4%), de acordo com dados expostos 

na tabela 4, ocupam cargos de chefia, que na estrutura do Poder Executivo Federal são 

denominados DAS (Direção de Assessoramento Superior). 

 

Tabela 4: Q4 = Possui DAS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 15 36,6 36,6 36,6 
Sim 26 63,4 63,4 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

Quanto ao nível de DAS, observou-se que, dos respondentes que possuem cargos de 

chefia, a maioria (30,8%) ocupa o nível 3, correspondentes aos cargos de coordenadores  e,  

apenas 1 servidor, ocupa o nível 5, relativo ao cargo de Diretoria (dados da tabela 5) . 
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Tabela  5:  Q5 = Nível DAS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 13 31,7 33,3 33,3 
1 2 4,9 5,1 38,5 
2 5 12,2 12,8 51,3 
3 12 29,3 30,8 82,1 
4 6 14,6 15,4 97,4 
5 1 2,4 2,6 100,0 

Valid 

Total 39 95,1 100,0   
Missing 20 2 4,9     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

• Dados da Pesquisa 

 

Com relação  ao  quesito “grau de conhecimento sobre a Missão da Fundaj”, de acordo 

com os dados da tabela 6,  foi verificado que a maioria (60%) tem razoável conhecimento ou  

muito conhecimento (37,5%).  

 

Tabela 6: Q6 = Conhecimento Missão da Fundaj 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Pouco Conhecimento 1 2,4 2,5 2,5 
Razoável Conhecimento 24 58,5 60,0 62,5 
Muito Conhecimento 15 36,6 37,5 100,0 

Valid 

Total 40 97,6 100,0   
Missing 9 1 2,4     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

Quando instados a responder se leram o Relatório na sua totalidade, de acordo com os 

dados da tabela 7,  a maioria dos respondentes (63,4%) declararam  ter lido o Relatório de 

Gestão na sua totalidade. 

 

Tabela 7: Q7 = Leu Relatório de Gestão na Totalidade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 15 36,6 36,6 36,6 
Sim 26 63,4 63,4 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

 Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 



 

 
 

70 

 

 Quanto aos capítulos do Relatório que mais chamaram a atenção, conforme se pode 

aferir dos dados da tabela 8, a maioria dos respondentes (37,8%) declararam ser o capítulo 

que aborda as realizações de cada Diretoria, seguido do capítulo que trata dos Programas e 

Ações (21,6%). 

 

Tabela 8: Q8 = Capítulos de Destaque 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.Responsabilidades 
institucionais - gestão de 
pessoas 

5 12,2 13,5 13,5 

2.Responsabilidades 
institucionais - realização 
de cada diretoria 14 34,1 37,8 51,4 

3.Gestão de programas e 
ações 8 19,5 21,6 73,0 

4. Estratégia de atuação 
1 2,4 2,7 75,7 

Conjunto (1) (2) E (3) 1 2,4 2,7 78,4 
Conjunto (1) E (4) 1 2,4 2,7 81,1 
Conjunto (2) E (3) 1 2,4 2,7 83,8 
Outros capítulos 1 2,4 2,7 86,5 
Nenhum capítulo 3 7,3 8,1 94,6 
Todos os capítulos 1 2,4 2,7 97,3 
Desempenho operacional 

1 2,4 2,7 100,0 

Valid 

Total 37 90,2 100,0   
Missing 12 4 9,8     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

 No que concerne ao grau de entendimento das informações publicadas no Relatório de 

Gestão, conforme a tabela 9,  foi verificado  que está entre bom (41,5%) e ótimo (24,4%) na 

avaliação dos entrevistados. 

 

Tabela 9: Q9 = Entendimento das Informações do Relatório Gestão 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Razoável 11 26,8 26,8 26,8 
Bom 17 41,5 41,5 68,3 
Ótimo 10 24,4 24,4 92,7 
Excelente 3 7,3 7,3 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
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          Quando foi perguntado se o Relatório de Gestão ajudou a entender melhor a instituição, 

a grande maioria (48,8%) afirmou que ajudou muito (ver tabela 10). 

 
Tabela 10: Q10 = Publicação Ajudou a Entender a Instituição 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ajudou  nada 1 2,4 2,4 2,4 
Ajudou Pouco 4 9,8 9,8 12,2 
Ajudou  Razoavelmente 15 36,6 36,6 48,8 
Ajudou  Muito 20 48,8 48,8 97,6 
Ajudou  Decisivamente 1 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
  

Foi também questionado se as informações contidas no Relatório de Gestão estão 

consistentes com dados de outras fontes, o que foi respondido por 39% que estão 

razoavelmente consistentes, seguida de 22% que afirmaram que estão muito consistentes. 

 Vale salientar que 29,3% disseram que não conheciam dados de outras fontes e que 

portanto não podiam fazer essa avaliação (dados da  tabela 11). 

 

Tabela 11: Q11 = Informações Consistentes com Outras Fontes 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não conheço dados de 
outras fontes 12 29,3 29,3 29,3 

Não estão consistentes 1 2,4 2,4 31,7 
Estão pouco consistentes 

3 7,3 7,3 39,0 

Estão razoavelmente 
consistentes 16 39,0 39,0 78,0 

Estão muito consistentes 9 22,0 22,0 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

           Quanto à questão relativa a se o Relatório apresenta boa cobertura das ações sociais 

desenvolvidas na Instituição, conforme dados da tabela 12, foi verificado que a maioria 

(55,7%) entende que apresenta muito. 
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Tabela 12: Q12 = Cobertura de Ações Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Apresenta Pouco 4 9,8 10,0 10,0 
Apresenta Razoavelmente 

13 31,7 32,5 42,5 

Apresenta Muito 22 53,7 55,0 97,5 
Apresenta na Totalidade 1 2,4 2,5 100,0 

Valid 

Total 40 97,6 100,0   
Missing 9 1 2,4     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

 No quesito sobre quais temas de cunho social estão cobertos mais efetivamente no 

Relatório havia a possibilidade de marcar uma ou mais opções naquelas que julgassem 

contempladas no relatório. Assim, 63,4% assinalaram  a opção Capacitação de servidores; 

43,9% a opção Benefícios aos servidores; 58,5% a opção Desenvolvimento de cursos para 

profissionais das áreas finalísticas da Fundação; 82,9% assinalaram a opção Apoio ao 

desenvolvimento de novos talentos; e 14,6% marcaram a opção outros (dados das  tabelas 13, 

14, 15, 16  e 17).  

 

Tabela 13: Q13 a= Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Capacitação de Servidores 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 15 36,6 36,6 36,6 
Sim 26 63,4 63,4 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 
Tabela 14: Q13b = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Benefícios aos Servidores 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 23 56,1 56,1 56,1 
Sim 18 43,9 43,9 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   
      

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 
Tabela 15: Q13c= Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Desenvolvimento de Cursos para Profissionais das 

Áreas Finalísticas da Fundaj 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 17 41,5 41,5 41,5 
Sim 24 58,5 58,5 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
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Tabela 16: Q13d = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: 
Apoio ao Desenvolvimento de Novos Talentos. 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 34 82,9 82,9 82,9 
Sim 7 17,1 17,1 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 
Tabela 17: Q13e = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Outros 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 35 85,4 85,4 85,4 
Sim 6 14,6 14,6 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

 Quando arguímos aos servidores sobre quais temas de cunho social estavam faltando 

ou foram tratados com menor profundidade no relatório, confome dados da tabela 18,  

observou-se  maior percentual (13,8%) de respondentes que apontaram o tema de Apoio a 

novos talentos, como item que deveria ter maior destaque no relatório.  

 

Tabela 18: Q14 = Temas Sociais Tratados  Menor Profundidade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Os relacionados às áreas 
finalísticas 3 7,3 10,3 10,3 

Apoio a novos talentos 4 9,8 13,8 24,1 

Nenhum 2 4,9 6,9 31,0 
A efetividade das 
ações/projetos 2 4,9 6,9 37,9 

A efetividade dos estudos e 
pesquisas 1 2,4 3,4 41,4 

Trabalhos desenvolvidos 
junto a comunidades 
carentes 

2 4,9 6,9 48,3 

Os temas de cunho social 
estão presentes, mas 
precisam ser mais 
divulgados 

1 2,4 3,4 51,7 

Os relacionados à 
responsabilidade social 2 4,9 6,9 58,6 

Não sabe dizer 2 4,9 6,9 65,5 
Todos foram bem 
especificados 1 2,4 3,4 69,0 

Maior destaque aos 
projetos sociais 
desenvolvidos pelas 
diretorias 

1 2,4 3,4 72,4 

Valid 

Outros 5 12,2 17,2 89,7 
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Conjunto (6) e (5) 1 2,4 3,4 93,1 
Conjunto (6) e (9) 1 2,4 3,4 96,6 
Conjunto (4) e (5) 1 2,4 3,4 100,0 
Total 29 70,7 100,0   

Missing 20 12 29,3     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

No que concerne  ao quesito relacionado a que temas de cunho social poderiam ser 

excluídos do relatório, observou-se que a grande maioria (68%) respondeu nenhum . (ver 

tabela 19). 

 

Tabela 19: Q15 = Temas Sociais Podem Ser Excluídos 

  Frequency Prcent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Menor ênfase na área 
meio 

2 4,9 8,0 8,0 

Nenhum 17 41,5 68,0 76,0 
Não sabe dizer 

4 9,8 16,0 92,0 

Nenhum, mas devem ser 
mais bem explicitados 2 4,9 8,0 100,0 

Valid 

Total 25 61,0 100,0   
Missing 20 16 39,0     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 
 

 Quanto ao questionamento relativo a se o Relatório de Gestão descreve claramente a 

visão da Fundaj em termos de Responsabilidade Social, verificamos que 35% acreditam que 

descreve razoavelmente; e, 32,5% entendem que descreve muito, em detrimento de 7,5% que 

dizem que não descreve. Dos números apurados, depreende-se que a grande maioria consegue 

identificar no Relatório de Gestão  a visão  da Fundaj em termos de Responsabilidade Social 

(ver tabela 20). 

 
Tabela 20: Q 16 = Descreve Responsabilidade Social 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não descreve 3 7,3 7,5 7,5 

Descreve  pouco 10 24,4 25,0 32,5 
Descreve razoavelmente 14 34,1 35,0 67,5 

Descreve muito 13 31,7 32,5 100,0 

Valid 

Total 40 97,6 100,0  
Missing 20 1 2,4   

Total 41 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
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 Com relação à clareza dos indicadores de desempenho das ações sociais apresentados 

no Relatório, verificamos, conforme tabela 21, que 43,6 % afirmam que estão  razoavelmente 

claros e 30,8% afirmam que estão claros. 

 
 

Tabela 21: Q17 = Clareza Indicadores Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não estão 5 12,2 12,8 12,8 
Estão pouco claros 5 12,2 12,8 25,6 
Estão razoavelmente 17 41,5 43,6 69,2 
Estão claros 12 29,3 30,8 100,0 

Valid 

Total 39 95,1 100,0   
Missing 20 2 4,9     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

 Quando foi questionado se os respondentes sentiam falta de algum indicador que 

avaliasse ações sociais, a grande maioria (59%) afirmou que sim, sendo que  (47,7%) dos 

respondentes apontaram os indicadores de efetividade e de impacto como não constantes do 

relatório. (ver tabelas 22 e 23). De fato, as ações desenvolvidas na Fundaj são descritas, no 

RG, sem qualquer menção ao resultado dessas ações junto à sociedade. Os idicadores 

resumem-se a demonstrar a meta física prevista x realizada e de igual modo, os recursos 

previstos x realizados para o desenvolvimento da ação. 

 

Tabela 22: Q18 a = Falta de Indicador Social 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 16 39,0 41,0 41,0 
Sim 23 56,1 59,0 100,0 

Valid 

Total 39 95,1 100,0   
Missing 20 2 4,9     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 200 
 
 

Tabela 23: Q18 b = Qual Indicador 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Indicadores comparativos 1 2,4 4,8 4,8 
Indicadores qualitativos 2 4,9 9,5 14,3 
Não sabe opinar 2 4,9 9,5 23,8 

Valid 

Indicadores e efetividade e 
de impacto 10 24,4 47,6 71,4 
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Indicadores de satisfação 
junto aos usuários  nas 
áreas de atendimento ao 
público 

1 2,4 4,8 76,2 

Pesquisa de satisfação 
junto aos usuários dos 
produtos e serviços da 
Fundaj 

1 2,4 4,8 81,0 

Pesquisa de satisfação 
junto aos servidores 1 2,4 4,8 85,7 

Outros 3 7,3 14,3 100,0 
Total 21 51,2 100,0   

Missing 20 20 48,8     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 
  Quando questionados em que medida o Relatório permitiu que tivessem acesso ao 

desempenho da instituição em questões sociais, conforme dados da tabela 24, 43,9% 

afirmaram que possibilitou em boa medida. 

 

Tabela 24: Q19 = Em que Medida o Relatório Permite Acesso ao Desempenho em Questões Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Em nenhuma medida 3 7,3 7,3 7,3 
Em pouca medida 8 19,5 19,5 26,8 
Em razoável medida 12 29,3 29,3 56,1 
Em boa medida 18 43,9 43,9 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 

 
Ao serem questionados se o Relatório de Gestão é de fácil entendimento, 43,9% 

entendem que sim (ver tabela 25). 

Tabela 25: Q20 = Fácil Entendimento 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 2 4,9 4,9 4,9 
Um pouco 4 9,8 9,8 14,6 
Razoavelmente 15 36,6 36,6 51,2 
Muito 18 43,9 43,9 95,1 
Totalmente 2 4,9 4,9 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 
 
 
 No que concerne à confiabilidade da instituição quando relata ações socais no   

Relatório de Gestão, 55%  dos respondentes declararam que é  muito confiável. (ver tabela 

26) . 
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Tabela 26: Q21 = Confiabilidade dos Dados de Ações Sociais Contidos no Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Um pouco 3 7,3 7,5 7,5 
Razoavelmente 13 31,7 32,5 40,0 
Muito 22 53,7 55,0 95,0 
Totalmente 2 4,9 5,0 100,0 

Valid 

Total 40 97,6 100,0   
Missing 20 1 2,4     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 

 Quando instados a responder o que poderia tornar o Relatório de Gestão mais 

confiável e transparente em termos de ações sociais, conforme dados da tabela 27,   a sugestão 

mais apontada por 26,5% dos respondentes foi a de que o relatório deveria ser mais 

divulgado. Disso pode-se depreender que os servidores desejam que a sociedade tome mais 

conhecimento das ações desenvolvidas na Instituição. 

   

Tabela 27: Q22 = Opinião Sobre Confiabilidade e Transparência do Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1. Identificar o  conceito de 
ação social permeando os 
projetos 

1 2,4 2,9 2,9 

2.Indicadores comparativos 
com outras instituições 1 2,4 2,9 5,9 

Relatar todos os projetos, 
inclusive os não concluídos 1 2,4 2,9 8,8 

3.O relatório está bastante 
claro 2 4,9 5,9 14,7 

4.Mais sintético 2 4,9 5,9 20,6 
5. Ser mais divulgado 9 22,0 26,5 47,1 
6.Planejar as ações sociais 
e as responsabilidades 
sociais da   Fundaj 1 2,4 2,9 50,0 

7.Apresentar de forma 
clara o papel da Fundaj no 
cenário nacional 

1 2,4 2,9 52,9 

Valid 

8.Criação de instrumentos 
de avaliação de longo 
alcance 

3 7,3 8,8 61,8 
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9. Apresentação oficial do 
Relatório aos servidores, 
de modo a permitir 
sugestões 

1 2,4 2,9 64,7 

10.Menos enfadonho 1 2,4 2,9 67,6 
Conjunto de (5), (6) e (7)  

1 2,4 2,9 70,6 

Tornar os resultados mais 
visíveis 2 4,9 5,9 76,5 

Conjunto de (7) e (9) 1 2,4 2,9 79,4 
não sabe dizer 2 4,9 5,9 85,3 
outros 5 12,2 14,7 100,0 
Total 34 82,9 100,0   

Missing 20 7 17,1     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 

 Foi ainda questionado se os servidores já haviam lido relatórios de gestão de outras 

instituições, sendo que 65,9%  responderam que não. (ver tabela 28). 

 
 

Tabela 28: Q23 = Já Leu Outros Relatórios 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 27 65,9 65,9 65,9 
Sim 14 34,1 34,1 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 
 

 No entanto, apesar de apenas 14 servidores terem respondido que haviam lido outros 

relatórios de gestão, 17 opinaram sobre a qualidade do elaborado pela Fundaj. Sendo que 

destes, 52,9%, afirmaram ser o da Instituição de muita qualidade (ver tabela 29). 

 
 

Tabela 29: Q24 = Opinião Sobre a Qualidade do Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
De razoável qualidade 8 19,5 47,1 47,1 
De muita qualidade 9 22,0 52,9 100,0 

Valid 

Total 17 41,5 100,0   
Missing 20 24 58,5     
Total 41 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 

Por fim, quando instados a  apresentar sugestões que pudessem melhorar o Relatório 

de Gestão da Instituição, 7,3%  apresentaram como sugestões de melhoria o relatório ser mais 
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sintético. Tal sugestão pode ser atribuída pelo fato do Relatório de Gestão ser volumoso, 

possuindo mais de 100 folhas. (ver tabela 30). 

 

Tabela 30: Q25 = Sugestões de Melhoria no Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1.O planejamento na 
instituição deve ser mais 
valorizado 

2 4,9 4,9 4,9 

2. Não ver necessidade de 
alteração 1 2,4 2,4 7,3 

3. Ser mais sintético 3 7,3 7,3 14,6 
4. Divulgação à sociedade 
dos produtos e serviços da 
Fundaj 

1 2,4 2,4 17,1 

5. Inserção de gráficos 1 2,4 2,4 19,5 
6. Possuir indicadores 
qualitativos 1 2,4 2,4 22,0 

7. Divulgar os resultados 
das pesquisas de cunho 
social 

1 2,4 2,4 24,4 

8. Tornar mais explícito 
os indicadores para que 
possa ser  efetivamente 
um instrumento  de gestão   

1 2,4 2,4 26,8 

9. Maior transparência das 
ações 1 2,4 2,4 29,3 

10. Divulgar  mais os 
projetos sociais 2 4,9 4,9 34,1 

11. outros 8 19,5 19,5 53,7 
Conjunto de (3) e (6) 2 4,9 4,9 58,5 
Conjunto de (11) e (12) 1 2,4 2,4 61,0 
Não sabe dizer 1 2,4 2,4 63,4 
Conjunto de (6) e (12) 2 4,9 4,9 68,3 
conjunto de (5) e (6) 2 4,9 4,9 73,2 
Conjunto de (7) e (12) 2 4,9 4,9 78,0 
20 9 22,0 22,0 100,0 

Valid 

Total 41 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, out. 2008 

 

5.2 Dados do Questionário Relativo ao Balanço Social 

 

 O questionário foi composto por 26 quesitos. Os cinco primeiros se referem a 

variáveis demográficas (q1=gênero, q2=idade, q3=grau de escolaridade e q4=possuir ou não 

cargo de direção de assessoramento superior (DAS) e q5=nível de DAS) e os demais são 

relativos aos dados da pesquisa.  
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5.2.1 Análise Univariada dos Dados Concernentes ao Questionário sobre Balanço Social da 

Fundaj 

 

 A exemplo do questionário sobre o Relatório de Gestão, os resultados da análise 

univariada de todos os quesitos contidos no questionário que aborda o Balanço Social podem 

ser visualizados nas tabelas a seguir. No que se refere  à variável gênero, aqui observou-se 

que houve uma predominância de servidores  respondentes do sexo feminino (62,5%) com 

relação aos do sexo masculino (37,5%). Ver tabela 31. 

 

• Dados Demográficos 

 

Tabela 31: Q1 = Gênero 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Feminino 20 62,5 62,5 62,5 
Masculino 12 37,5 37,5 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

 Quanto à idade, conforme a tabela 32,  verificou-se um percentual maior (43,8%) de 

servidores com idade entre 51 a 60 anos, seguido de 31,3%, com idade entre 41 a 50 anos.  

 

Tabela 32: Q2 = Idade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Até 30 anos 1 3,1 3,1 3,1 
De 31 a 40 anos 6 18,8 18,8 21,9 
de 41 a 50 anos 10 31,3 31,3 53,1 
de 51 a 60 anos 14 43,8 43,8 96,9 
Acima de  60 anos 1 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

No tocante à escolaridade, observou-se, conforme a tabela 33, que os mesmos 2 

servidores de nível médio e os mesmos 15 de nível superior responderam ao primeiro 

instrumento. Do que se pode inferir: os que não se dispuseram a responder o segundo 

instrumento, possuem nível de escolaridade de pós-graduação. 
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Tabela 33: Q3 = Escolaridade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Nível Médio 2 6,3 6,3 6,3 
Nível Superior 15 46,9 46,9 53,1 
Pós-Graduação - MBA 7 21,9 21,9 75,0 
Mestrado 8 25,0 25,0 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Do universo de servidores respondentes, conforme verifica-se na tabela 34,  62,5% 

ocupam cargos de DAS. 

 

Tabela 34: Q4 = DAS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 12 37,5 37,5 37,5 
Sim 20 62,5 62,5 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Quanto aos níveis desses cargos, constatou-se, conforme tabela 35  que, dos 20 

servidores respondentes, detentores de  DAS, a maioria (40%) ocupa o nível 3 e 30% ocupam 

o nível 4. Esses níveis são referentes aos cargos de coordenadores e coordenadores-gerais, 

respectivamente. Ressalte-se que o único respondente ocupante de cargo de Diretoria que 

respondeu ao primeiro instrumento, com relação ao segundo, deixou de participar. 

 
Tabela 35: Q5 = Nível DAS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 1 3,1 5,0 5,0 
2 5 15,6 25,0 30,0 
3 8 25,0 40,0 70,0 
4 6 18,8 30,0 100,0 

Valid 

Total 20 62,5 100,0   
Missing System 12 37,5     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

• Dados da Pesquisa 
 

Com relação ao quesito relacionado ao ¨grau de conhecimento sobre Balanço Social”, 

foi verificado que a maioria possui pouco conhecimento (59,4%) sobre a temática, fato que 
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não causou estranheza, considerando que a Instituição não adota o referido instrumento (ver 

tabela 36). 

 

Tabela 36: Q6 = Conhecimento BS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Pouco Conhecimento 19 59,4 59,4 59,4 
Razoável Conhecimento 11 34,4 34,4 93,8 
Muito Conhecimento 1 3,1 3,1 96,9 
Missing 1 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

Quando provocados a responder se haviam lido o BS na sua totalidade, a  maioria 

(87,5%) respondeu que sim. Do que se pode deduzir: os respondentes tiveram mais disposição 

para ler o Balanço Social do que o Relatório de Gestão visto que, dos 41 respondentes do 

primeiro instrumento, 26 responderam que leram o Relatório de Gestão na sua totalidade, o 

equivalente a (63,4%). (dados  das tabelas 7 e  37). 

 

Tabela 37: Q7 = Leu o BS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 4 12,5 12,5 12,5 
Sim 28 87,5 87,5 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Com relação aos itens que chamaram mais a atenção, a maioria (20%) respondeu que é 

aquele que trata dos projetos, ações e contribuições para a sociedade (item 5). Fato que denota  

preocupação dos respondentes com a efetividade das ações desenvolvidas na instituição e o 

seu efetivo caráter social. (dados tabela 38). Igual tendência foi demonstrada pelos 

respondentes do primeiro instrumento que, na sua maioria (34,1%), apontou como capítulo de 

destaque no Relatório de Gestão aquele que  trata das “Responsabilidades Institucionais – 

Realizações de cada Diretoria”. Exatamente o item em que se encontram explicitadas as ações 

desenvolvidas pela instituição  para atingimento de sua missão institucional. (ver tabela 8). 
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Tabela 38: Q8 = Itens em Destaque 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Aplicação dos recursos 

1 3,1 4,0 4,0 

Indicadores sociais 
internos 

2 6,3 8,0 12,0 

Projetos, ações e 
contribuições para 
sociedade 

5 15,6 20,0 32,0 

Qualificação do corpo 
functional 2 6,3 8,0 40,0 

Informações relevantes 
quanto à ética,  
transparência e 
responsabilidade social 

1 3,1 4,0 44,0 

Outras informações 2 6,3 8,0 52,0 
Conjunto 4, 7 e 8 1 3,1 4,0 56,0 
Conjunto 5 e 9 1 3,1 4,0 60,0 
Conjunto 5 e 8 1 3,1 4,0 64,0 
Conjunto 5 e 7 1 3,1 4,0 68,0 
Conjunto 7 e 8 2 6,3 8,0 76,0 
Conjunto 3 e 5 2 6,3 8,0 84,0 
Conjunto 4 e 5 1 3,1 4,0 88,0 
Conjunto 5, 7 e 8 3 9,4 12,0 100,0 

Valid 

Total 25 78,1 100,0   
Missing 20 7 21,9     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

No que concerne ao grau de entendimento das informações contidas no BS, conforme 

a tabela 39,  foi verificado que o mesmo encontra-se entre razoável (50%) e bom (31,3%).  

 

Tabela 39: Q9 = Entendimento das Informações Contidas no BS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Razoável 16 50,0 50,0 50,0 
Bom 10 31,3 31,3 81,3 
Ótimo 4 12,5 12,5 93,8 
Excelente 2 6,3 6,3 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
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Quando questionados se o BS ajudou a entender melhor a instituição, dados da tabela 

40, foi observado igual percetual (37,5%)  nas opções “ajudou razoavelmente” e “ajudou 

muito”. 

 

 

Tabela 40: Q10 = BS  Ajudou a Entender a Instituição 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ajudou  nada 1 3,1 3,1 3,1 
Ajudou Pouco 6 18,8 18,8 21,9 
Ajudou  Razoavelmente 12 37,5 37,5 59,4 
Ajudou  Muito 12 37,5 37,5 96,9 
Ajudou  Decisivamente 1 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Quando instados  a responder se as informações contidas no BS estavam consistentes 

com dados de outras fontes, 37,5% consideram que estão razoavelmente consistentes, e 31,3% 

entendem que estão muito consistentes. (tabela 41). 

 
 

Tabela 41: Q11 = Informações Consistentes com Outras Fontes 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não conheço dados de 
outras fontes 6 18,8 18,8 18,8 

Estão pouco consistentes 
4 12,5 12,5 31,3 

Estão razoavelmente 
consistentes 12 37,5 37,5 68,8 

Estão muito consistentes 10 31,3 31,3 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

No tocante à questão se o BS apresenta boa cobertura das ações sociais desenvolvidas 

na instituição, de acordo com a tabela 42, foi verificado que a maioria (45,2%) concorda  

apresentar muita cobertura.  

 

Tabela 42: Q12 = Cobertura de Ações Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não Apresenta Nada 1 3,1 3,2 3,2 Valid 
Apresenta Pouco 3 9,4 9,7 12,9 
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Apresenta 
Razoavelmente 13 40,6 41,9 54,8 

Apresenta Muito 14 43,8 45,2 100,0 
Total 31 96,9 100,0   

Missing 9 1 3,1     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

 

No quesito que aborda quais temas de cunho social estão mais efetivamente cobertos 

no BS havia a possibilidade de marcar uma ou mais opções das que julgassem contempladas 

no Balanço Social. Assim, 65,6% assinalaram a opção Capacitação de Servidores; 68,8% a 

opção Benefícios aos servidores; 31,3% a opção Desenvolvimento de cursos para 

profissionais das áreas finalísticas; 12,5% assinalaram Apoio ao desenvolvimento de novos 

talentos; e 9,4% marcaram a opção Outros. (ver tabelas 43, 44, 45, 46 e 47). 

 

Tabela 43: Q13 a = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Capacitação de Servidores 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 11 34,4 34,4 34,4 
Sim 21 65,6 65,6 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Tabela 44: Q13 b = Temas de Cunho Social Mais Cobertos:  Benefícios aos Servidores 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 10 31,3 31,3 31,3 
Sim 22 68,8 68,8 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 
Tabela 45: Q13 c = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Desenvolvimento de Cursos para Profissionais das 

Áreas Finalísticas da Fundaj 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 22 68,8 68,8 68,8 
Sim 10 31,3 31,3 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

Tabela 46: Q13 d = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: 
Apoio ao Desenvolvimento de Novos Talentos 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Não 28 87,5 87,5 87,5 
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Sim 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 47: Q13 e = Temas de Cunho Social Mais Cobertos: Outros 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 29 90,6 90,6 90,6 
Sim 3 9,4 9,4 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

Quando perguntamos sobre quais temas de cunho social estavam faltando ou foram 

tratados com menor profundidade no BS, verificou-se maior percentual (25%) de 

respondentes que apontaram o tema  referente a “ações direcionadas ao público interno: 

educação, saúde e família”, o que evidencia que os servidores gostariam que a instituição 

desenvolvesse  mais ações voltadas para eles e seus familiares. (ver tabela 48). 

 

Tabela 48: Q14 = Temas Sociais Tratados  Menor Profundidade 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Trabalho com a 
comunidade de baixa renda 
feito no Museu 

2 6,3 8,3 8,3 

Faltou uma visão analítica 
do quadro funcional 3 9,4 12,5 20,8 

Apoio ao desenvolvimento 
de novos talentos e 
Capacitação de servidores 2 6,3 8,3 29,2 

Processo de eleição dos 
gestores para as outras 
Diretorias; Política de 
amparo psicolóogico aos 
servidores 

2 6,3 8,3 37,5 

Percebi que muitos itens 
relevantes não foram 
preenchidos 

1 3,1 4,2 41,7 

Realidade social das 
regiões norte/nordeste 3 9,4 12,5 54,2 

Valid 

 Os projetos e ações 
finalísticos são tratados 
com pouco detalhamento 

4 12,5 16,7 70,8 
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Criar uma ouvidoria 1 3,1 4,2 75,0 
Ações direcionadas ao 
público interno: educação, 
saúde e família 6 18,8 25,0 100,0 

Total 24 75,0 100,0   
Missing 20 8 25,0     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

Já quando questionados sobre quais temas sociais consideram que podem ser 

excluídos do BS, observou-se que  a grande maioria (73,3%) respondeu que nenhum tema 

merecia ser subtraído. Considerando, ainda, que 17 respondentes deixaram em branco esse 

quesito, interpretamos a ausência de resposta como não haver nenhum tema a ser excluído, 

igualmente.  (ver tabela 49). 

 

Tabela 49: Q15 = Temas Sociais Podem Ser Excluídos 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Estudos e pesquisas 
socioeducativas 1 3,1 6,7 6,7 

Nenhum 11 34,4 73,3 80,0 
Não sabe dizer 1 3,1 6,7 86,7 
obrigações do 
empregador 1 3,1 6,7 93,3 

Precisa incluir mais 
temas 1 3,1 6,7 100,0 

Valid 

Total 15 46,9 100,0   
Missing 20 17 53,1     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

 

Quando questionados  se o BS descreve  claramente a visão da Fundaj em termos de 

Responsabilidade Social, verificamos que  56,3% acredita que o instrumento descreve 

razoavelmente; e, 21,9%, crêem que descreve muito, em detrimento dos 9,4% que declaram  

não descrever. Desse resultado, depreende-se que a grande maioria consegue identificar no 

BS a visão da Fundaj em termos de Responsabilidade Social. (dados da  tabela 50). 

 

Tabela 50: Q16 = Descreve Responsabilidade Social 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não descreve 3 9,4 9,4 9,4 Valid 
Descreve  pouco 3 9,4 9,4 18,8 
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Descreve razoavelmente 18 56,3 56,3 75,0 
Descreve muito 7 21,9 21,9 96,9 
Descreve detalhadamente 

1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
  
 Com relação à clareza dos indicadores de desempenho das ações apresentados no BS, 

verifica-se, na tabela 51,  que 31,3%, afirmam que  não estão claros ou que estão pouco 

claros. Por outro lado, 68,7% entendem que os indicadores estão claros em alguma medida.   

 
Tabela 51: Q17 = Clareza de Indicadores Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não estão 3 9,4 9,4 9,4 
Estão pouco claros 7 21,9 21,9 31,3 
Estão razoavelmente 12 37,5 37,5 68,8 
Estão claros 9 28,1 28,1 96,9 
Estão muito claros 1 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
  

Quando questionados se sentem falta de algum indicador que avalie ações sociais, a 

grande maioria (53,1%) afirmou que sim. Os indicadores mais apontados como ausentes do 

BS são os referentes aos qualitativos das ações. (ver tabelas 52 e 53). 

 

Tabela 52: Q18a = Falta de Indicador Social 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 15 46,9 46,9 46,9 
Sim 17 53,1 53,1 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
  

Tabela 53: Q18b - Qual Indicador 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Avaliação por parte dos 
usuários do Cinema e 
Museu 

2 6,3 11,8 11,8 

Indicadores analíticos 4 12,5 23,5 35,3 
Indicadores qualitativos 
das ações 7 21,9 41,2 76,5 

 Demonstração do 
previsto  x realizado 1 3,1 5,9 82,4 

Valid 

Ampliação do processo 
eleitoral e amparo 
psicológico aos 
servidores 

1 3,1 5,9 88,2 
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segurança do trabalho 1 3,1 5,9 94,1 
Falta de respostas para 
alguns indicadores 1 3,1 5,9 100,0 

Total 17 53,1 100,0   
Missing System 15 46,9     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Ao serem questionados em que medida o BS permitiu que tivessem acesso ao 

desempenho da instituição em questões socais, (22,6%) afirmaram que o BS apresenta em 

pouca medida o desempenho social da instituição, ao passo que 77,5% concordam que o 

referido instrumento permite o acesso ao desempenho das ações sociais da instituição em 

alguma medida. (dados da tabela 54). 

 

Tabela 54: Q19 = Desempenho Questões Sociais 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Em pouca medida 7 21,9 22,6 22,6 
Em razoável medida 10 31,3 32,3 54,8 
Em boa medida 11 34,4 35,5 90,3 
Em grande medida 3 9,4 9,7 100,0 

Valid 

Total 31 96,9 100,0   
Missing 20 1 3,1     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 Quando questionados se o BS é de fácil entendimento, a maioria (50%), entende que o 

mesmo é de muito ou de total entendimento. (ver tabela 55). 

 
 

Tabela 55: Q20 = Fácil Entendimento 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Um pouco 4 12,5 12,5 12,5 
Razoavelmente 12 37,5 37,5 50,0 
Muito 14 43,8 43,8 93,8 
Totalmente 2 6,3 6,3 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Quanto à confiabilidade da instituição, no item em que a Fundaj relata as ações 

sociais, apenas 9,7% afirmaram que a mesma ocorre em pouca medida, enquanto 48,4% 

acredita razoavelmente na confiabilidade, seguido de um percentual de 42% dos que confiam 

muito ou totalmente. (dados da tabela 56). 
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Tabela 56:  Q21 = Confiabilidade dos Dados 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Um pouco 3 9,4 9,7 9,7 
Razoavelmente 15 46,9 48,4 58,1 
Muito 11 34,4 35,5 93,5 
Totalmente 2 6,3 6,5 100,0 

Valid 

Total 31 96,9 100,0   
Missing 20 1 3,1     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 
 

 Quando instados a responder o que poderia tornar o BS mais confiável e transparente 

em termos de ações sociais,conforme se pode verificar na tabela 57,  33,3% dos respondentes 

sugeriram que o Balanço deveria conter mais indicadores de efetividade, seguido de um 

percentual de 25% de respondentes que sugeriram a sua elaboração e divulgação. Quanto a 

sugestão referente à divulgação, também com relação ao RG esse item foi sugerido por 26,5% 

dos respondentes. (ver tabela 27). 

  
 

Tabela 57: Q22 = Opinião Sobre Confiabilidade e Transparência do Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
A parte financeira não é 
de fácil entendimento 1 3,1 4,2 4,2 

Já mostra com bastante 
clareza 1 3,1 4,2 8,3 

Demonstração do previsto 
x realizado 1 3,1 4,2 12,5 

Fazer o BS e divulgá-lo 6 18,8 25,0 37,5 
Preencher todos os dados 
do formulário 1 3,1 4,2 41,7 

Engajamento da Fundaj 
numa ação social 
beneficente 

1 3,1 4,2 45,8 

Transparência 2 6,3 8,3 54,2 
Conter mais indicadores 
de efetividade 8 25,0 33,3 87,5 

 Melhor especificar as 
ações da Fundaj. O 
modelo serve mais a 
instituições de ensino 

1 3,1 4,2 91,7 

Outros 2 6,3 8,3 100,0 

Valid 

Total 24 75,0 100,0   
Missing 20 8 25,0     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
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Quando questionados se conhecem outros modelos de BS, conforme a tabela 58,  a 

grande maioria  (84,4%) respondeu que não. Situação que demonstra consonância com as 

respostas apresentadas no quesito 6, no qual foi verificado que a maioria (59,4%) possui 

pouco conhecimento sobre a temática. (ver tabela 36).  

 
Tabela 58: Q23 = Conhece Outros Modelos BS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Não 27 84,4 84,4 84,4 
Sim 5 15,6 15,6 100,0 

Valid 

Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Dos 5 respondentes que afirmaram que conheciam outros modelos de BS,  80%, 

opinaram entre ser o modelo da Fundaj de razoável e  de muita qualidade. (ver tabela 59). 

 
Tabela 59: Q24 = Opinião Sobre a Qualidade do Relatório 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
De pouca qualidade 1 3,1 20,0 20,0 
De razoável qualidade 2 6,3 40,0 60,0 
De muita qualidade 2 6,3 40,0 100,0 

Valid 

Total 5 15,6 100,0   
Missing System 27 84,4     
Total 32 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Quando instados a apresentar sugestões de melhoria no BS da Instituição, 21,9% 

apresentaram como sugestões de melhoria a inclusão de indicadores de eficiência e eficácia, 

seguido de um percentual de 15,6% que sugeriu fosse incorporado e divulgado o BS na 

instituição. (dados da tabela 60). 

 

Tabela 60: Q25 = Sugestões de Melhoria no Balanço Social 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Mais informações escritas 
e maior divulgação 3 9,4 9,4 9,4 

 Os conteúdos são 
suficientes 1 3,1 3,1 12,5 

Observar outros Balanços 
e adequá-lo ao da Fundaj 2 6,3 6,3 18,8 

Valid 

Incorporar o BS na 
Instituição e divulgá-lo 5 15,6 15,6 34,4 
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Indicador que demonstre a 
percepção do público 
interno e externo quanto 
às ações sociais da Fundaj 

2 6,3 6,3 40,6 

A questão da segurança e 
medicina do trabalho deve 
ser mais bem elaborada 1 3,1 3,1 43,8 

Preenchimento de todos 
os campos de corpo 
funcional 

2 6,3 6,3 50,0 

Indicadores de eficiência 
e efetividade 7 21,9 21,9 71,9 

20 9 28,1 28,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
   

Por fim, neste questionário foi acrescida a pergunta que instava os servidores a 

opinarem se a Fundaj deveria adotar o BS, como mais um instrumento de prestação de contas 

à sociedade, o que todos (100%) responderam afirmativamente . Do resultado apresentado,  

inferimos que os servidores estão desejosos de instrumentos que possam contribuir na 

avaliação das ações sociais desenvolvidas na instituição. (ver tabela 61) 

  

Tabela 61: Q26 = Adotar BS 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sim 32 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

5.3 Análise Multivariada dos Dados Referentes aos Questionários sobre o Relatório de 

Gestão e do Balanço Social da Fundaj 

 

A fim de se realizar uma comparação das respostas oriundas do Relatório de Gestão e 

do Balanço Social, utilizou-se o teste estatístico U de Mann-Whitney.  Para aquelas respostas 

que se mostraram significativamente diferentes, dos que leram o Relatório de Gestão e o 

Balanço Social, aplicou-se o teste de tabulação cruzada (crosstab ) e qui-quadrado (chi-

square), com o intuito de verificar qual a tendência das respostas encontradas. Foram 

consideradas relevantes as diferenças cujos Asymp. Sig. (2-tailed) fossem menores que 5%. 

Os resultados se encontram dispostos nas tabelas a seguir: 
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Tabela 62:  Test Statistics(b) 

  
Mann-Whitney 

U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 
Exact Sig. [2*(1-

tailed Sig.)] 
Leu RG/BS 498,000 1359,000 -2,311 ,021   
Entendimento 
das Informações 
Relatório 
Gestão/Balanço 
Social 

494,000 1022,000 -1,907 ,056   

Publicação 
ajudou a 
entender a 
instituição 

569,000 1097,000 -1,041 ,298   

Informações 
consistentes com 
outras fontes 565,000 1426,000 -1,060 ,289   

Cobertura de 
Ações Sociais 534,500 1030,500 -1,095 ,274   

Temas de Cunho 
Social Mais 
Cobertos 
Capacitação 

641,500 1502,500 -,194 ,846   

Temas de Cunho 
Social Mais 
Cobertos 
Benefícios 

493,000 1354,000 -2,102 ,036   

Temas de Cunho 
Social Mais 
Cobertos 
Desenvolviment
o 

477,000 1005,000 -2,303 ,021   

Temas de Cunho 
Social Mais 
Cobertos Apoio 626,000 1154,000 -,538 ,590   

Temas de Cunho 
Social Mais 
Cobertos Outros 621,500 1149,500 -,673 ,501   

Descreve 
Responsabilidad
e Social 

617,000 1437,000 -,277 ,782   

Clareza 
Indicadores 
Sociais 

618,000 1146,000 -,073 ,942   

Falta de 
Indicador Social 587,500 1115,500 -,491 ,623   

Desempenho 
Questões Sociais 577,000 1438,000 -,702 ,482   
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Fácil 
Entendimento 634,000 1495,000 -,263 ,792   

Confiabilidade 
dos Dados 522,000 1018,000 -1,241 ,214   

Já Leu Outros 
RG/BS 534,500 1062,500 -1,777 ,076   

Opinião Sobre a 
Qualidade do 
Relatório 33,000 48,000 -,841 ,400 ,493(a) 

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

De acordo com a tabela 62 acima, observou-se que apresentaram diferenças 

significativas no patamar de 5% aquelas respostas relacionadas com a leitura do Relatório de 

Gestão/Balanço Social; com os temas de cunho social mais cobertos: benefícios aos 

servidores e desenvolvimento de cursos para os profissionais das áreas finalísticas da Fundaj.  

A fim de entender como ocorreram as diferenças explicitadas, realizamos  testes de 

tabulação cruzada e qui-quadrado, cujos resultados encontram-se dispostos abaixo : 

 
TipoQuest * Leu relatório Gestão/Balanço Social 
 
 

Tabela 63: Crosstab 

Leu relatório Total 

    Não Sim  
Count 15 26 41 RG 
% within TipoQuest 36,6% 63,4% 100,0% 
Count 4 28 32 

TipoQuest 

BS 
% within TipoQuest 12,5% 87,5% 100,0% 
Count 19 54 73 Total 
% within TipoQuest 26,0% 74,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

 
Tabela 64: Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,415(b) 1 ,020     
Continuity 
Correction(a) 

4,236 1 ,040     

Likelihood Ratio 5,744 1 ,017     
Fisher's Exact Test       ,030 ,018 
Linear-by-Linear 
Association 5,341 1 ,021     

N of Valid Cases 73         

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
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Pode-se observar, na significância de 5%, que existe diferença de percepção entre os 

respondentes que leram o RG e os que leram o BS. Dos servidores que responderam os 

questionários, 63,4% informaram que leram na íntegra o Relatório de Gestão. Ao passo que 

87,5% declararam que leram na íntegra o Balanço Social. Disso pode-se depreender que a 

leitura do BS ocorre mais facilmente que a do RG, talvez porque este último citado seja mais 

volumoso e complexo do que o primeiro. (ver tabela 63) 

 
TipoQuest * Temas de Cunho Social Mais Cobertos Benefícios 

 
 

Tabela 65: Crosstab 
Temas de Cunho 

Sociais Mais Cobertos 
Benefícios Total 

    Não Sim  
Count 23 18 41 RG 
% within TipoQuest 56,1% 43,9% 100,0% 
Count 10 22 32 

TipoQuest 

BS 
% within TipoQuest 31,3% 68,8% 100,0% 
Count 33 40 73 Total 
% within TipoQuest 45,2% 54,8% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 
 

Tabela 66: Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,480(b) 1 ,034     
Continuity 
Correction(a) 

3,533 1 ,060     

Likelihood Ratio 4,551 1 ,033     
Fisher's Exact Test       ,057 ,030 
Linear-by-Linear 
Association 4,418 1 ,036     

N of Valid Cases 73         

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

Outro ponto que mostrou-se significativamente diferente, num percentual de 5%, foi 

referente à percepção dos servidores quanto aos temas de cunho social mais cobertos, 

relacionados a benefícios aos servidores. Como se pode visualizar na tabela 65, 43,9% dos 

respondentes afirmaram que o ponto em questão se encontra contemplado no RG. Enquanto 

68,8% dos servidores identificaram a presença desses temas no BS. 
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TipoQuest * Temas de Cunho Social Mais Cobertos Desenvolvimento 
 

Tabela 67: Crosstab 
Temas de Cunho 

Sociais Mais Cobertos 
Desenvolvimento Total 

    Não Sim  
Count 17 24 41 RG 
% within TipoQuest 41,5% 58,5% 100,0% 
Count 22 10 32 

TipoQuest 

BS 
% within TipoQuest 68,8% 31,3% 100,0% 
Count 39 34 73 Total 
% within TipoQuest 53,4% 46,6% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 
 

Tabela 68: Chi-Square Tests 

  Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,378(b) 1 ,020     
Continuity 
Correction(a) 

4,337 1 ,037     

Likelihood Ratio 5,470 1 ,019     
Fisher's Exact Test       ,033 ,018 
Linear-by-Linear 
Association 5,304 1 ,021     

N of Valid Cases 73         

Fonte: Dados da pesquisa, dez. 2008 
 

 

A última diferença estatisticamente significante encontrada diz respeito à percepção 

dos temas de cunho social mais cobertos, relacionados ao desenvolvimento de cursos para 

profissionais das áreas finalísticas da Fundação, observou-se que os servidores identificaram 

com mais clareza esse item no RG (58,5%) do que no BS (31,3%). Tal fato pode ser 

explicado por se constituir tema abordado de forma mais detalhada no Relatório de Gestão. Já 

no BS, o item cursos para profissionais das áreas finalísticas da Fundaj, resume-se a números 

percentuais, sem que haja detalhamento. (ver tabela 67). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O propósito da presente pesquisa foi o de se verificar até que ponto a adoção do 

Balanço Social, no modelo do Ibase, pode auxiliar o processo de avaliação de desempenho 

institucional na área social da Fundaj, por meio de uma melhor qualidade das informações 

divulgadas aos seus stakeholders internos. 

Com a pesquisa realizada e através da comparação das respostas obtidas nos dois 

questionários, identificou-se que houve melhora de percepção, por parte dos stakeholders 

internos,  na qualidade das informações referentes às ações sociais desenvolvidas na Fundaj. 

Embora os resultados apurados da análise multivariada dos dados, evidenciem que 

apenas três respostas apresentaram diferenças estatisticamente  significativas no patamar de 

5%, essas já sugerem a importância do BS para a melhora da percepção das informações de 

cunho social desenvolvidas na instituição. 

Tal entendimento deve-se aos seguintes  fatos: a) verificou-se  que o BS possui uma 

adesão maior de servidores na sua leitura do que o RG, o que sugere que as informações 

sociais atingem um número maior de servidores; b) observou-se que os benefícios aos 

servidores foram  mais evidenciados no BS do que no RG, e esse é um dado importante para 

que os servidores  se sintam contemplados nas ações sociais desenvolvidas na instituição; c) 

apesar dos cursos para servidores das áreas finalísticas  terem sido mais evidenciados no RG, 

isso pode ser corrigido quando do prenchimento do item dez, do modelo do Ibase, espaço 

reservado à colocação de informações que a instituição julgar importantes para  uma melhor 

percepção das ações sociais  desenvolvidas. 

Outro ponto  que deve ser considerado, refere-se ao fato de que se   apenas  três 

respostas apresentaram  diferenças estatísticamente significantes, isto significa dizer que se 

tem acesso às  informações de cunho social da instituição, em linhas gerais, no mesmo nível 

de percepção nos dois instrumentos, com  o diferencial de que o BS, no modelo proposto,  é 

apresentado em duas páginas, e por conseguinte, mais fácil da instituição dar ampla 

publicidade de suas ações, inclusive na mídia escrita. 

Quanto à maioria das respostas não terem apresentado diferenças estatisticamente 

significativas no patamar de 5% , tal resultado pode ser entendido pelo fato de que, à exceção 

de dois servidores de nível médio, os demais respondentes possuem nível superior, sendo que 

destes, dez possuem mestrado ou doutorado. Resultado que nos leva a considerar que o nível 

intelectual dos entrevistados possibilitou maior grau de entendimento das informações mais 
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complexas. No entanto, o BS é um instrumento pode e deve ser utilizado por todos os 

servidores, tendo em vista que uma das suas principais características é exatamente a 

simplicidade na exposição das informações. 

 Aliado a esse dado, ressaltamos também que a maioria dos servidores que 

responderam os questionários possui cargos de chefia e estão acostumados, até mesmo por 

ofício, a lerem o Relatório de Gestão e a participar ativamente de sua concepção e elaboração.  

Outro fator que pode ser agregado a esse resultado é o fato do Modelo Ibase apresentar 

indicadores não utilizados pela Fundação e grande parte dos projetos realizados pela 

Instituição não serem contemplados. Reflexão que nos inclina a pensar em na sua 

inadequação para a Fundaj. Contudo, o modelo testado pode servir de importante parâmetro 

para elaboração de um instrumento próprio para a instituição.  

Como exemplo da inadequação do modelo, podemos citar alguns indicadores do Ibase 

sobre o corpo funcional, tais como: número de empregados acima de 45 anos, número de 

mulheres e de negros que trabalham na instituição. Tais itens não podem ser aplicados no caso 

de instituições públicas, cujo preenchimento de cargos se dá por concurso público, em que as 

variáveis de gênero, idade e raça são irrelevantes. 

Há de se considerar por fim, mas não em último lugar, que  quando instados a 

opinarem  se gostariam que a Fundaj adotasse o o BS, como mais um instrumento na sua 

prestação de contas, 100% dos servidores responderam afirmativamente. 

Em resumo, consideramos que, se elaborado de forma adequada e utilizado 

indicadores apropriados à instituição, o Balanço Social poderá permitir aos seus usuários 

internos, em todos os níveis, hierárquico e intelectual, conhecerem melhor as ações sociais 

desenvolvida pela Instituição. 

 

 

7 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
 

Como sugestões para pesquisas futuras, apontamos dois caminhos: o primeiro, a 

realização de um estudo que contemple a criação de um modelo de Balanço Social adaptado 

às atividades das Fundações de Pesquisa, Cultura e Documentação, a exemplo da Fundaj, e o 

segundo diz respeito a um estudo mais amplo, em que possam ser avaliadas as percepções não 

apenas dos stakeholders internos mas também dos externos, haja vista que o objetivo maior 

do Balanço Social é a prestação de contas à sociedade, de forma eficiente e transparente. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A – Questionário enviado aos entrevistados sobre o Relatório de Gestão  da 
Fundaj 

 
Dados demográficos 
 
Gênero: Feminino □ Masculino □     
 
Idade: até 30 anos □ de 31 a 40 anos □    de 41 a 50 anos □    de 51 a 60 anos □  acima de 60 anos □ 
 
Grau de Escolaridade 
  
□ Nível médio  
□ Nível Superior, graduado em ______________________  
□ Pós graduação (especialização ou MBA) em ______________________  
□ Mestrado em ______________________  
□ Doutorado em ______________________  
□ Outros (Pós doutorado, Livre docência), especificar ______________________  
 
Exerce cargo de gestão? SIM □ NÃO □   
 
 
Dados do questionário 
 
1) Qual o grau de conhecimento que você tem sobre a missão da nossa instituição? 
 
□ Tenho pouco conhecimento 
□ Conheço razoavelmente 
□ Tenho muito conhecimento 

 
2) Você leu o Relatório de Gestão na sua totalidade?  SIM □ NÃO □     
 
3) Que capítulos chamaram mais sua atenção e por quê? _________________________ 
 
4) Qual seu grau de entendimento sobre as informações publicadas no Relatório de Gestão da  
    Fundaj? 
 
                           
Péssimo Razoável Bom Ótimo Excelente 
 
 
5) Este relatório o ajudou a entender melhor nossa instituição?  
 

                          
Não ajudou 

nada 
Ajudou 
pouco 

Ajudou  
razoavelmente 

Ajudou 
muito 

Ajudou 
decisivamente  
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6) As informação sociais contidas neste Relatório de Gestão estão consistentes com outros  
    dados sobre nossa instituição que você possa ter recebido de outras fontes?  
 

 
                          

Não tenho 
conhecimento 
sobre dados de 
outras fontes 

Não estão  
consistentes 

Estão pouco 
consistentes 

Estão 
Razoavelmente 

consistentes 

Estão 
muito 

consistentes 

 
7) O Relatório de Gestão apresenta uma boa cobertura das ações sociais desenvolvidas pela    
     Instituição? 
 

                          
Não apresenta 

nada 
Apresenta 

pouco 
Apresenta 

razoavelmente 
Apresenta 

muito 
Apresenta na 

totalidade  
 
 
8) Que temas de cunho social estão cobertos mais efetivamente no Relatório de Gestão? 
 
□ Capacitação de servidores 
□ Benefícios aos servidores (auxílio alimentação, transporte) 
□ Desenvolvimento de cursos para profissionais das áreas finalísticas da Fundação 
□ Apoio ao desenvolvimento de novos talentos 
□ Outros ________________________________________ 
 
 
9) Que temas de cunho social estão faltando ou foram tratados com menor profundidade? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
10) Que temas de cunho social poderiam ter sido excluídos? 
 
______________________________________________________________________ 
 
11) Este Relatório de Gestão descreve claramente a visão da nossa instituição em termos de  
      Responsabilidade Social?  
 

                          
Não descreve  Descreve  

pouco 
Descreve 

razoavelmente 
Descreve 

muito 
Descreve 

detalhadamente  
 
 
12) Os indicadores de desempenho das ações sociais da instituição estão claros? 
 

                          
Não estão Estão pouco 

claros 
Estão 

razoavelmente 
claros 

Estão 
claros 

Estão muito 
claros 

 
13) Sentiu falta de algum indicador que avalie ações sociais?   SIM □ NÃO □     
 
      Se sim, qual? ____________________________________ 
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14) Em que medida o Relatório de Gestão permitiu a você ter acesso ao desempenho da instituição em   
      questões sociais? 
 
 

                          
Em nenhuma 

medida 
Em pouca 

medida 
Em razoável 

medida 
Em boa medida Em grande 

medida 
 
15) Este Relatório de Gestão é de fácil entendimento? 
 
                          
Não Um pouco Razoavelmente Muito Totalmente 
 
 
 
16) Você acha que nossa instituição está sendo confiável no que relata nas ações sociais contidas no  
      Relatório de Gestão? 
 
                          
Não Um pouco Razoavelmente Muito Totalmente 
 
 
17) Em sua opinião, o que poderia tornar este relatório de gestão mais confiável e transparente em  
      termos de ações sociais? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
18) Você já leu Relatórios de Gestão de outras instituições? SIM □ NÃO □    
 
 
19) Caso você tenha lido outros Relatório de Gestão, o de nossa instituição pode ser considerado  
      como: 
 
                          
De nenhuma 
qualidade 

De pouca 
qualidade 

De razoável 
qualidade 

De muito 
qualidade 

De excelente 
qualidade 

 
 
20) Quais sugestões de melhoria você poderia dar para futuras melhoras no Relatório de Gestão de  
      nossa Instituição? 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Questionário enviado aos entrevistados sobre o Balanço Social da Fundaj, 
no Modelo Ibase 

 

Dados demográficos 
 
Gênero: Feminino □ Masculino □     
 
Idade: até 30 anos □ de 31 a 40 anos □    de 41 a 50 anos □    de 51 a 60 anos □  acima de 60 anos □ 
 
Grau de Escolaridade 
  
□ Nível médio  
□ Nível Superior, graduado em ______________________  
□ Pós-graduação (especialização ou MBA) em ______________________  
□ Mestrado em ______________________  
□ Doutorado em ______________________  
□ Outros (Pós-doutorado, Livre docência), especificar ______________________  
 
Possui DAS? SIM □ NÃO □   
 
Se sim, qual o nível?  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 
 
Dados do questionário 
 
1) Qual o grau de conhecimento que você tem sobre Balanço Social? 
 
□ Tenho pouco conhecimento 
□ Conheço razoavelmente 
□ Tenho muito conhecimento 

 
2) Você leu o Balanço Social de nossa Instituição na sua totalidade?  SIM □ NÃO □   
  
 
3) Que itens chamaram mais sua atenção e por quê? _________________________ 
 
4) Qual seu grau de entendimento sobre as informações publicadas no Balanço Social  da  
    Fundaj? 
 
                           
Péssimo Razoável Bom Ótimo Excelente 
 
 
5) Este modelo de Balanço Social  o ajudou a entender melhor nossa instituição?  
 

                          
Não ajudou 

nada 
Ajudou 
pouco 

Ajudou  
razoavelmente 

Ajudou 
Muito 

Ajudou 
decisivamente  

 
 
 



 

 
 

108 

 

6) As informações sociais contidas neste modelo de  Balanço Social  estão consistentes com  
    outros dados sobre nossa instituição que você possa ter recebido de outras fontes?  
 

 
                          

Não tenho 
conhecimento 
sobre dados de 
outras fontes 

Não estão  
consistentes 

Estão pouco 
consistentes 

Estão 
Razoavelmente 

consistentes 

Estão 
muito 

consistentes 

 
7) Este modelo de  Balanço Social  apresenta uma boa cobertura das ações sociais desenvolvidas pela  
    Instituição? 
 

                          
Não apresenta 

nada 
Apresenta 

pouco 
Apresenta 

razoavelmente 
Apresenta 

muito 
Apresenta na 

totalidade  
 
 
8) Que temas de cunho social estão cobertos mais efetivamente no Balanço Social? 
 
□ Capacitação de servidores 
□ Benefícios aos servidores (auxílio alimentação, transporte). 
□ Desenvolvimento de cursos para profissionais das áreas finalísticas da Fundação 
□ Apoio ao desenvolvimento de novos talentos 
□ Outros ________________________________________ 
 
 
9) Que temas de cunho social estão faltando ou foram tratados com menor profundidade? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
10) Que temas de cunho social poderiam ter sido excluídos? 
 
______________________________________________________________________ 
 
11) Este Balanço Social  descreve claramente a visão da nossa instituição em termos de  
      Responsabilidade Social?  
 

                          
Não descreve  Descreve  

pouco 
Descreve 

razoavelmente 
Descreve 

muito 
Descreve 

detalhadamente  
 
 
12) Os indicadores de desempenho das ações sociais da instituição estão claros? 
 

                          
Não estão Estão pouco 

claros 
Estão 

razoavelmente 
claros 

Estão 
claros 

Estão muito 
claros 

 
13) Sentiu falta de algum indicador que avalie ações sociais?   SIM □ NÃO □     
 
      Se sim, qual? ____________________________________ 
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14) Em que medida o Balanço Social  permitiu a você ter acesso ao desempenho da Instituição em  
      questões sociais? 
 
 

                          
Em nenhuma 

medida 
Em pouca 

medida 
Em razoável 

medida 
Em boa medida Em grande 

medida 
 
15) Este modelo de  Balanço Social  é de fácil entendimento? 
 
                          
Não Um pouco Razoavelmente Muito Totalmente 
 
 
 
16) Você acha que nossa instituição está sendo confiável no que relata nas ações sociais contidas no  
      Balanço Social ? 
 
                          
Não Um pouco Razoavelmente Muito Totalmente 
 
 
17) Em sua opinião, o que poderia tornar este Balanço Social  mais confiável e transparente em termos  
      de ações sociais? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
18) Você conhece outros modelos de  Balanços Sociais? SIM □ NÃO □    
 
 
19) Caso você conheça  outros  modelos de Balanços Sociais, o escolhido para apresentar o Balanço  
      Social da  nossa Instituição pode ser considerado como: 
 
                          
De nenhuma 
qualidade 

De pouca 
qualidade 

De razoável 
qualidade 

De muita 
qualidade 

De excelente 
qualidade 

 
 
20) Quais sugestões de melhoria você poderia dar para futuras melhoras no Balanço Social da  nossa  
      Instituição? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
21) Em sua opinião a Fundaj deveria adotar o Balanço Social, como mais um instrumento de prestação  
      de contas à sociedade? 
 
      SIM □ NÃO □   
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ANEXO: Balanço Social da Fundaj, no Modelo Ibase  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Balanço Social / 2007   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Receitas Totais 100% 100%
a. Recursos governamentais (subvenções) 99,33% 98,72%
b. Doações de pessoas jurídicas 0,00% 0,00%
c. Doações de pessoas físicas 0,00% 0,00%
d. Contribuições 0,00% 0,00%
e. Patrocínios 0,00% 0,00%
f. Cooperação internacional 0,00% 0,00%
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 0,67% 1,28%
h. Outras receitas 0,00% 0,00%

Despesas Totais 100% 100%
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 5,19% 4,48%
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 83,80% 84,38%
c. Despesas diversas 11,01% 11,14%
    Operacionais 83,09% 73,32%
    Impostos e taxas 0,00% 0,00%
    Financeiras 0,00% 0,00%
    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 16,91% 26,68%
    Outras 0,00% 0,00%

a. Alimentação 1,36% 1,42% 763.975
b. Educação 0,00% 0,00%
c. Capacitação e deenvolvimento profissional 0,33% 0,32% 300.000
d. Creche ou auxílio-creche 0,06% 0,09% 46.751
e. Saúde 1,48% 1,22% 938.860
f. Segurança e medicina no trabalho 0,00% 0,00%
g. Transporte 0,44% 0,78% 464.579
h. Bolsas/estágios 0,34% 0,38% 192.533,63
i. Outros 0,00% 0,00%
Total - Indicadores sociais internos 4,00% 4,20% 2.706.698,63

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade % sobre receita % sobre receita metas 2008

1,54% 1,20% R$ 1.173.056

120.000

0,88% 0,94% R$ 233.000

185

0,79% 1,30%

0,55% 0,46% R$ 300.000

200

1,43% 0,64% R$ 1.085.680

20

1,43% 1,03% R$ 809.695

15Pesquisas realizadas: 19

Cursos realizados: 22

Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local 

Sustentável - Essa Ação tem a finalidade de melhorar a 
formulação e implementação de políticas públicas e preparar 
jovens e adultos de organizações governamentais e não-
governamentais para o mercado de trabalho.

R$ 773.467 R$ 514.734

R$ 772.720 R$ 321.646

Cursos realizados: 56

Estudos e Pesquisas Socioeducativas - Essa Ação tem a 
finalidade de desenvolver estudos e pesquisas, nas áreas 
sociais, tecnológicas e educacionais, com o objetivo essencial de 
nortear políticas públicas  destinadas à melhoria das condições 
de vida do povo brasileiro, especilmente os das Regiões Norte e 
Nordeste.

Pesquisas realizadas: 23

Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional - 
Essa Ação tem a finalidade de democratizar o acesso à 
qualificação profissional, ampliando a oferta de cursos, facilitando 
a formação continuada e elevando o padrão de qualidade do 
processo educativo, estimulando a modalidade do ensino a 
distância.

R$ 425.400 R$ 649.842

Cursos realizados: 2 Cursos realizados: 8

Capacitação dos Servidores Públicos Federais em Processo 

de Qualificação e Requalificação - Essa Ação tem  a finalidade 
de promover a qualificação e a requalificação de seu quadro de 
pessoal, com vistas à melhoria continua dos processos de 
trabalho, dos  índices de satisfação pelos serviços prestados à 
sociedade e do crescimento profissional.

R$ 300.000 R$ 230.790

Servidores capacitados: 224 Servidores capacitados: 225

Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e 

Artísticos - Essa ação tem a finalidade de organizar e preservar 
o patrimônio de natureza histórico, administrativo e artístico, 
visando integrar subsídios que contribuam para a preservação da 
memória brasileira, especialemnte a do Norte e Nordeste, 
possibilitando acesso virtual ou informal à escolaridade e ao 
conhecimento de todos interessados.

R$ 831.325 R$ 601.600

Acervos preservados: 118.390 Acervos preservados: 116.766

Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em 

Situação de Risco. Essa ação tem a finalidade de articular 
parcerias, formular e apoiar programas integrados que objetivem 
garantir o apoio a crianças e adolescentes em situação de risco 
nas ruas, visando à construção do caminho de volta à família, à 
comunidade e à escola.;

R$ 476.400 R$ 469.088

Crianças/adolescentes integrados: 
1220

Crianças/adolescentes integrados: 
4000

2007                                     Valor 

(mil reais)

2007                                     Valor 

(mil reais)

183.271,00 188.284,81

2.164.264,66 2.099.541,49

32.346,60 45.714,90
799.498,23 608.738,22

236.521,59 391.606,42

176.748,21 157.891,65

4 - Indicadores sociais internos                                       

(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

2007
% sobre receita

2006

735.879,03 707.305,49

1.073.083,59 1.586.997,15

% sobre receita metas 2008
Valor (mil reais) Valor (mil reais)

6.346.414,10 5.948.293,32
5.273.330,51 4.361.296,17

48.320.180,84 45.046.322,41

57.658.683,79 53.384.665,42
2.992.088,85 2.390.049,69

3 - Aplicação dos recursos
2007 2006

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

359.911,53 638.425,18

Fundação Joaquim Nabuco Tipo/categoria: Fundação Pública Federal

Natureza jurídica:[  ] associação  [X] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[X] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [X] não

1 - Identificação

53.725.537,32 49.332.601,84
54.085.448,85 49.971.027,02

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [X] não          Possui registro no: [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [X] não

2 - Origem dos recursos
2007 2006

Valor (mil reais) Valor (mil reais)

1,86% 1,20% R$ 1.070.526

31

1,49% 1,59% R$ 1.020.270

39

Exemplar produzido: 71

Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e 

Culturais -  Essa Ação tem  a finalidade de realizar eventos 
visando ao estímulo e à difusão da produção científica e cultural 
das regiões Norte e Nordeste do País.

R$ 804.745 R$ 795.044

Eventos realizados: 100 Eventos realizados: 199

Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, 

Vídeo e Multimídia - Essa Ação tem  a finalidade de publicar 
edições resultantes de pesquisas, produzir e veicular vídeos e 
CD-ROMs, visando a promover e estimular o intercâmbio e a 
difusão na área de produção educacional e cultural.

R$ 1.004.322 R$ 600.733

Exemplar produzido: 20



 

 

 

 

 

Nº total de alunos(as)
Nº de alunos(as) com bolsas integrais
Valor total das bolsas integrais R$
Nº de alunos(as) com bolsas parciais
Valor total das bolsas parciais R$
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de 
Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$
7 - Indicadores sobre o corpo funcional metas 2008

Nº total de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço
% de empregados(as) acima de 45 anos %
Nº de mulheres que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por mulheres %
Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres R$
Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens R$
Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) %
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as) R$
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as) R$
Nº de estagiários(as) 67
Nº de voluntários(as)
Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$
8 - Qualificação do corpo funcional metas 2008

Nº total de pesquisadores 0
      Nº de doutores(as)
      Nº de mestres(as)
      Nº de especializados(as)
      Nº de graduados(as)

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 0
      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)
      Nº de graduados(as)
      Nº de graduandos(as)
      Nº de pessoas com ensino médio
      Nº de pessoas com ensino fundamental
      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto
      Nº de pessoas não-alfabetizadas

Relação entre a maior e a menor remuneração
O processo de admissão de empregados(as) é:

metas 20086 - Outros indicadores 2007 2006

Tendo em vista que a Fundaj não elabora seu Balanço Social Anual, ela não possui um Banco de Dados que contenha alguns dos indicadores
sociais solicitados no presente formulário. Os dados encontram-se dispersos nas diferentes Unidades da Instituição, o que dificultou o preenchimento
total do formulário. Vale ainda ressaltar que, para elaborar seu Balanço Social, a Instituição deverá empreender esforços no sentido de melhor trabalhar
seus indicadores sociais, visto que este Instrumento é mais um demonstrativo da Responsabilidade Social da Instituição.

10 - Outras informações

[X] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa [X] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa
[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 
acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

A participação de empregados(as) no planejamento da 
instituição:

[  ] não ocorre     [X] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia
[  ] ocorre em todos os níveis [  ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:

[  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente
[X] ocorrem somente p/cargos intermediários [  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[  ] _______________________ [  ] _______________________
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos 
e de responsabilidade social e ambiental:

[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  
[  ] são sugeridos   [ x ] são exigidos [  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

A organização desenvolve alguma política ou ação de 
valorização da diversidade entre alunos(as) e/ou 
beneficiários(as)?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [x  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual
[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais
[  ] _______________________ [  ] _______________________

__% por indicação  __% por seleção/concurso __% por indicação  __% por seleção/concurso

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização 
da diversidade em seu quadro funcional?

[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    
[  ] sim, não institucionalizada    [x  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [x  ] não

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade social
2007 metas 2008

76
31

3

386 0
264
15

11

73 0
24

R$ R$

35

2007 2006

1

R$ R$
68 70

R$ R$

R$ R$

% %

49,76
R$ R$

72,98% %
163

16,12% %

39
R$ R$

2007 2006

459

R$ R$

R$ R$


