
Balanço Social Anual da MPE / 2005

Realização Apoio

1. Identificação

Nome da empresa

Atividade econômica  [  ] Comércio  [  ] Indústria  [  ] Serviço  [  ] Agronegócio    Opção ao Simples?  [  ] não   sim  [  ] Municipal  [  ] Estadual  [  ]  Federal

2. Indicadores econômicos

Faturamento bruto (FB)

Impostos e contribuições

Folha de pagamento e encargos sociais

2004
Valores em R$

% sobre o FB % sobre o FB

2005
Valores em R$

3. Indicadores sociais internos
(investimentos sociais para funcionários(as) - ver instruções)

Alimentação

Saúde

Segurança no trabalho

Educação/alfabetização, ensino fundamental,
médio ou superior

Capacitação e desenvolvimento profissional

Creche ou auxílio-creche

Outros

Total dos investimentos sociais internos

Valores em R$ % sobre o FB Valores em R$ % sobre o FB

4. Indicadores sociais externos
(investimentos na comunidade - ver instruções)

Gastos com filantropia/doações (financeiras, produtos
e/ou serviços)/ajudas humanitárias

Investimentos e incentivos ao voluntariado

Investimentos em cultura/projetos culturais e/ou
artísticos

Investimentos em educação/alfabetização

Outros

Total dos investimentos sociais externos
(R$ e % sobre RB)

Valores em R$ % sobre o FB Valores em R$ % sobre o FB

Nº pessoas beneficiadas    Nº pessoas beneficiadas    

Nº entidades beneficiadas  Nº entidades beneficiadas  

Nº pessoas beneficiadas    Nº pessoas beneficiadas    

Nº entidades beneficiadas  Nº entidades beneficiadas  

Nº pessoas beneficiadas    Nº pessoas beneficiadas    

Nº entidades beneficiadas  Nº entidades beneficiadas  

Nº pessoas beneficiadas    Nº pessoas beneficiadas    

Nº entidades beneficiadas  Nº entidades beneficiadas  

Nº pessoas beneficiadas    Nº pessoas beneficiadas    

Nº entidades beneficiadas  Nº entidades beneficiadas  

5. Indicadores do corpo funcional

Nº de pessoas que trabalham na empresa (em 31/12)

Nº de admissões e novos(as) sócios(as) no período

Nº de demissões e saídas no período

Nº de pessoas beneficiadas com o primeiro emprego

Nº de estagiários(as) durante o período

Nº de pessoas com grau de parentesco
com os(as) sócios(as)

Nº de pessoas não-alfabetizadas

Nº de pessoas acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na empresa

Nº de negros(as) que trabalham na empresa

Nº de portadores(as) de deficiência
ou necessidades especiais

Nº de pessoas da MPE realizando trabalho
voluntário na comunidade

2005                                                              2004
Empresário(a)

/Sócios(as)
Empregados(as) Nº Total Empresário(a)

/Sócios(as)
Empregados(as) Nº Total



6. Informações relevantes quanto ao exercício
da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa

Número total de acidentes de trabalho

A empresa costuma ouvir os(as) funcionários(as) para
solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções?

Existem medidas concretas em relação à segurança,
à saúde e para garantir um bom ambiente de trabalho
na empresa?

A empresa estimula a educação básica, ensino médio e
superior (supletivo ou regular) dos(as) funcionários(as)?

A empresa adota como prática selecionar/contratar
pessoas nas comunidades próximas?

A empresa adota uma política regular de participação
nos lucros ou resultados?

2005                                                         metas 2006

[  ]  Não     [  ]  Sim,  sem data definida

[  ]  Sim, periodicamente com data definida

[  ]  Não     [  ]  Sim, fornecendo equipamentos

[  ]  Sim, realizando campanhas, capacitações
e fornecendo equipamentos

[  ]  Não     [  ]  Sim,  para os(as) sócios(as)

[  ]  Sim, para todos(as)

[  ]  Não     [  ]  Sim, parte do corpo funcional

[  ]  Sim, todos(as) os(as) funcionários(as)

[  ]  Não     [  ]  Sim, para algumas pessoas

[  ]  Sim, para todos(as)

Instruções para o preenchimento

REALIZAÇÃO - Este Balanço Social (BS) deve apresentar os projetos, ações sociais e ambientais (internas e externas) efetivamente realizadas
pela Micro e Pequena Empresa (MPE). Sugestão: este BS deve ser o resultado de amplo processo participativo que envolva a comunidade
interna e externa.

2. INDICADORES ECONÔMICOS - Faturamento Bruto (FB) Total das vendas, receitas do ano - faturamento bruto anual, conforme o valor oficial
declarado  |  Impostos e Contribuições Total em R$ e o percentual sobre o Faturamento Bruto das taxas, impostos, tributos e contribuições
obrigatórias pagas pela empresa durante o período  |  Folha de pagamento e encargos sociais Valor em R$ e o percentual sobre o
Faturamento Bruto dos gastos totais com a folha de pagamento (+ férias + 13º salário etc) mais os gastos com encargos sociais compulsórios:
INSS (patronal + empregado) e com o FGTS.

3. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS [investimentos nos(as)  funcionários(as)] - Neste campo devem constar as ações, benefícios e investimentos
que a MPE realiza para seus(uas) funcionários(as). Os itens aparecem como sugestão. Outras sugestões são: saúde e segurança no trabalho,
investimentos em cultura, projetos ambientais/meio ambiente interno e participação nos lucros ou resultados. Contudo, o importante é que os
benefícios e ações sejam pensados, discutidos e escolhidos a partir de um processo participativo envolvendo todos(as) funcionário(as) e
empreendedores(as)  |  Alimentação Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta de gastos com restaurante, vale-refeição, lanches,
cestas básicas e outros relacionados à alimentação de empregados(as)  |  Saúde Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta dos gastos
com plano de saúde, assistência médica, programas de medicina preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com a saúde de
funcionários(as), inclusive dos aposentados(as) e dependentes  |  Educação Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta dos gastos com
ensino regular em todos os níveis, reembolso de educação, bolsas, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca (excluído pessoal) e outros
gastos com educação de trabalhadores(as) e empreendedores(as)  |  Cultura Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta de gastos com
eventos e manifestações artísticas e culturais (música, teatro, cinema, literatura e outras)  |  Capacitação e desenvolvimento profissional
Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta dos recursos investidos em treinamentos, cursos, estágios (excluída a remuneração) e gastos
voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade desenvolvida pelos empregados(as) e empreendedores(as)  |  Creches
ou auxílio-creche Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta dos gastos em creche no local de trabalho ou auxílio-creche aos
empregados(as)  |  Outros benefícios Valor e percentual sobre o total da Receita Bruta dos gastos em seguros (parcela paga pela empresa),
empréstimo (só o custo), gastos com atividades recreativas, transportes, moradia e outros benefícios voluntários oferecidos aos(às) empregados(as)
podem ser aqui enumerados.

4. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS (investimentos na comunidade) - Neste campo devem constar as ações, projetos e investimentos que a MPE
realiza para a comunidade e a sociedade em geral (ações externas). Os itens aparecem como sugestões. Outras sugestões são: investimentos
em meio ambiente e ecologia, em projetos esportivos, em lazer para a comunidade, doação de produtos e/ou serviços, apoio e participação em
ONGs, participação e apoio aos conselhos municipais. Contudo, o importante é que os investimentos e as ações sejam pensados, discutidos
e escolhidos a partir de um processo participativo envolvendo as comunidades beneficiadas, funcionários(as) e o(a) empreendedor(a). Descrições,
qualificações e informações adicionais devem aparecer no item (7), Outras Informações.  |  Incentivos ao voluntariado Este item refere-se ao
custo total para a empresa liberar o(a) funcionário(a) para participar de ações voluntárias durante o expediente e programa de incentivo ao
voluntariado. Colocar também o número de pessoas e organização beneficiadas  |  Total das contribuições para a sociedade Valor total e o
percentual do total dos investimentos na comunidade que aparecem discriminados sobre a Receita Bruta. Os itens na tabela aparecem como
indicação de alguns setores onde a empresa deve investir, porém podem aparecer aqui somente os investimentos e contribuições que a MPE
realiza regularmente (ação focalizada em educação, por exemplo).

5. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL - Nº de negros(as) que trabalham na empresa Considerar como pessoas negras o somatório de
indivíduos autodeclarados/autoclassificados com cor de pele "preta" e "parda" (conforme a MPE declarou na RAIS). Este e outros itens do
corpo funcional referem-se à diversidade no ambiente de trabalho. Desta forma, se for o caso, considerar também a realidade local para os
povos indígenas.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES - Relação entre a maior e a menor remuneração Resultado da divisão da maior remuneração pela menor.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES - Este espaço está disponível para que a MPE agregue outras informações importantes quanto ao exercício da
cidadania corporativa. Cabe lembrar que pequenas ações podem ter grandes impactos, o que torna importante descrever as atividades e os
impactos sociais das ações realizadas e fornecer outras informações qualitativas.

[  ]  Não     [  ]  Sim,  sem data definida

[  ]  Sim, periodicamente com data definida

[  ]  Não     [  ]  Sim, fornecendo equipamentos

[  ]  Sim, realizando campanhas, capacitações
e fornecendo equipamentos

[  ]  Não     [  ]  Sim,  para os(as) sócios(as)

[  ]  Sim, para todos(as)

[  ]  Não     [  ]  Sim, parte do corpo funcional

[  ]  Sim, todos(as) os(as) funcionários(as)

[  ]  Não     [  ]  Sim, para algumas pessoas

[  ]  Sim, para todos(as)

7. Outras Informações


