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RESUMO 

Organizações do Terceiro Setor ocupam as lacunas deixadas pelo Governo, com 

representatividade frente à população,apesar de enfrentarem dificuldades em sua gestão. 

Percebe-se a necessidade da utilização de instrumentos contábeis e gerenciais para auxiliar os 

gestoresna qualidade de seus serviços e no desempenho geral da organização. O objetivo 

deste estudo foi identificar quais instrumentos contábeis e gerenciais são utilizados no 

processo de gestão de organizações do Terceiro Setor. A presente pesquisa, quanto aos 

objetivos, caracteriza como exploratória, com abordagem qualitativa. A amostra da pesquisa é 

composta por novegestores de organizações sem fins lucrativos participantes do Programa 

Empreender ACIUB/Uberlândia-MG. Para a coleta de dados, realizaram-se entrevistas, a 

partir de um roteiro semiestruturado, com os gestores das organizações. Os resultados 

sugerem que os gestores consideram as informações contábeis relevantes, porém eles não 

sabem como elas podem realmente contribuir na gestão. Foi verificado que esses gestores 

utilizam apenas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício e que a 

frequência do uso dos relatórios é semestral ou anual, não lidando com informações 

tempestivas no processo de tomada de decisão. Verificou-se, ainda, quepraticamentea maioria 

das organizações calcula uma média de custos por pacientes.Constatou-se também que a 

maioria das organizações realiza planejamento estratégico anual e que poucas organizações 

utilizam o orçamento. Pressupõe-se, assim, que a maioria dos gestores não implanta na gestão 

os instrumentos contábeis e gerenciais por desconhecer a forma de utilizá-los, bem como por 

falta de capacitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

Nos últimos anos, houve um aumento de organizações do Terceiro Setor no Brasil, 

sendo evidenciado,entre os anos de 2002 a 2005,um crescimento de 20,28% (IBGE, 2005). A 

expansão desse setor, bem como o reconhecimento de sua relevância social e econômica vem 

despertando o interesse de muitos pesquisadores (OLAK; SLOMSKI; ALVES, 2009). 

Há consenso entre os autores (ASSAF NETO et al., 2006; BACHMANN; LOZECKI, 

2008)quanto ao fato deas organizações do Terceiro Setor enfrentarem muitas dificuldades em 

sua gestão. Entre elas, a falta de pessoal qualificado, dificuldade no gerenciamento de funções 

de gestão, utilização das informações geradas no processo decisório, entre outros. A esse 

respeito, ressalta-se o forte cenário de transformações sociais, políticas e econômicas em que 

atuam, forçando-as a constantes mudanças, inclusive, em suas práticas gerenciais e 

administrativas (PEDROSA et al., 2009). 

O crescimento quantitativo das organizações sem fins lucrativos trouxe consigo 

preocupações relacionadas à boa gestão dos recursos por parte dessas organizações. Conforme 

cita Gouveia (2007), ao mesmo tempo em que cresce o número das organizações sem fins 

lucrativos, a taxa de mortalidade dessas instituições também é elevada, da ordem de 70% no 

primeiro ano de criação. Dessa forma, mesmo que essas organizações não visem a lucros, elas 

devem aprender a atuar como uma empresa do setor privado, pois, cada vez mais, exige-se 

dessas organizações maior profissionalização para atrair os investimentos que são 

imprescindíveis para seu funcionamento e sobrevivência (DUTRA; SILVA, 2014).  

Arruda et al. (2013) destacam que os instrumentos da contabilidade gerencial, como 

gestão de custos, avaliação de desempenho e técnicas de orçamento, devem ser utilizados no 

Terceiro Setor com a finalidade de melhorar o desempenho das organizações. Porém, segundo 

esses autores, apesar de tais organizações terem acesso a esses instrumentos gerenciais, os 

gestores não conseguem utilizá-los adequadamente. As principais causaspodem sera falta de 

conhecimento das entidades sobre alguns instrumentos gerenciaise também da capacidade 

reduzida de a maioria delas em incluir controles e análises gerenciais a serem executadas em 

sua estrutura funcional, devido à falta de recursos financeiros e à falta de capacitação técnica. 

Brito et al. (2008) investigaram o grau de utilização das demonstrações contábeis no 

processo de gestão nas organizações do Terceiro Setor. Os autores verificaram que essas 

instituições elaboram as demonstrações contábeis obrigatórias, masque as utilizam apenas 

como fonte subsidiária. Os resultados mostraram que os gestores não as utilizam na sua 

gestão para avaliar o desempenho, masavaliam o desempenho por meio de discussões 

internas, ao invés da utilização dos dados presentes nas informações contábeis. Martins, Neto 

e Araújo (2008) afirmamque essas entidades sofrem com deficiências administrativas e 

contábeis pelo fato de se atentarem, na maior parte do tempo, às exigências de seus 

financiadores e das obrigações legais.  

A utilização de instrumentos contábeis e gerenciais pelas entidades do Terceiro Setor 

pode proporcionar aos gestores lidar com informações úteis e tempestivas. Além da 

importância interna das informações para o processo de decisão, existem os usuários externos 

interessados na prestação de contas. Analoui e Samour (2012) afirmam que gestores que 

adotam estratégias de gestão em suas organizações contribuem para a melhora na qualidade 

de seus serviços, alcance de metas e aumento no desempenho geral da organização. 

Sendo assim, o objetivo que orienta o presente estudo é investigar quais instrumentos 

contábeis e gerenciais são utilizados no processo de gestão das organizações do Terceiro 

Setor. Para este estudo, foram investigadas as organizações credenciadas no Programa 

Empreender desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB). 

Ajustificativa pela escolha desse Programa é pelo fato de esses gestores estarem em busca de 

capacitação e melhorias no processo de gestão, pois o Programa oferece toda a orientação 



 
 

necessária, através de cursos, palestras, formação profissional, consultoria e assessoria 

técnica. 

Para a consecução do objetivo desta pesquisa, foram realizadas entrevistas com os 

nove gestores que participam do programa. Os resultados foram tratados em forma de um 

estudo multicasos, em que se discute o uso dos instrumentos contábeis e gerenciais em sua 

gestão. 

Este estudo justifica-se pelo fato de poder despertar o interesse dos gestores das 

organizações do Terceiro Setor por práticas contábeis e gerenciais, bem como aprimorar as já 

existentes, tornando-as mais transparentes para a sociedade. O tema proposto é útil ainda para 

orientar os gestores e as pessoas que atuam nessas organizações: para os gestores, com vistas 

a conhecerem mais quanto ao uso dos instrumentos da contabilidade financeira e gerencial, o 

que poderá ser útil na tomada de decisões dessas instituições; e para as pessoas que atuam 

nessas organizações, a fim de nelas despertaro interesse pelas práticas de gestão. 

O presente estudo está dividido em cinco seções, contando com esta introdução. A 

segunda seção apresenta o referencial teórico, abordando acerca das entidades do Terceiro 

Setor e a utilização de instrumentos da contabilidade financeira e gerencial nessas 

organizações. Na sequência, o tópico três aborda os procedimentos metodológicos adotados, e 

o tópico quatro apresenta a análise dos resultados. Na seção cinco, fazem-se as 

consideraçõesfinais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Terceiro Setor 

 

O Terceiro Setor é composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, com 

propósitos específicos de trazer benefícios coletivos, provocando, consequentemente, 

mudanças sociais (OLAK; NASCIMENTO, 2010). Essas organizações vieram atuar como 

uma extensão da ação do Estado, cobrindo lacunas de participação social (COSTA; ROSA, 

2003).  

O termo Terceiro Setor diferencia essas organizações daquelas do setor privado e do 

setor público. Ao contrário de organizações do setor privado, as organizações do Terceiro 

Setor não distribuem lucros a seus proprietários. E, diferentemente, das organizações do setor 

público, não estão sujeitas a controle político direto, pois as organizações do Terceiro Setor 

têm independência para determinar seu próprio futuro (HUDSON, 2004).  

 A finalidade do Terceiro Setor é a de fornecer ajuda ao Estado nos serviços que este 

não consegue atender, de forma a trabalhar em conjunto e realizar ações sociais (CHAGAS et 

al., 2011). Essas organizações vêm atuando em diferentes áreas, como a da educação, saúde, 

esportes, lazer, cultura, qualificação profissional, entre outros, assumindo um papel 

relevantena sociedade ao prestar serviços sociais e gerar empregos a um montante 

expressivode pessoas. 

 No Brasil, conforme o Código Civil Brasileiro (CCB), as organizações sem fins 

lucrativos podem ser constituídas em dois formatos institucionais: fundação privada e 

associação civil sem fins lucrativos.  As associações são formadas pela união de pessoas 

físicas para a realização de atividades sem finalidades lucrativas (CFC, 2007). As fundações, 

por outro lado, podem ser caracterizadas como entidades jurídicas com foco no patrimônio, 

administradas com o objetivo de atingir o cumprimento das finalidades estabelecidas por seus 

instituidores (CFC, 2007). 

 O número e o tamanho das organizações sem fins lucrativos estão em ascensão. 

Hudson (2004) ressalta que o alcance do Terceiro Setor é tão grande que afeta praticamente a 

todos. As pessoas podem tornar-se membros de associações profissionais, receber 



 
 

atendimento em universidades, filiar-se a algum sindicato, fazer doações a uma instituição de 

caridade ou ingressar como sócio de um clube ou sociedade. 

 Com o aumento dos números de organizações do Terceiro Setor, tanto na esfera 

nacional, quantointernacional, cresce o número de estudos que envolvem essas entidades 

(SANTOS; LEAL, 2012). Há consenso entre estudiosos e pessoas no cotidiano de 

organizações sem fins lucrativos de que, no Brasil, a deficiência no gerenciamento dessas 

organizações é um dos maiores problemas do setor (FALCONER, 1999). 

 A deficiência na gestão de organizações do Terceiro Setor se deve ao fato de essas 

organizações operarem em um meio desfavorável devido à falta de recursos e de apoio do 

poder público (FALCONER, 1999). Além disso, essas organizações não conseguem romper o 

ciclo vicioso da falta de recursos humanos capacitados, provocando um gerenciamento 

inadequado e a falta de dinheiro, acarretando, assim, insuficiência de resultados. 

 Ensslin e Vianna (2007) consideram que, mesmo que as organizações do Terceiro 

Setor não precisem gerar lucro, há uma demanda de uma gestão profissionalizada, para que se 

permita avaliar adequadamente a utilização de recursos, especialmente, porque esses recursos 

são oriundos de doações ou de receitas públicas. Nesse sentido, Chagas et al. (2011) destacam 

que as principais necessidades dessas organizações estão relacionadas à gestão empresarial, 

controle dos recursos, prestação de contas e evidenciação das informações contábeis. 

 Diante desse cenário, percebe-se que os gestores necessitam adotar instrumentos 

gerenciais. A capacitação dos gestores quanto ao uso de instrumentos contábeis e gerenciais 

poderá ser útil em coletas e mensuração das informações para o processo de planejamento, 

controle e processo decisório dessas organizações, possibilitando a continuidade e a 

sustentabilidade de suas atividades (BACHMANN; LOZECKYI, 2008). 

 

2.2 A Utilização de Instrumentos da Contabilidade Financeira e Gerencial em 

Organizações do Terceiro Setor 

 

Os instrumentos contábeis e gerenciais contribuem para o suprimento das necessidades 

de profissionalização do Terceiro Setor. Dutra e Silva (2014) destacam que os instrumentos 

de gestão, como as demonstrações contábeis e os controles internos, geram informações que 

auxiliam na tomada de decisão e na prestação de contas das organizações. Ao utilizarem um 

método de gerenciamento de seus recursos financeiros e materiais,as entidades do Terceiro 

Setor oferecem a possibilidade de resultados positivos ou da redução dos resultados negativos 

(CAMPOS, 2008). 

Kruger, Borba e Silveira (2012) reforçam que as entidades do Terceiro Setor devem 

apresentar suas demonstrações contábeis de forma clara e transparente, evidenciando os 

recursos recebidos e a aplicação dos mesmos. Com a correta evidenciação, a entidade gera 

mais credibilidade e confiança do Estado, da sociedade, dos doadores e dos demais 

interessados na causa da entidade. 

 De acordo com Bulgarim et al. (2011) o conjunto completo de demonstrações 

contábeis do Terceiro Setor deve incluir, no mínimo, as seguintes demonstrações: o Balanço 

Patrimonial (BP), a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e as 

Notas Explicativas. 

Bettiol Junior e Varela (2006) consideram que as entidades desse setor precisam 

considerar aspectos específicos relacionados a esse setor de atividade. Esses autores 

compararam as demonstrações contábeis de entidades sem fins lucrativos dos Estados Unidos 

da América (EUA) com as demonstrações elaboradas no Brasil.No Brasil, as demonstrações 

contábeis das entidades do Terceiro Setor são elaboradas com base em modelos 

desenvolvidos para atender às necessidades de usuários ligados a instituições com fins 



 
 

lucrativos; já nos EUA,onde os usuários têm interesses comuns, foi desenvolvido um projeto 

cujo objetivo foi padronizar as informações e apresentar um conjunto de demonstrações 

financeiras para entidades do Terceiro Setor. Esses autores verificaram que os relatórios 

contábeis nos EUA respeitam as especificidades quanto à necessidade de informações pelos 

usuários da contabilidade de entidades sem fins lucrativos, podendo, dessa forma, favorecer o 

processo de gestão dessas instituições.   

Pedrosa et al. (2009) consideram que os gestores de entidades sem fins lucrativos 

reconhecem a necessidade de uma gestão profissional. Conforme esses autores, os gestores 

dessas entidades estão em busca de técnicas mais apropriadas para utilizarem no processo de 

gestão. Os resultados desta pesquisaapontou que os gestores identificaram as habilidades de 

planejamento, orçamento e controle como instrumentos contábeis e gerenciais muito 

relevantes para a gestão desse tipo de entidade. 

 Mário et al. (2013) discutem instrumentos gerenciais mais tradicionais aplicados nas 

organizações sem fins lucrativos, como o Orçamento, o Planejamento Estratégico e os 

Métodos de Custeio. Horngren, Sundem e Stratton (2004) apontam que o orçamento serve 

como um nível de referência para os gestores. Para comparar o desempenho real com o 

desempenho estimado, os gestores devem estabelecer metas, objetivos e políticas na 

preparação do orçamento. Almeida (2007) ressalta ainda que o orçamento para o Terceiro 

Setor é essencial para o desenvolvimento de seus projetos, pois esse orçamento serve de base 

para a aprovação financeira e captação de recursos. 

 O planejamento estratégico, conforme Almeida (2001), é um instrumento pelo qual os 

gestores procuram ordenar o pensamento das pessoasa fim de desenvolver uma visão do 

caminho que se deve seguir.Martins (2001) destaca que o planejamento estratégico identifica 

os pontos fortes e fracos da entidade, como também as oportunidades e ameaças do ambiente 

no qual a organização está inserida. Nesse sentido, visto que administrar uma organização de 

Terceiro Setor envolve várias peculiaridades, o planejamento estratégico é tão ou mais 

importante quanto o é nas organizações públicas e privadas (FRAGA; SILVA, 2010).  

 A pesquisa de Zacarias et al. (2008) apontou que, para uma gestão eficiente das 

entidades do Terceiro Setor, é preciso um gerenciamento adequado dos custos existentes na 

prestação de serviços e as consequentes informações geradas. Nesse sentido, a contabilidade 

de custos se mostra como um importante instrumento da contabilidade gerencial, auxiliando 

na gestão de entidades do Terceiro Setor, bem como adequando os métodos de custeio 

conforme a necessidade da organização, juntamente com outros fatores institucionais quese 

julgarem ser relevantes. 

 Além dos instrumentos destacados nesta seção, outros instrumentos da contabilidade 

financeira e gerencial são discutidos e sugeridos por pesquisadores. No Quadro 1,apresentam-

seesses instrumentos e os autores que discutem e sua contribuição. 

 
Quadro 1 – Instrumentos da contabilidade financeira e gerencial 

Instrumentos contábeis 

e gerenciais 
Autores Objetivos 

Gestão Baseada em Valor 

(GBV) 

Assaf Neto; Araújo e 

Fregonesi(2006).  

Pagoto e 

Toledo(2011). 

Artefato de análise que permite comparar o retorno sobre o 

custo total de capital investido e o serviço prestado à 

sociedade 

Balanced 

Scorecard(BSC) 

Quintairoset al.(2010). 

Andrade e 

Frazão(2012). 

Instrumento de gestão estratégica que permite,a partir de 

análises de desempenho, desencadear medidas de ajuste ou 

de mudança de curso de ação 

Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA) 
Nagai (2012). 

Demonstração de análise da geração e distribuição de 

riqueza 

Auditoria 
Souzaet al. (2012). 

Cunhaet al. (2011). 

A auditoria em entidades do Terceiro Setor melhora a 

confiabilidade e a transparência nas demonstrações 



 
 

contábeis 

 

Accountability Cruz et al. (2010). 

Contribuir para o fortalecimento de sua credibilidade e 

confiança perante os diversos financiadores e usuários 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Percebe-se, assim, que a utilização dos instrumentos contábeis e gerenciais na gestão das 

organizações não governamentais possibilita um gerenciamento mais adequado dos seus 

recursos, trazendo benefícios para a comunidade e, principalmente, para a continuidade e 

sustentabilidade de suas atividades. Já a não utilização desses instrumentos pode prejudicar ou 

comprometer a gestão eficiente dessas organizações (DUTRA; SILVA, 2014). 

 

3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa, quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratória, com 

abordagem qualitativa, quanto aos procedimentos, realizou-se entrevistas, a partir de um 

roteiro semiestruturado. Os participantes da pesquisa são gestores de organizações sem fins 

lucrativos, da cidade de Uberlândia (MG), vinculados ao Programa Empreender desenvolvido 

pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB), com o apoio do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia (PMU). 

O Programa Empreender é um programa de mobilização, no qual os gestores se 

reúnem, trocam experiências e se auxiliam em busca de melhorias no processo de gestão. Esse 

programa é dividido em 18 núcleos de atividades. Entre eles, encontra-se o núcleo das ONGs, 

dos contabilistas, de academias, de papelarias, de bares e casas noturnas, entres outros 

(ACIUB, 2010). 

O núcleo das ONGs teve início no ano de 2011, com o objetivo de fortalecer as 

organizações que a ele pertencem.  Esse núcleo conta, atualmente, com nove organizaçõese 

todasatuam na área de portadores de deficiência. Os gestores se reúnem quinzenalmente e, 

entre os resultados esperados,espera-seaumentar a eficiência na gestão das organizações, a 

eficácia de suas ações, o número de pessoas atendidas, a qualidade do serviço prestado e ainda 

estimular o trabalho em rede e parcerias. 

Todas as organizações foram contatadas por telefone e concordaram em participar da 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas no mês de março de 2015 e teve a duração média de 

40 minutos cada, tendo sido todas realizadas na própria entidade e com a autorização da 

gravação pelos participantes. 

Antes da realização da entrevista, foi realizado um pré-teste do roteiroa ser utilizado 

na entrevista. Esse pré-teste foi realizado com um professor da área de contabilidade que 

pesquisa na área do Terceiro Setor, para verificar se havia necessidade de ajustes e sugestões 

de melhorias no instrumento de pesquisa. 

O roteiro da entrevista é composto por questões tanto objetivas quanto discursivas, 

dividido em seis seções, conforme especificado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Estrutura do roteiro 

SEÇÃO DO 

ROTEIRO 

OBJETIVO DAS PERGUNTAS / CONTEÚDO / 

Dados do 

respondente  

Visualizar a caracterização dos gestores, a partir de perguntas como idade, sexo, 

escolaridade, se curso superior, qual é a formação, o tempo de atuação na função e na 

organização e o cargo que exerce na organização. 

Dados da entidade Conhecer a área de atuação da entidade, o tempo em que está no mercado, a quantidade de 

funcionários e voluntários, o faturamento anual, os tipos de fonte de recursos e as 

principais dificuldades. 



 
 

Práticas de 

Contabilidade 

Gerencial 

Essas questões foram fundamentadas nos instrumentos gerenciais. Perguntou-se ao gestor 

se a organização realiza planejamentos; se, sim, qual tipo de planejamento. Se a 

organização realiza análises entre as metas planejadas e as alcançadas. Se a organização 

utiliza sistema de informações gerenciais.Houve perguntas também sobre os controles 

financeiros da organização, para verificar por quem são realizados, quais são realizados 

pela organização e com que frequência. Os gestores também foram questionados se 

elaboram orçamento e se calculam o custo dos serviços/produtos oferecidos; se, sim, qual 

o método de custeio utilizado. Quanto à avaliação de desempenho, perguntou-se aos 

gestores se eles utilizam indicadores (índices contábeis, análise vertical e horizontal, 

GBV, BSC) para avaliar e com que frequência. Na última pergunta, o gestor foi 

questionado sobre quais instrumentos da contabilidade gerencial ele considera mais 

relevante para a tomada de decisão.O objetivo era verificar quais são utilizados na gestão 

da organização. 

Práticas de 

Contabilidade 

Financeira 

Essas questões foram fundamentadas nos instrumentos contábeis, contendo perguntas 

sobre a parte contábil da organização, se é feita internamente ou terceirizada;se 

terceirizada, a frequência com que é feito contato com o escritório de contabilidade. Os 

gestores também foram questionados sobre os materiais recebidos do contador: quais são 

de maior importância, importância mediana e sem importância. Foi perguntado se os 

relatórios recebidos do contador são utilizados na administração da organização; se, não, o 

porquê e se, sim, para que utiliza as informações contábeis. Perguntou-se também quais 

relatórios são recebidos da contabilidade e quais são utilizados no processo de gestão e 

com que frequência. Perguntou-se ao gestor como ele considera a informação gerada pela 

contabilidade para a tomada de decisão (importante, indiferente ou inútil) e a sua opinião 

sobre quais instrumentos da contabilidade financeira considera mais relevantes para a 

tomada de decisão. O objetivo era verificar quais são utilizados na gestão da organização. 

Prestação de 

Contas e Captação 

de Recursos 

Verificar se as organizações prestam contas aos doadores, a fim de verificar quais 

relatórios são utilizados para prestar contase também analisar se são utilizados relatórios 

financeiros para captar recursos. 

Opinião do gestor  Verificar com o gestor sua opinião a respeito de seu domínio e conhecimento sobre 

instrumentos contábeis e gerenciais. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os nomes dasorganizações e dos gestores serão mantidos em caráter de sigilo, sendo 

utilizado o termo gestora ONG-1, gestor ONG-2, e assim por diante,com a finalidade 

deauxiliar na compreensão dadiscussãodos resultados. 

 

4  ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A descrição e análise dos dados iniciam-se com a caracterização dos gestores e das 

organizações.  Buscou-se conhecer o perfil dos nove gestores, a fim de analisar a respeito de 

seu domínio e conhecimento sobre os instrumentos contábeis e gerenciais (Tabela 1). Na 

Tabela 1, apresentam-se também as características gerais das organizações participantes do 

estudo, em que se verificou: o tempo de funcionamento, o números de colaboradores, o tipo 

de deficiência atendida e a receita arrecadada por parte de cada uma. As nove entidades 

destinam suas atividades principais à prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 

portadoras de deficiência. 
Tabela 1 – Caracterização dos gestorese das organizações 

Entidade 

GESTORES ORGANIZAÇÕES 

Gênero Idade Formação Cargo ocupado T. C T. F N.C. Deficiência Receita (R$) 

ONG-1 F 45 S Coordenadora 17 25 13 Visual 100.000 

ONG-2 F 35 S Diretoria Geral 12 50 71 Intelectual 1.200.000 

ONG-3 F 62 S Presidente 3 30 19 Mental 250.000 

ONG-4 M 46 F Vice-Presidente 4 43 30 Visual 240.000 

ONG-5 F 72 F Presidente 32 32 6 Física e Mental 122.000 

ONG-6 M 37 EM Presidente 6 30 17 Visual 118.000 

ONG-7 M 59 S Presidente 7 13 5 Física 108.000 

ONG-8 F 56 S Coordenadora 16 28 31 Física 540.000 



 
 

ONG-9 F 62 S Coordenadora 30 35 26 Física 913.800 

F: Feminino; M: Masculino; S: Superior; F: Fundamental; EM: Ensino Médio; TC: tempo de ocupação do cargo 

na entidade (anos); TF: tempo de funcionamento da organização (anos); NC: número de colaboradores. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Observa-se,na Tabela 1, que a maioria dos gestores (67%, 6 gestores) tem ensino 

superior, sendo oportuno ressaltar que a qualificação desses gestores não se deu na área de 

negócios.  Dos seis gestores, apenas um é graduado em Administração. Os outros gestores 

que possuem ensino superior têm formação em outras áreas, como teologia, psicologia, 

pedagogiae sociologia. A maioria (67%, 6 gestores) dos entrevistados considera seus 

conhecimentos sobre instrumentos contábeis e gerenciais insuficiente, e 2 gestores 

consideram seu conhecimentosuficiente, considerando moderado apenas 1 gestor. Esse 

resultado difere do resultado da pesquisa de Dutra e Silva (2014), os quais questionaram 16 

gestores de entidades com fins lucrativos sobre o domínio e conhecimento das ferramentas de 

controle e gestão em uma escala de 0 a 10. Do total, 50% dos respondentes atribuíram nota 8 

e se consideram conhecedores sobre como utilizar essas ferramentas. Ainda, 58,8% dos 

respondentes têm curso superior, mas não foi informada a formação dos gestores, apenas que 

são de gestores que atuam em sindicatos. 

O fato de a maioria (89%, 8 gestores) dos gestores deste estudo não ter ensino superior 

em contabilidade ou administração reforça o entendimento de Ensslin e Vianna (2007) de que 

as organizações do Terceiro Setor, por sua própria natureza, tendem a ser conduzidas por 

indivíduos abnegados, com pouca ou nenhuma experiência administrativa, atuando apenas 

com base no voluntariado e dedicação.  

Em relação ao tempo de atuação (T.C) nas organizações, verificou-se que a maioria 

dos gestores (56%, 5 gestores) está há mais de 10 anos nas organizações que atuam. Percebeu-

se pelo fato de estarem atuando nas organizações a um longo tempo, os gestores consideram 

aptos na parte gerencial, mas na parte contábil buscam auxílio dos escritórios de 

contabilidade. A „Gestora ONG-2‟ comentou: “a parte gerencial considero que sou apta, mas 

a parte contábil tem o escritório contábil que sempre que preciso entro em contato”. A 

„Gestora ONG-9‟ também relatou que, sempre que tem dúvidas,entra em contato com o 

contador, pois a contabilidade da organização que atua é feita externamente. 

Observa-se que a maioria (89%, 8 organizações) das entidades investigadas possui 

mais de 25 anos de existência, demonstrando uma boa estabilidade no mercado. Os gestores 

foram questionadoscom relação a quais foram as dificuldades encontradas durante o período 

de existência da organização. Todos os gestores afirmaram que a maior dificuldade é a falta 

de recursos financeiros, easegunda maior dificuldade seria a falta de funcionários capacitados; 

jáa terceira maior dificuldade é a falta de informações sobre finanças, pois os gestores 

relataram que tem dificuldades nos dados financeiros e contábeis. 

 Com relação às fontes de recursos, a maioria (89%, 8 gestores) afirmou que essas têm 

origem por meio de doações e subvenção/subsídios. A „Gestora ONG-1‟ relatou que recebe 

subvenção nacional e internacional e que recebe verbas via assistência social, assistência à 

saúde e também provenientes de atividade educacional (capacitação de professores para 

educação especial). A „Gestora ONG-5‟ informou que não recebe doações de pessoas físicas e 

jurídicas, sendo sua fonte de recursos por meio da subvenção e mensalidade dos atendidos. A 

„Gestora ONG-2‟ relatou que recebe verbas de assistência social e atividade educacional, e o 

„Gestor ONG-6‟ disse que outra fonte de recursos é advinda de bazares e rifas. 

 Os gestores das oito entidades, com exceção da ONG-5, declararam receber doações 

de pessoas físicas e jurídicas. A „Gestora ONG-3‟ relatou que, quanto à pessoa física, os pais 

dos atendidos fazem uma doação mínima, mas que não é obrigatória. A „Gestora ONG-8‟ 

afirmou quea entidade em que atua possui muitas parcerias e apadrinhamentos, e o „Gestor 



 
 

ONG-7‟ destacou que, no ano de 2014, a maior fonte de recursos foi proveniente de doações 

de pessoas físicas e jurídicas. 

 Quanto ao questionamento, se a sua organização realiza planejamento, e se, sim, qual 

tipo de planejamento, a maioria (56%, 5 gestores) dos gestores relataram que fazem o 

planejamento estratégico anual,e os gestores dasONGs 4, 7, 8 e 9 (44%) relataram que 

realizam planejamento de curto, médio e longo prazo. O „Gestor ONG-4‟ destacou que a 

realização de planejamentos se iniciou depois que a ONG começou a participar do Programa 

Empreender.Verificou-se que os gestores das ONGs 7, 8 e 9, que realizam planejamento de 

curto, médio e longo prazo, são aqueles que consideramsuficientes seus conhecimentos sobre 

instrumentos contábeis e gerenciais. Então, pressupõe-se que os gestores que detêm 

conhecimento em instrumentos contábeis e gerenciais são os que mais realizam 

planejamentos. Os gestores relataram que fazem o planejamento operacional onde 

preocupam-se com os métodos e alocação de recursos, estabelecem as atividades a serem 

executadas, os prazos, as pessoas e todo detalhamento das etapas dos projetos. 

 Quanto à análise no que se refere se as metas planejadas foram alcançadas, todas as 

organizações afirmaram que sim. A „Gestora ONG-8‟ enfatizou que, em todo início de ano, é 

realizada uma reunião para verificar o que foi alcançado e o que ficou a desejar. Esse resultado 

foi similar ao constatado na pesquisa de Santos, Luz e Scarpin (2009), os quais verificaram 

que,das doze entidades investigadas, composta por organizações do Terceiro Setor da cidade de 

Passo Fundo, 75% têm o hábito de se reunirem para um levantamento dos resultados anuais. 

 Quanto ao questionamento acerca da utilização de um sistema de informação gerencial 

por parte das organizações, os gestores afirmaram que não possuem nenhum sistema. Apenas a 

ONG-7 afirmou ter um programa contábil pelo qual o gestor realiza o controle de caixa e o 

Balanço Social. Os outros gestores mencionaram que as informações são organizadas 

manualmente (planilhas e anotações). Esse resultado corrobora os achados da pesquisa de 

Santos e Leal (2012), que, ao analisarem uma fundação hospital de grande porte sem fins 

lucrativos, localizada em Uberlândia, no período de 2011,identificaram que os relatórios de 

controle são feitos, em 80%, em planilhas do Excel, pelo fato de o sistema utilizado não atender 

totalmente às demandas operacionais e gerenciais. 

 Quanto aos controles financeiros, questionou-se por quem esses são realizados, quais 

são elaborados e comque frequência. Verificou-se que os controles são realizados por 

funcionários da organização e que a maioria (56%, 5 organizações) das organizações 

pesquisadas realiza seus controles financeiros mensalmente. Entre os controles financeiros, os 

mais elaborados são o controle de contas a pagar, controle de conta corrente bancária e controle 

de entrada e saída do caixa. Esse resultado foi semelhante ao da pesquisa de Dutra e Silva 

(2014), os quais investigaram quais ferramentas de controle e gestão são utilizadas por 

organizações sindicais do município de Ituiutaba (MG), tendo sido constatado que os controles 

financeiros que os gestores mais elaboram são o controle de caixa, controle de movimentação 

bancária e controle de contas a pagar. Entretanto, apesar de os gestores informarem que 

elaboram esses controles, os mesmos não são utilizados em seus processos decisórios. 

 Questionou-se, ainda, aos gestores, sobre a utilização de orçamento no processo de 

gestão das organizações. O resultado apontou que a maioria (56%, 5 organizações) das 

organizações não utiliza esse instrumento da contabilidade gerencial. O „Gestor ONG-7‟ 

comentou que considera uma falha não elaborar orçamento. Segundo ele, são poucas as pessoas 

qualificadas para elaborar o orçamento e, ainda assim, o mesmo não é utilizado.Esse resultado 

difere da pesquisa de Santos, Luz e Scarpin (2009),pois, de doze entidades do Terceiro Setor do 

município de Passo Fundo,os autores constataram que 75% utilizam o orçamento para todos os 

projetos, 16,7% utilizam apenas para os projetos mais importantes e apenas uma organização 

não utiliza o orçamento. 



 
 

Constatou-se que, das nove organizações, cinco calculam a média de custo por 

paciente, porém os gestores não utilizam métodos de custeio.Na pesquisa deSantos, Luz e 

Scarpin (2009),todas as entidades pesquisadascalculam o custo dos seus produtos e serviços 

oferecidos por métodos de custeio, sendo o custeio variável o método mais utilizado, eapenas 

uma organização utiliza o método de custeio baseado em atividade (ABC). 

Os gestores foram questionados se utilizam algum indicador para avaliação de 

desempenho da organização. Verificou-se que a maioria das organizações avalia seu 

desempenho por meio de discussões internas sobre o que foi planejado, se houve melhoria no 

quadro do paciente, ou seja, sobre as suas atividades. Esse resultado foi semelhante ao 

apresentado na pesquisa de Brito et al. (2008),os quais, ao investigar as dez maiores ONGs do 

Estado do Ceará, com base nos dados do Anuário do Estado do Ceará do ano de 2004, 

verificaram que os gestores avaliam o desempenho por meio de discussões internas, ao invés 

de utilizar informações contábeis e gerenciais. As organizações investigados por Brito el al 

(2008) atuam nas seguintes áreas: assistência à criança e ao adolescente, saúde, medicina, 

psicologia, terapia ocupacional, artes, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 

Na última parte da seção da contabilidade gerencial, os gestores foram questionados 

sobre quais instrumentos da contabilidade gerencial eles consideram mais relevantes para o 

processo de tomada de decisão. Os gestores apontaram como principais instrumentos 

gerenciais o planejamento estratégico anual, o controle de custos e também os relatórios 

internos, como os relatórios dos projetos e de despesas. O „Gestor ONG-6‟ considera o 

relatório circunstancial anual relevante na tomada de decisão, pois, nesse relatório,constam as 

atividades que foram desenvolvidas, as verbas liberadas, o número de atendimento e, 

principalmente, os resultados obtidos. 

 Quanto à contabilidade financeira, os gestores foram questionados se a contabilidade é 

feita por terceiros ou internamente. A contabilidade das nove organizações é feita por terceiros 

contratados (escritórios). Questionou-se também quanto à frequência de contato do gestor com 

o contador, afirmando 5 gestores terem contato diário com o contador, e 4 gestores relataram 

que é semanalmente. Esse resultado é similar ao da pesquisa de Dutra e Silva (2014),os quais 

constataram que, de 17 entidades, ou seja, 88,2%, a contabilidade é feita por escritórios e,em 2, 

a contabilidade é feita internamente.De acordo com resultados, os gestores que têm contato 

diário com o contador pertencem às organizações que têm um maior faturamento anual. 

 Buscou-se analisar, também,conforme opinião dos gestores, o grau de importância do 

material recebido do contador. Todos os gestores afirmaram que os relatórios contábeis são os 

mais importantes, comentando a „Gestora ONG-1‟: “dependemos dos relatórios contábeis 

mensalmente para prestar contas a prefeitura, pois precisamos da subvenção”. Para os gestores, 

o segundo material mais importante são as guias para pagamentos de impostos e contribuições, 

pois, segundo eles, todo o material recebido do contador é de suma importância. Os nove 

gestores afirmaram que utilizam os dados da contabilidade e que consideram as informações 

por ela geradas muito importantes. 

 Os gestores ainda declararam que utilizam as informações contábeis para fins fiscais, 

bem como para a sociedade, por meio da prestação de contas aos doadores, para a tomada de 

decisões e para o controle das operações. A „Gestora ONG-8‟ comentou que a utiliza mais para 

fins fiscais e para prestação de contas. 

 Diante disso, os gestores foram questionados sobre quais relatórios eles recebem da 

contabilidade e quais são os utilizados no processo de gestão. Pela Tabela 2, observa-se que a 

maioria das organizações utiliza apenas o Balanço Patrimonial (100%) e a Demonstração do 

Resultado do Exercício (67%). As outras demonstrações, como a Demonstração do Fluxo de 

Caixa, Demonstração dasMutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas,são 

utilizadas apenas pela ONG-1, o que pode justificar o recebimento de recursos tanto nacionais 

quanto internacionais, pois, conforme a gestora ONG-1,a prestação de contas é mais rigorosa. 



 
 

Percebe-se então uma divergência, pois os gestores consideram as informações dos 

relatórios financeiras importantes, mas relataram que utilizam apenas duas das demonstrações 

contábeis no processo de gestão. Verificou-se também a frequência com que os gestores 

utilizam essas demonstrações contábeis: 78% (7 gestores) afirmaram utilizar apenas 

anualmente e 22% (2 gestores) relataram que as utilizam semestralmente, sendo a ONG-2 e a 

ONG-9. Então, pressupõe-se que as organizações que têm um maior número de receitas 

utilizam os relatórios financeiros com uma frequência maior. 

 
Tabela 2 – Demonstrações Contábeis recebidas e utilizadas 

Demonstrações Contábeis Recebem (%) Utilizam (%) 

Balanço Patrimonial 9 100% 9 100% 

Demonstração do Resultado do Exercício 9 100% 6 67% 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 8 89% 1 11% 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 8 89% 1 11% 

Notas Explicativas 6 67% 1 11% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No que tange à contabilidade financeira, os gestores foram questionados quais 

instrumentos da contabilidade financeira eles consideram mais relevantes para o processo de 

tomada de decisão. Os gestores apontaram o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício. A „Gestora ONG-2‟ comentou que considera o Balanço Patrimonial o 

mais relevante para analisar a situação patrimonial da organização. Jáo „Gestor ONG-6‟ 

comentou que considera o Balanço Patrimonial o mais relevante, pois ele é o mais solicitado e 

que, sem ele, não se consegue liberar recursos ou aprovar convênios. Diante disso, percebe-se 

que esse gestor considera o Balanço Patrimonial relevante apenas como forma para captar 

recursos e não para a tomada de decisões.  

 Por último, foi questionado aos gestores quanto à prestação de contas e captação de 

recursos. Os gestores das ONGs 3, 4 e 5 relataram que não prestam contas à sociedade, o que 

pode gerar desconfianças e dúvidas quanto à atuação das organizações, podendo tornar os 

recursos recebidos cada vez mais escassos. Já os gestores das ONGs 1, 6 e 9 afirmaram que 

prestam contas a sociedade somente quando é solicitado e, quanto àsONGs 2, 7 e 8, seus 

gestoresdeclararam que prestam conta por meio de sites, reuniões com as famílias e envio de 

relatórios. A gestora da ONG-8 relatou que, no final do ano, eles entregam um ofício de 

agradecimento e apresentam os relatórios para explicarcomo as verbas foram direcionadas. As 

nove entidades prestam contas à prefeitura, mensalmente, com cópias de notas fiscais, 

controle de cheques e extrato bancário e, anualmente, com as demonstrações contábeis 

obrigatórias. 

 Quanto à captação de recursos, os gestores comentaram que utilizam o relatório 

circunstancial anual, relatórios de despesas e receitas, e o gestor da ONG-7 relatou que utiliza 

oBalanço Social. A „Gestora ONG-8‟ comentou que a captação de recursos depende da 

publicação do edital, visto que alguns editais pedem o Balanço Patrimonial, o estatuto da 

entidade, certificados, entre outros. Essa gestora ainda disse que apresenta os projetos da 

entidade para as empresas que fazem doações à organização e que realiza a prestação de 

contas para as empresas que mais contribuem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi investigar quais instrumentos contábeis e gerenciais são 

utilizados no processo de gestão das organizações do Terceiro Setor. Assim, foi realizado um 

estudo multicaso em nove ONGs na cidade de Uberlândia (MG). Para o estudo, realizaram-se 



 
 

entrevistasa partir de um roteiro semiestruturado com os gestores que participam do Programa 

Empreender oferecido pela ACIUB. 

Verificou-se que, praticamente, a maioria das organizações realizauma média de 

custos por pacientes. Foi constatado tambémque a maioria das organizações realiza 

planejamento estratégico anual e que poucas organizações utilizam o orçamento. 

 Foi verificado, ainda, que os gestores entrevistados consideram as informações 

contábeis muito importantes para o processo de gestão, seja para fins fiscais, para prestação 

de contas, para a tomada de decisões e para o controle das operações, mas, frente aos 

resultados, pressupõe-se que eles não sabem como elas podem contribuir realmente com a 

gestão.  

 Percebeuque, mesmo considerando a importância dos instrumentos contábeis 

egerenciais para a gestão da organização, a grande maioria dos gestores afirmou que esses não 

são implantados na gestão, o que demonstra a necessidade de profissionalização da gestão 

dessas organizações.Esses gestores aindarelataram que o Programa Empreender oferecido 

pela ACIUB vem sendo importante para a capacitação gerencial e para proporcionar trocas de 

experiência entre os gestores, contribuindo para o desenvolvimento e desempenho das 

atividades e incentivando as parcerias entre as organizações.  

 Constatou ainda quea maioria dos gestores entrevistados considera queseus 

conhecimentos e domínio sobre instrumentos contábeis e gerenciais são insuficientes. Isso 

pode justificar a pouca utilização das demonstrações contábeis, pois os gestores relataram que 

recebem as demonstrações contábeis obrigatórias, mas queutilizam apenas o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, podendo esse fato ocorrer devido à 

falta de conhecimento ou dificuldades para analisá-las. Além disso, a periodicidade de uso dos 

relatórios contábeis é semestral ou anual, o que pode configurar uma não adequada 

tempestividade no processo de tomada de decisão. 

 Os resultados desta pesquisa mostram que as organizações do terceiro setor sofrem 

com deficiência no gerenciamento e que precisam de maior profissionalização para atrair mais 

investimentos.Os gestores precisam a aprender a atuar como uma empresa do setor privado e 

adotarestratégias de gestão em suas organizações para contribuir para o aumento no 

desempenho geral da organização. 

Espera-se que o presente estudo possa contribuir para conscientizar os gestores 

dasorganizações sem fins lucrativossobre a importância da utilização no processo de gestão 

dos benefícios da contabilidade financeira e gerencial, bem como incentivá-los a continuar 

com a participação no Programa Empreender para que adquiram novos conhecimentos. O 

estudotambém contribui pelo fato de haver poucas pesquisas sobre os procedimentos 

contábeis e administrativos em entidades do Terceiro Setor, contribuindo para a literatura 

acerca dos instrumentos contábeis e gerenciais pertinentes a esse grupo de empresas 

(SANTOS; LUZ; SCARPIN, 2009). 

Como limitação da pesquisa, considera-se a pequena quantidade de entrevistados, o 

que limita generalizar as conclusões do estudo às demais entidades.Indica-se para futuras 

pesquisas que se aplique este estudo em outras localidades para fins de comparação e em um 

número maior de organizações, com a aplicação de métodos quantitativos para a análise e 

comparação dos resultados. 
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