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RESUMO  
 

Diante de incontáveis temas de estudos abordados no Curso de Ciências Contábeis, foram 

muitos os assuntos que poderiam ser discutidos neste trabalho de pesquisa, porém, algumas 

áreas da sociedade mereceram atenção especial do contabilista, um exemplo foram as 

instituições do Terceiro Setor que atuam diretamente na melhoria da condição humana e no 

bom desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral 

estrutura numa pesquisa ampla sobre as teorias Contábeis voltadas as instituições do terceiro 

setor, afim de, identificar ferramentas da Contabilidade capazes de trazer benefícios às 

instituições filantrópicas no que se refere ao aumento da arrecadação oriunda de empresas 

privadas. Para atingir o objetivo geral foram propostos alguns objetivos específicos como: 

explorar a situação contábil de uma instituição filantrópica com ênfase na gestão de seus 

recursos; apontar os processos de formalização e adequação contábil dessas instituições e por 

fim abordar as barreiras contábeis mais comuns enfrentadas pelas empresas filantrópicas no 

que se refere à transparência e prestação de contas para seus incentivadores. Este estudo teve 

como problemática como a aplicação de boas práticas contábeis pode trazer benefícios ás 

instituições filantrópicas no que se refira ao aumento da arrecadação oriunda de empresas 

privadas.  

 

Palavras-chaves: Contabilidade. Plano de Contas.  Entidades Filantrópicas. Incentivos 

Fiscais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ABSTRACT  
 

Faced with countless topics of study addressed in the Course of Accounting Sciences, many 

subjects could be discussed in this research, however, some areas of society deserved special 

attention of the accountant, an example were institutions of the Third Sector that act directly 

in the improvement of the human condition and the good development of society. Thus, this 

research has as general objective the structure in a broad research on the accounting theories 

directed to the institutions of the third sector, in order to identify tools of Accounting capable 

of bringing benefits to the philanthropic institutions with respect to the increase of the 

collection coming from private companies. In order to achieve the general objective, some 

specific objectives were proposed: to explore the accounting situation of a philanthropic 

institution with an emphasis on the management of its resources; to point out the processes of 

formalization and accounting adequacy of these institutions and finally to address the most 

common accounting barriers faced by philanthropic companies regarding transparency and 

accountability for their sponsors. This study had as problematic how the application of good 

accounting practices can bring benefits to the philanthropic institutions in what refers to the 

increase of the collection coming from private companies. 

 

Key-words: Accounting. Chart of Accounts. Philanthropic Entities. Tax breaks. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Formulação do Problema 

 

 No Brasil muito se fala sobre terceiro setor, instituições de assistência social e seus 

reais propósitos como auxiliadores para a melhoria na qualidade de vida das pessoas que delas 

necessitam e consequentemente da sociedade.  

 Mediante uma cultura de flexibilização no que se refere à gestão nas instituições do 

setor social, por considerar que a atividade exercida é fruto unicamente da caridade humana 

sem qualquer retorno financeiro, tornou-se necessário adotar mecanismos capazes de oferecer 

transparência para a sociedade, doadores de recursos e para o poder público uma vez que, as 

doações, em grande parte, são feitas por ele. 

 Atividades de ilicitude prejudicam amplamente a captação de recursos, tendo em vista 

que as empresas engajadas em projetos assistenciais e a sociedade que atua como grande 

incentivadora exige de seus receptores financeiros uma prestação de contas clara e concisa. 

 A criação de ONGs e instituições de filantropia com finalidades de captação de 

recursos para uso pessoal e de forma imoral trouxeram à tona discussões acerca da 

transparência e das práticas contábeis adotadas por essas organizações. 

 As entidades filantrópicas compõem de forma representativa o terceiro setor na 

economia nacional. O setor é composto pelas organizações da sociedade civil, com finalidade 

não lucrativa, na busca do bem comum. 

 O Terceiro Setor é definido por Fernandes (1994): 
 

O Terceiro Setor denota um conjunto de organizações e iniciativas privadas que 
visam à produção de bens de serviço de mútua ajuda. Este é o sentido positivo da 
expressão. ‘Bens e serviços públicos’, neste caso, implicam uma dupla qualificação: 
não geram lucros e respondem às necessidades coletivas. 

 

 O Terceiro Setor ocupa uma lacuna entre o primeiro e segundo setor, compostos pela 

esfera pública e iniciativa privada, sucessivamente, e apresenta-se como alternativa de 

inclusão de parte da sociedade que é desprovida de meios e habilidades exigidas na estrutura 

capitalista. 

 Sob a luz da Contabilidade e sua importância na estruturação dos diversos segmentos 

empresariais, se faz necessário ampliar o conhecimento de suas normas e práticas, visto a 

dificuldade em dar continuidade aos projetos do terceiro setor, seja por limitações inerentes a 

qualquer negócio, seja pela dificuldade na obtenção de recursos e manutenção das atividades. 



15 
 

 

 Uma gestão focada na adoção de ferramentas contábeis, capaz de trazer transparência 

e dar legitimidade aos processos financeiros, pode representar uma ferramenta eficiente no 

enfrentamento de dificuldades das entidades filantrópicas. 

 Segundo Martins (1994), o objetivo mais buscado pelo ser humano é o de desvendar e 

conhecer a verdade. Assim, ao longo de sua vida, utiliza vários mecanismos na busca do 

conhecimento, e entre tantos mecanismos, a Pesquisa Científica surge como um das opções, 

para conhecer a realidade. 

 O conhecimento é um processo de reflexão crítica, é a tomada de consciência de um 

mundo vivido pelo homem. É uma atividade capaz de transformar a realidade. Barros (1990). 

 Na estruturação e embasamento do saber, surgiu a pergunta que foi posta como um 

desafio a uma investigação eventual, que levou a identificar as evidências e estabelecer a 

veracidade dos fatos abordados. "A problematização enfatiza a dúvida como princípio e como 

método de conhecimento" (NOGUEIRA, 1994). 

 A definição do problema de pesquisa foi à fase no qual o pesquisador delimitou e 

decidiu o que desejava estudar. Inicialmente, se fez necessário a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, fazendo uma seleção de materiais em bibliotecas, acervos online e 

outras fontes relevantes, (TRIVIÑOS, 2001). 

 Diante de incontáveis temas de estudos abordados no Curso de Ciências Contábeis, 

foram muitos os assuntos que poderiam ser discutidos neste trabalho de pesquisa, porém, 

algumas áreas da sociedade mereceram atenção especial do contabilista, um exemplo foram as 

instituições do Terceiro Setor que atuam diretamente na melhoria da condição humana e no 

bom desenvolvimento da sociedade. 

A partir deste enfoque, o presente trabalho pretendeu identificar: Como a aplicação de 

boas práticas contábeis pode trazer benefícios ás instituições filantrópica no que se refere ao 

aumento da arrecadação oriunda de empresas privadas.  

 O objetivo geral deste trabalho se estruturou numa pesquisa ampla sobre as teorias 

Contábeis voltadas as instituições do terceiro setor, afim de, identificar ferramentas da 

Contabilidade capazes de trazer benefícios ás instituições filantrópicas proporcionando o 

aumento da arrecadação oriunda de empresas privadas. 

Os objetivos específicos deste projeto foram:  

• Explorar a situação contábil de uma instituição filantrópica, com ênfase na gestão de 

seus recursos. 

• Apontar os processos de formalização e adequação contábil dessas instituições.  
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• Abordar as barreiras contábeis mais comuns enfrentadas pelas empresas filantrópicas 

no que se refere à transparência e prestação de contas para seus incentivadores. 

 Três artigos foram considerados relevantes para a escolha deste tema de trabalho, e 

foram norteadores para a elaboração do mesmo. 

 Primeiro, o projeto desenvolvido por Sérgio Amadeu da Silveira, com o título de 

Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. Publicado no ano de 2003 

em Seminários temáticos para a 3ª Conferência Nacional de TI. Trabalho de grande relevância 

que pretendeu relacionar políticas de inclusão digital e adoção de software livre, voltados para 

o desenvolvimento social e redução da pobreza.  Através da tecnologia propôs a melhoria de 

processos. 

 Segundo, o artigo desenvolvido por Piero Muraro e José Edmilson de Souza Lima, 

com o título de Terceiro setor, qualidade ética e riqueza das organizações. Publicado em 2003 

pela Revista Fae, Curitiba. Escrito a partir de um projeto de Iniciação Científica, este artigo 

propôs tornar visível aos interessados, de maneira clara e objetiva, a importância da qualidade 

ética dos gestores nas organizações sem fins lucrativos. 

 Por fim, o artigo de Msc Orleans Martins, sob o título de Contabilidade no terceiro 

setor.  Publicado em 2009, por XXIII ENECIC–Encontro Nacional de Estudantes de Ciências 

Contábeis. Campina Grande. O trabalho abordou como a falta de normatização trouxe 

transtornos consideráveis, principalmente em termos de padronização das informações e 

relatórios contábeis, e em contra partida, ratificou sua importância no comprometimento com 

a transparência. 

 

1.2 Metodologia da pesquisa 

 

Segundo Vergara (2014), uma pesquisa pode ser classificada por dois critérios: quanto 

aos fins, onde se destacam as pesquisas exploratórias, descritivas, explicativas, 

metodológicas, aplicadas e intervencionistas, e quanto aos meios, onde se destacam as 

pesquisas de campo, laboratorial, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, 

participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa metodológica, que é o estudo que se refere a 
instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, 
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos, modelos para atingir 
determinado fim. Construir um instrumento para avaliar o grau de 
descentralização decisória de uma organização é exemplo de pesquisa 
metodológica. (VERGARA, 2010, p. 42). 
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 Quanto ao percurso adotado na elaboração desse escrito, teve-se como foco 

fundamental o trabalho na área a que se destinou, contábil. A metodologia adotada consistiu 

de uma pesquisa descritiva documental realizada por meio de estudos bibliográficos, 

documentais e por meio de entrevista, bem como, a pesquisa de campo, que consistiu na 

observação de fatos e fenômenos conforme ocorreram na realidade, com o objetivo de 

compreender e explicar o problema pesquisado.  

A pesquisa documental é aquela realizada em documentos conservados no interior de 

órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: registros, anais, 

regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, comunicações informais, filmes, 

microfilmes, fotografias, videoteipe, dispositivos de armazenagem por meios ópticos, 

magnéticos e eletrônicos em geral, diários, cartas pessoais e outros. (VERGARA, 2010, p. 

42). 

A pesquisa documental, portanto, foi realizada com o propósito de buscar informações 

substanciais em relação ás ações adotadas nos controles contábeis das empresas do Terceiro 

Setor. 

Já a pesquisa de campo, segundo Gil (2009), implica em realizar investigações para 

além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, por meio da coleta de dados. A pesquisa foi 

realizada com a coleta de informações junto á instituições do terceiro setor. 

 A abordagem proposta foi qualitativa. Na abordagem qualitativa procurar-se-á 

identificar, qualitativamente, a opinião dos gestores das empresas pesquisadas (TERENCE; 

ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

A pesquisa qualitativa tem como característica o levantamento de dados sobre as 

motivações de um grupo, com a finalidade de compreender e interpretar determinados 

comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população. Foi 

exploratória, portanto não teve o intuito de obter números como resultados, mas, 

informações que poderiam nos indicar o caminho para tomada de decisão correta sobre uma 

questão-problema. 

Os recursos usados na pesquisa foram as entrevistas semi estruturadas, onde os 

gestores puderam expor seu ponto de vista no que tangia aos processos das instituições em 

estudo e observação em campo que possibilitou aprofundar conhecimentos e fazer análises 

mais assertivas. 

 O tamanho da amostra pode não seguir o rigor estatístico, o foco da amostra é oferecer 

um retrato da população estudada, refletindo suas características. 
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 Na metodologia de pesquisa, foi observado o tratamento de dados; foram utilizadas as 

informações relevantes concedidas pelos gestores das instituições filantrópicas que, em 

conjunto, formavam grupos de evidencias tratados com mais minúcia, a fim de se obter 

resultados e análises específicas. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, delineou o universo e a amostra a serem 

utilizados. Vergara (2014, p. 46) explica que o universo da amostra “é um conjunto de 

elementos que possuem características que serão objeto de estudo” e que a amostra, 

propriamente, pode ser “de dois tipos: probabilística – aleatória simples, estratificada e por 

conglomerado, e não probabilística – por acessibilidade ou por tipicidade”. 

O universo da pesquisa foram 3 (três) instituições filantrópicas de Belo Horizonte e 

foram analisados os processos para controle das informações contábeis e as limitações 

vivenciadas por estas empresas na captação de recursos para a manutenção das mesmas, 

foram sujeitos á entrevista os administradores da empresa. 

Pretendeu-se sim, trabalhar os desafios que permeavam a adoção da Contabilidade na 

administração das instituições filantrópicas em perspectiva mais ampla. Dessa forma, 

acreditou-se que este ensaio teórico pôde ser de grande utilidade para os pesquisadores e 

usuários das Ciências Contábeis, pois se sabia que muitos não a conheciam de fato. 

Para a análise de dados, foi adotada a coleta de informações obtidas nas entrevistas; a 

partir da exposição de ideias, traçou-se um perfil dos métodos adotados pela contabilidade das 

instituições e identificou os maiores limitadores na captação de doações e entraves que 

obstruía e não permitia transparência nos relatórios contábeis destas empresas. 

A investigação científica ficou delimitada em uma pesquisa ampla sobre as teorias 

Contábeis voltadas às instituições do terceiro setor, com a finalidade de descrever ferramentas 

da Contabilidade que exerceram impacto na gestão e possibilitou maior transparência na 

utilização de doações. 

A extensão do trabalho se limitou aos estudos bibliográficos e demais meios de 

informação capazes de oferecer dados de fontes seguras e fidedignas. A investigação foi 

ampliada á instituições do setor, localizadas em Belo Horizonte. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O primeiro capítulo da pesquisa abrange a formulação do problema, assim como a sua 

justificativa, os objetivos e a metodologia empregada na pesquisa, a fim de apresentar ao 
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leitor uma visão geral referente à adoção de boas práticas contábeis em entidades filantrópicas 

de assistência social e o impacto na captação de recursos. 

O segundo capítulo trata da coletânea de todo fundamento teórico que deu suporte 

para a resposta do problema da pesquisa. 

O terceiro capítulo explica de forma minuciosa, detalhada e rigorosa todo 

embasamento teórico empregado na pesquisa como os procedimentos e a metodologia, que 

abrange a caracterização da empresa objeto do estudo de caso.  

O quarto capítulo abrange a análise e o resultado obtido no estudo de caso.  

O capítulo cinco se refere parte final da pesquisa, onde foram apresentadas as 

conclusões finais e recomendações sobre o assunto abordado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contabilidade 

 

 A contabilidade é uma ciência social, assim como a administração e a economia, 

sendo que a contabilidade estuda, pratica e interpreta os registros referentes à movimentação 

da empresa que afetam o seu patrimônio, com a finalidade de assegurar o controle e fornecer 

informações da situação financeira aos administradores para a tomada de decisão, assim como 

mostrar o desenvolvimento da empresa. 

Conforme Attie: 

 

A contabilidade tem a finalidade precipua de promover os meios informativos e de 

controle com intuito de coletar todos os atos ocorridos na empresa e que tenham, ou 

possam ter, impactos e causar variações em sua posição patrimonial. A 

Contabilidade é o instrumento de medição e avaliação do patrimônio e dos 

resultados auferidos pela gestão da Administração da entidade (ATTIE, 2009, p. 4). 

 

 Para Sá (2002, p.46), “Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em 

relação à eficácia funcional das células sociais”.  

 A contabilidade surge na época em que os homens habitavam cavernas, onde através 

de desenhos, pinturas e sinais repetitivos por traços, pontos, grades e similares, registravam o 

controle de seus mantimentos (SÁ, 2008).  

 No território nacional, estendem-se os maciços de rochas calcárias, onde existem 

grandes números de grutas, servindo de abrigo para o homem primitivo. Dentre estas grutas, 

temos a de São Domingos em Minas Gerais, no vale do rio Urucuia. Nesse maciço, localizam-

se mais de 40 grutas onde se encontram formas gráficas rupestres e pinturas. Ali, encontram-

se várias pinturas que se identificam com natureza contábil, devido às formas das contas 

encontradas na Europa.  

 Segundo Sá (2008, p. 16):  

 

Os signos, desenhos e pinturas que foram identificadas nas grutas de Montalvânia, 
no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais, aquelas das lápides em Pedra Furada no 
Parque das Antas no Piauí, evidenciam uma vida primitiva muito antiga, possuindo, 
todavia, acentuada semelhança com os signos das grutas europeias.  
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 As inscrições brasileiras são fortes indícios de evolução racional e é considerado como 

um ato de inteligência direcionado ao patrimônio (SÁ, 2008).  

 O cargo de contador já existia em Portugal deste os meados de 1319. O mais alto 

cargo do Governo, Contador-Mor, foi instituído desde 1389, com a criação do primeiro, pode 

se dizer, tribunal de contas, onde era feita a contabilidade do Rei. 

 Com a transferência da corte de Portugal para o Brasil, este traz junto o ensino 

contábil.  

 A criação do Conselho da Fazenda para administração, arrecadação, distribuição, 

contabilidade e assentamento do real patrimônio e fundos públicos do Estado do Brasil e 

Domínios Ultramarinos foi em 1808.  

 A contabilidade pode ser resumida como a escrituração dos atos e fatos ocorridos nas 

entidades e a informação gerada referente a atual situação econômico-financeira das entidades 

para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, bem como mensurar o real valor dos 

patrimônios das entidades.  

 Válido salientar que a contabilidade não é uma ciência exata, mas sim uma ciência 

social aplicada. 

 Para Gouveia (1975, p. 1):  

 

Contabilidade é uma arte. É a arte de registrar todas as transações de uma 
companhia, que possam ser expressas em termos monetários. E, é também a arte de 
informar os reflexos dessas transações na situação econômico financeira dessa 
companhia.  
 

 A contabilidade estabelece em sua parte teórica, os princípios e regras de conduta a 

serem seguidas pelos profissionais da área contábil, assim padronizando procedimentos por 

eles adotados.  

 Segundo Ferreira (2004, p. 1), a contabilidade em perspectiva teórica pode ser definida 

como “a ciência que estuda o patrimônio do ponto de vista econômico e financeiro, bem como 

os princípios e as técnicas necessárias ao controle, à exposição e à análise dos elementos 

patrimoniais e de suas modificações”.  

 A contabilidade tem como função controlar o patrimônio, apurar o lucro ou o prejuízo. 

 Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (1989, p. 60), “sua função principal é a 

mensuração do lucro e o reporte da posição patrimonial em determinados momentos”. 
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 A contabilidade registra todos os fatos e atos ocorridos. Ela os controla de forma a 

organizá-los, posteriormente os analisa através dos demonstrativos, com a finalidade de obter 

a situação econômico-financeira que a organização apresenta em determinado período.  

 O principal objeto da contabilidade é o patrimônio. Sendo assim, a contabilidade 

fornece informações do patrimônio da entidade, para que seus administradores possam 

verificar a realidade financeira em que a empresa se encontra. 

 Sá ainda acrescenta que: 

 

A contabilidade, sendo a ciência apta para contribuir, por meio de modelos à 
prosperidade das aziendas, pode ensejar a prosperidade do todo social, ou seja, é a 
ciência competente para construir a prosperidade social a partir da somatória das 
unidades. 

 

 A contabilidade é essencial para a tomada de decisão do dia a dia e para o crescimento 

da empresa como um todo, ela gera informações e estas são utilizadas para diversas questões, 

pois diversos são seus usuários. Caso uma empresa necessite pedir empréstimo junto ao 

banco, esta fará uso dos relatórios contábeis para mostrar ao banco como está a sua atual 

situação financeira e econômica. Podemos citar também o governo e as entidades públicas a 

ele relacionadas, os funcionários da organização, os fornecedores, os clientes.  

 Para Horngren, Sundem Stratton (2004, p. 4), os usuários da informação contábil 

enquadram-se em três categorias: 

 

 1. Gestores internos que usam a informação para o planejamento e controle, em 
curto prazo, de operações rotineiras.  
2. Gestores internos que usam a informação para tomar decisões não rotineiras (por 
exemplo, investir em equipamentos, determinar o preço de produtos e serviços, 
decidir a que produtos dar relevo ou não) e formular as políticas gerais e planos de 
longo prazo.  
3. Usuários externos, tais como investidores e autoridades governamentais, que 
usam a informação para tomar decisões a respeito da empresa.  

 

 Independente de serem usuários internos ou externos, ambos usam as informações 

contábeis, porém cada um a sua maneira, que se aplica a sua necessidade.  

 Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004):  

 

Os usuários externos como acionistas, fornecedores, bancos e agências regulatórias 
do governo utilizam as informações geradas pela contabilidade financeira enquanto 
que os usuários internos utilizam as informações geradas pela contabilidade 
gerencial.  
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 Para suporte externo, como por exemplo: a empresa necessita de um financiamento, se 

a empresa tiver sua contabilidade em dia será mais fácil para que ela consiga o financiamento. 

E certamente, se a empresa não tiver uma boa contabilidade que traga demonstrativos de 

como está a sua situação para que ela, a empresa, possa tomar suas decisões, não haverá quem 

queira investir. 

 

2.2. Plano de Contas 

 

 O plano de contas muitas vezes é visto apenas como um conjunto das contas 

patrimoniais e de resultado que retratam as operações da entidade a qual ele se refere. Por 

isto, sua concentração é bastante divergente entre os autores, pois alguns o consideram como 

tal e outros dão a ele características de um manual de contas. Nota-se a diferença conceitual 

observando a conceituação de Franco (1981, p.129) quando afirma que “o plano de contas é 

um elenco de todas as contas que se prevê sejam necessárias aos registros contábeis de uma 

entidade [...]” e de Sá (1979, p.22) que se se refere ao plano de contas como “um conjunto de 

normas, como um sistema, como uma grande peça contábil, visando a estabelecer, 

previamente, tudo o que diz respeito às contas a serem adotadas nos registros contábeis de 

uma empresa ou de uma entidade”. 

 Nota-se que a conceituação vai além da simples denominação e ordenação das contas, 

mas refere-se também à presença de informações que têm o propósito de auxiliar na utilização 

do plano de contas, abrangendo o significado de cada conta, bem como suas movimentações. 

 As contas que compõem o plano de contas funcionam como um resumo das operações 

da empresa. Elas reúnem em seu interior todos os fatos contábeis ocorridos na entidade de 

mesma natureza, sintetizando-os facilitando assim a análise da movimentação patrimonial da 

entidade. Cada conta tem sua especialidade e um titulo que procura demonstrar a operação 

que representa. Ela deve ser intitulada de modo a dar transparência quanto a seu entendimento 

no momento dos lançamentos contábeis, que são efetuados de acordo com a classificação e 

ordenação de cada conta. Sá (1979, p.19) afirma que: 

[...] grande parte dos erros vêm sendo cometidos reside na intitulação indevida das 
contas; outras vezes o erro é o mais grave e em vez de erro na denominação, existem 
ainda erros na relação dos objetivos das contas, misturando-se nelas uma série de 
fatos não semelhantes pela sua natureza.  
 

 É devido a ocorrência destes equívocos que os procedimentos para a confecção de um 

plano de contas e mesmo um plano de contas já confeccionado devem ser revisados, 
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objetivando eliminar estes erros, fazendo com que a escrituração seja mais simples e 

representativa da realidade vivenciada pela empresa. 

 A projeção de um plano de contas bem estruturado não é considerada uma das tarefas 

mais fáceis. Por ser um espelho das operações empresariais, o projeto de um plano de contas 

inicia-se com um vasto estudo sobre estas operações. É por meio do resultado deste trabalho, 

conhecendo profundamente como acontece o funcionamento da organização que começam a 

surgir às primeiras ideias de composição das contas que farão parte do plano de contas 

contábil. 

 A classificação das contas que compõem o plano de contas depende de vários fatores e 

pode ser considerada sob diversos pontos de vista. Entretanto, existem alguns princípios 

gerais comuns a todas as classificações, conforme ensina Padoveze (1998, p.155): 

 

a) a estrutura do plano de contas deve propiciar a apresentação da informação de 
modo automático para os relatórios futuros, para evitar o retrabalho e redundância de 
dados; 
b) deve propiciar a informação no grau de detalhamento necessário, evitando-se 
informações relevantes de modo aglutinado, que não permita compreensão e 
decisão; 
c) deve ser estruturada para manter o inter-relacionamento completo entre as contas 
afins do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados do Exercício; 
d) para tanto, devem ser criadas contas adicionais quantas forem necessárias para 
atender aos três fundamentos anteriores. 

 

 Observando as operações é que vão surgindo as figuras de todas as contas presentes 

em um plano. Por terem a função de espelhar e sintetizas as modificações serão registradas 

em determinada conta, afim de que o plano não seja extremamente sintético ou analítico. 

 Um plano de contas extremamente sintético acaba aglutinando várias informações em 

uma mesma conta, o que atrapalha a visualização dos fatos patrimoniais ocorridos em 

determinado momento. Já um plano de contas com um número excessivo de contas também 

causa problemas no momento da análise das demonstrações contábeis. Por serem estas 

compostas pelas contas do plano de contas, as informações geradas por elas acabam ficando 

bastante dispersas uma das outras, necessitando assim que os analistas destas demonstrações 

aproximem tais informações de modo que facilite seu entendimento e analise, causando um 

trabalho dispendioso para estes, além do problema de se ter que avaliar todas as 

movimentações para saber quais são semelhantes e possam ser aglutinadas sem prejudicar as 

informações geradas. Sendo assim, é mais proveitoso uma observação intensa das operações 

antes da confecção do plano de contas do que depois das demonstrações prontas, objetivando 

diminuir a possibilidade de equívocos nas avaliações. 
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 As observações para a estruturação de um plano de contas são bastante diversificadas, 

pois vão depender do setor empresarial e do tipo de operações que a entidade em estudo 

executa. Mas de maneira geral, explicita-se as informações ditadas por Padoveze (1998, 

p.155) que melhor sintetizam os procedimentos a serem realizados no momento da confecção 

de um plano de contas: 

a) devem atender primeiramente às necessidades específicas de cada empresa e suas 
segmentações de responsabilidade e às necessidades de informação de todos os 
usuários das informações contábeis; 
b) o ponto de partida das necessidades informacionais são as informações contábeis 
requeridas pelo dirigente máximo da empresa, sendo o papel do contador apenas de 
monitoramento e aconselhamento; 
c) partindo das informações do (s) dirigente (s) máximo (s), e seguindo em ordem 
hierárquica, atender aos demais usuários da informação contábil por toda a empresa; 
d) a classificação deve partir do geral para o particular; 
e) a classificação deve partir do detalhamento adequado do Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados e Fluxos de Caixa, que são os modelos decisórias mais 
importantes de caráter global da empresa; 
f) as contas devem ser codificadas dentro do possível, ou conterem elementos claros 
para rápida identificação e assimilação do que representam; 
g) os agrupamentos devem ser feitos pensando nos relatórios ou telas que deles se 
originarão; 
h) os títulos das contas devem refletir imediatamente os elementos patrimoniais que 
representam devem ser claros e sucintos; 
i) devem ter flexibilidade (margem para ampliação) e operacionalidade. 

  

 Chama-se a atenção para a opinião de Padoveze que, na alínea b, restringe a atuação 

do contador em apenas de “monitoramento e aconselhamento”. Muitas vezes a problemática 

de um plano de contas mal formulado advém exatamente devido a esta colocação. Defende-se 

a ideia de que o contador deve ser o executor do projeto de um plano de conta e não apenas 

monitorá-lo e aconselhar se está certo ou errado. Ele deve sim, pesquisar e entender como 

funcionam as atividades empresariais, ouvir as necessidades dos usuários das informações que 

serão geradas e ele próprio confeccionar este plano de contas. Isto porque é o profissional da 

contabilidade que detêm o conhecimento das normas contábeis, regras, procedimentos que 

regem a escrituração, que consequentemente gerarão as informações nas demonstrações 

contábeis. 

O profissional da área contábil diante da confecção de um plano de contas deve 

também conhecer e fornecer a este plano informações que se nos baseiam diversos 

procedimentos e preceitos ditados pela teoria da contabilidade. 

 A teoria contábil tem por finalidade garantir a sedimentação do conhecimento 

contábil. É por meio desde conjunto de princípios e procedimentos que a contabilidade 

transforma a técnica do registro contábil em atos legitimados pela teoria, utilizando a 

sistematização do débito e do crédito de forma ampla, seguindo diretrizes gerais de ação que 
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procuram atingir o objetivo primordial da contabilidade: fornecer informações para a tomada 

de decisões de seus usuários. Segundo Hendriksen (1999, p.32), apesar da importância dos 

princípios que regem a profissão, eles: 

 

Representam apenas uma das forças que moldam a prática contábil. A política, a 
economia e a legislação também representam muitas das forças poderosas que se 
juntam a considerações puramente teóricas para a determinação da prática. 

 

A teoria da contabilidade, além do desenvolvimento de princípios, também busca 

compreender essas forças. 

Observando os preceitos sobre como a teoria influencia as práticas contábeis no 

projeto e na utilização do plano de contas contábil nas empresas, demonstraremos alguns dos 

procedimentos mais usuais citados pela teoria que auxiliam o profissional da contabilidade no 

planejamento, especificação das contas e definição quanto aos lançamentos efetuados em uma 

planificação contábil. 

Os princípios contábeis são regras, normas e procedimentos que procuram 

fundamentar e justificar o modo como as práticas contábeis devem ser realizadas. Os 

princípios não tratam especificamente de casos isolados, mas procuram abranger aspectos 

gerais e imprescindíveis a uma uniformização dos procedimentos contábeis. 

Muitos autores classificam a estrutura conceitual básica da contabilidade de acordo 

com a hierarquização de postulados, princípios e convenções. Como o objetivo desta seção é 

o de demonstrar de maneira geral os norteamentos ditados pelos princípios, nos basearemos 

nos princípios fundamentais de contabilidade de acordo com a Resolução CFC nº 750, de 29 

de dezembro de 1993, por serem eles os pilares para a formulação das Normas Brasileiras de 

Contabilidade: 

Princípio da Entidade: reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Procura 

distinguir a figura da entidade com a de seus proprietários, entendendo que a entidade em si é 

uma pessoa distinta de seus criadores, ou seja, seus patrimônios não se confundem. 

 

Art. 4º - O princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da 
contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de 
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. (CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC, 1993) 
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Princípio da Continuidade: para a contabilidade, as entidades são organismos criados 

com a intenção de sobrevivência indeterminada, a não ser que provem o contrário. Conforme 

nos explica Iudícibus (1997, p.50). 

 

Seus ativos devem ser avaliados de acordo com a potencialidade que tem de gerar 
benefícios futuros para a empresa, na continuidade de suas operações, e não pelo 
valor que poderíamos obter se fossem vendidos como estão. 
Art. 5º - A continuidade ou não da Entidade, bem como sua vida definida ou 
provável, deve ser considerada quando da classificação e avaliação das mutações 
patrimoniais, quantitativas e qualitativas. (CFC, 1993) 

 

 Princípio da Oportunidade: a movimentação patrimonial deve ser registrada no 

período imediato à sua ocorrência, mesmo se não houver certeza absoluta de como aconteceu. 

Deste modo, os fatos registrados no período exato de seu acontecimento diminuem a hipótese 

da presença de falsas informações futuras nas demonstrações contábeis. 

 

Art. 6º - O Princípio da Oportunidade refere-se simultaneamente, à tempestividade e 
à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que seja 
feito de imediato e com a extensão correta, independente das causas que as 
originaram. (CFC, 1993) 

 

 Princípio do Registro pelo Valor Original: os bens patrimoniais, quando integrados na 

entidade, devem ser registrados pelo valor que esta negociou e desembolsou para consegui-los 

no mercado externo ao da organização. Este princípio utiliza-se deste preceito por geralmente 

existirem comprovantes de pagamentos que legitimam o valor desembolsado pela entidade, 

juntamente com o real valor dos bens adquiridos. 

 

Art. 7º - Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores 
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda 
do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, 
inclusive quando configurem agregações ou decomposições no interior da entidade. 
(CFC, 1993) 

 

 Princípio da Atualização Monetária: os bens registrados pelo seu valor original devem 

ser atualizados de acordo com as mudanças no poder aquisitivo da moeda. Essa atualização 

tem como base um indexador para sua efetivação, sendo que este é válido como uma 

padronização para todas as entidades, com o objetivo de possibilitar possíveis análises 

posteriores de seus patrimônios. Esta atualização é feita geralmente no período de publicação 

das demonstrações contábeis, mas também podem ser feitas no decorrer nas mutações 

patrimoniais, desde que respeitado o regime de competência. 
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Art. 8º - Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 
reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos 
valores dos componentes patrimoniais. (CFC, 1993) 

 

 Este princípio em tempos de altos índices inflacionários foi essencial para a 

evidenciação fidedigna das mutações ocorridas no patrimônio das entidades, fazendo com que 

estas não ficassem engessadas em valores que não mais representavam o poder aquisitivo real 

da moeda em um dado momento. Com os baixos índices de inflação vivenciados pela 

economia nos últimos tempos, este princípio ficou inutilizado. Mas ele ainda faz parte dos 

princípios fundamentais de contabilidade por ser um importante procedimento a ser adotado 

no caso de futuramente venha-se a presenciar novamente uma economia com altos índices 

inflacionários. 

 Princípio da Competência: a confrontação das despesas com as receitas deve ser 

efetuada na época da ocorrência do fato gerador. Na maioria das vezes, o fato gerador é 

caracterizado pela entrega do bem ou a prestação de serviço ao requerente, devendo, portanto, 

ser registrado nesta ocasião. Isto porque, quando ocorre a entrega do bem ou a prestação de 

serviços, todos ou quase todos os esforços despendidos para consegui-los já se encerraram e, 

com a receita deve ser reconhecida no momento do reconhecimento da despesa, é este o 

momento para se fazê-lo, importante salientar que a base do confronto não está relacionada ao 

montante dos recursos efetivamente recebidos em dinheiro ou pago, no período, mas às 

receitas reconhecidas (ganhas) e as despesas incorridas (consumidas) no período. 

 

Art. 9º - As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independente de recebimento ou pagamento. (CFC, 1993) 

 

 Na verdade, a Resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993 trata de dois 

assuntos distintos em um mesmo princípio. O princípio da competência descreveria o regime 

de competência adotado pela entidade, ou seja, a duração do exercício em que ela realiza suas 

atividades. E, ligado a este princípio, teríamos o registro do reconhecimento da receita e das 

despesas, que seria um princípio à parte ao da competência. Mas este fato não deixa de validar 

tal princípio, pois ele é de extrema importância ao exercício da contabilidade. 

 Princípio da Prudência: relata a posição conservadora que a contabilidade deve ter no 

momento da mensuração dos valores patrimoniais. Na dúvida entre dois ou mais valores 

distintos, na avaliação do ativo escolher o menor valor e na avaliação das obrigações do 
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passivo, o maior valor. Iudícibus (1997, p.62) descreve muito bem a relevância deste princípio 

quando diz que: 

 

[...] esse procedimento não deve ser confundido nem desvirtuado com os efeitos da 
manipulação de resultados contábeis, mas encarado à luz da vocação de resguarda, 
cuidado e neutralidade que a Contabilidade precisa ter, mormente perante os 
excessos de entusiasmo e de valorizações por parte da administração e dos 
proprietários da entidade. 
Art. 10º - O princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os 
componentes do Ativo e do maior valor para os componentes do Passivo, sempre 
que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. (CFC, 1993) 

 

O plano de contas é uma ferramenta contábil que proporciona ao profissional da 

contabilidade uma melhor organização e entendimento quanto às tarefas de escrituração dos 

fatos contábeis. Ele funciona como um orientador, um guia de como se deve proceder durante 

o exercício do registro das operações, oferecendo a vantagem de uniformização das contas 

utilizadas em cada movimentação. Marion (1989, p.151) salienta que: 

 

[...] um plano de contas que evidencia um único título de conta para determinada 
operação evita que diversas pessoas, ligadas ao setor contábil (lançadores), 
registrem, com nomenclaturas diferentes, um mesmo fato contábil ou uma mesma 
operação. Dessa forma, temos a padronização dos registros contábeis, podendo, 
inclusive, haver rotação de profissionais contábeis sem prejuízo da uniformidade das 
nomenclaturas das contas. 

  

 Diversas empresas utilizam o sistema contábil baseado em um plano de contas 

limitado em detalhamentos que somente detém contas destinadas ao levantamento de 

balancetes mensais, os quais tem finalidade fiscal, ou seja, para a apuração das bases de 

cálculo de impostos e contribuições a serem pagos no decorrer do exercício, o que acaba por 

não atingir plenamente o objetivo da contabilidade em atender às necessidades dos seus 

diversos usuários, que tem como base para a tomada de decisões as informações geradas por 

ela. Então, para obter informações detalhadas sobre a gestão empresarial, a administração das 

empresas se socorrem das diversas áreas operacionais mediante relatórios gerenciais, que 

muitas vezes, por serem confeccionados separadamente, causam conflitos no momento da 

confrontação dos dados. 

 É justamente neste aspecto que um bom plano de contas pode minimizar problemas 

existentes na evidenciação contábil. Tornando a escrituração contábil mais simples e 

organizada, o plano de contas também é ponto inicial para que se elaborem demonstrações 

contábeis fidedignas com a realidade empresarial, de mais fácil e rápido entendimento. Por 
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meio destas demonstrações que abrangem dados generalizados dos diversos setores da 

empresa é que surgirão os relatórios que proporcionam à administração uma base de apoio 

mais confiável para a tomada de decisão. 

 Assim, torna-se possível que tais relatórios gerenciais não reflitam e especifiquem 

apenas dados referentes à época presente vivenciada pela empresa ou somente dados de áreas 

específicas da entidade, mas também períodos que ainda estão por vir. Iudícibus, Martins, 

Gelbeke (200, p.34) enfatizam que: 

 

O ideal é que tais demonstrações sejam apresentadas comparativamente coma s 
projetadas (orçadas) e analisadas as variações principais para a Administração tomar 
as medidas corretivas e de caráter operacional com a máxima rapidez. Logicamente, 
isso requer critérios uniformes entre os do orçamento e os da Contabilidade e plano 
de contas compatível. 

 

Os sistemas contábeis automatizados surgiram com o objetivo de auxiliar o 

profissional da contabilidade nas tarefas rotineiras, tarefas estas que antigamente eram 

executadas em sua totalidade manualmente, o que tomava um tempo demasiadamente 

dispendioso no exercício profissional. Sendo assim, o profissional da contabilidade ficava 

bastante envolvido com estas tarefas, o que não lhe proporcionava um tempo maior para 

aprimorar-se e auxiliar na diversificação das práticas contábeis. 

Com o advento dos sistemas informatizados, a contabilidade sofreu profundas 

mudanças em suas estruturas de trabalho. Por serem ferramentas auxiliares e de fácil 

entendimento, tarefas como escrituração, cálculos de impostos e folhas de pagamentos se 

transformaram em tarefas executadas não necessariamente por profissionais especializados, 

mas por indivíduos com um conhecimento mínimo em contabilidade. 

Inicialmente, este fato muito preocupou os profissionais contábeis, que viram seu 

campo de trabalho reduzido com os benefícios gerados pelos sistemas informatizados. 

Muitos, porém procuraram novos campos de atuação na área contábil, o que acabou por criar 

uma nova modalidade para a contabilidade: a contabilidade voltada para a gestão empresarial. 

Sendo assim, os sistemas contábeis que antes facilitavam apenas as tarefas rotineiras 

também ganharam uma nova formulação e se transformaram nos sistemas de informações 

contábeis. Estes sistemas, segundo Nash (apud Padoveze, 1998, p.112) “é um veículo formal 

para o processamento operacional de dados contábeis e para as atividades de suporte à 

decisão”. Ele ainda salienta que estes sistemas incluem: “avaliação de desempenho, dados 

estatísticos expressos em termos não monetários e aceitam input de outras fontes além das 

transações financeiras tradicionais”. 
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Atualmente existem várias empresas que atuam especificamente no setor de 

planejamento desses softwares, o que proporciona os profissionais da contabilidade uma 

melhor diversificação na escolha de qual sistema utilizar. No presente trabalho, fez-se uma 

averiguação na metodologia de funcionamento de alguns dos sistemas mais utilizados no 

mercado, a fim de analisarmos especificamente os modelos de planos de contas sugeridos por 

tais sistemas. 

O plano de contas é uma ferramenta essencial para a contabilidade no âmbito de 

fornecimento de informações como auxílio na tomada de decisões. Atualmente não se pode 

afirmar que existe um plano de contas padrão, a não ser os planos de contas pertinentes a 

atividades específicas como o plano de contas que rege as operações das instituições 

financeiras (COSIF) e das instituições imobiliárias, por exemplo. O que se encontra 

constantemente são vários tipos de modelos de planos de contas, que objetivam, em sua 

maioria, servirem como orientadores durante a execução do projeto de um plano de contas. 

Os modelos de planos de contas existentes são, em sua essência, bastante similares. 

Este aspecto advém desde os modelos propostos pelas obras acadêmicas que tratam do 

assunto, que trazem uma maior diversificação apenas quando demonstram planos de contas 

específicos para empresas que atuam em determinados ramos de atividades ou quando 

intitulam as contas diferentemente de outros planos de contas existentes. Sendo assim, cada 

obra tenta reunir o máximo de contas presentes em outros planos e formula seu próprio 

modelo de plano de contas, causando na verdade apenas uma reunião de contas e ordenações 

já existentes. Assim, na verdade os planos de contas variam de tamanho e não nos objetivos 

pelos quais foram projetados. 

Os planos de contas presentes nos sistemas contábeis não fogem à regra da 

similaridade. Eles ainda possuem uma característica diferenciada: as semelhanças entre eles, 

em sua maioria, concordam com as semelhanças existentes entre os planos das obras 

acadêmicas. As semelhanças aumentam quando comparamos com um dos mais tradicionais 

planos de contas, o plano de contas do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações 

(FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). Tido como 

um dos modelos mais completos de planos de contas, o Manual proporciona uma grande 

diversidade de grupos, subgrupos e contas que compõem o modelo, sendo este um dos 

modelos mais pesquisados e até mesmo copiados na formulação de um plano de contas. 

Entre os planos de contas dos sistemas contábeis, nota-se uma grande diferenciação 

quanto a diversidade de contas proporcionadas por eles aos usuários. Alguns tentam formular 

modelos quase que completos, tentando imaginar o máximo de contas possíveis a serem 
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utilizadas, ditando grupos, subgrupos e até exemplos específicos de contas que representam 

operações de determinado ramo de atividade. Outros são mais sintéticos, apresentando apenas 

contas básicas, os grandes grupos e os subgrupos mais conhecidos, sem se preocupar com 

detalhes, que se presume serão completados posteriormente pelos usuários interessados. 

A codificação das contas também variam de um plano para o outro, de acordo com a 

quantidade de grupos pelos quais o plano é dividido e pela quantidade de contas que 

compõem estes grupos, sendo os principais o grupo do ativo, passivo e o grupo das contas de 

resultado: 

Ativo e Passivo: poucas são as diferenças encontradas entre os planos de contas. As 

contas pouco divergem tanto na intitulação quanto na composição, variando na quantidade de 

subgrupos, como por exemplo, especificação de mais de um tipo de caixa, bancos e despesas 

diferidas diversas, impostos e contribuições a recuperar e a pagar, contas diversas a pagar, 

entre outras. 

Despesas / gastos / custos: alguns planos especificam contas que representam gastos, 

outras que representam custos e também contas representativas de despesas. Existem planos 

que realizam esta segregação especificando ramos de atividades como indústrias, comércio e 

serviços. Outros tratam apenas como custos / despesas, utilizando-se do formato da 

Demonstração de Resultado do Exercício. 

Receitas: o grupo das receitas é bastante semelhante entre os planos de contas, pois a 

maioria leva em consideração o formato da Demonstração de Resultado para evidenciá-las, 

dividindo-as em operacionais, não operacionais, financeiras e outras. 

Grupo de contas de compensação: as contas de compensação são contas que não 

fazem parte das demonstrações contábeis. Sua finalidade principal é demonstrar os fatos 

extras contábeis ocorridos, a fim de que melhor se possa entendê-los no momento da 

confecção das notas explicativas. Somente os planos de grande complexidade numeram e 

intitulam um grupo especificamente para estas contas.  

Os modelos de planos de contas dos sistemas contábeis são planos gerais, ditados para 

todo e qualquer tipo de entidade. Todos eles deixam a entender que são apenas modelos e não 

uma formulação pronta de um plano que será implantado nas empresas. Mas devido à 

diversidade de contas que apresentam, juntamente com o desencadeamento de subgrupos 

destas contas, muitas empresas acabam adotando estes planos como oficiais, muitas vezes 

sem ao menos adicionar contas representativas das atividades empresariais ou retirar aquelas 

que não fazem parte das operações da empresa. Segundo Marlon (1989, p.50) “infelizmente 

um grande número de empresas ‘importa’ (copia) de outras o Plano de Contas. Ainda que seja 
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‘importado’ de uma empresa do mesmo ramo de atividade, o tamanho e as características 

normalmente diferem”. 

Esta tática operacional é bastante antiga e, mesmo antes do advento dos sistemas 

informatizados já se fazia presente na escrituração contábil. Sempre foi muito mais cômodo 

utilizar-se de modelos propostos em obras acadêmicas (que inclusive não apenas propõem 

modelos gerais de planos de contas como também propõem modelos específicos de acordo 

com cada setor da economia), que estruturam o plano de contas de acordo com a legislação 

vigente que trata das evidenciações contábeis do que gastar tempo e dinheiro organizando a 

melhor maneira possível de se estruturar um plano de contas. 

Além disso, ressalta-se também a falta de interesse do próprio profissional da 

contabilidade em realizar o trabalho de estruturação do plano de contas da empresa pelo qual 

ele presta serviço. Não que lhe falte conhecimentos suficientes para fazê-lo, mas as práticas 

contábeis em si, ao longo do tempo tornam-se um tanto repetitivas, acabam por induzir que 

um plano de determinado seguimento de empresa pode ser utilizado para outra de mesmo 

ramo e assim cria-se a ideia de que o plano de contas já está pronto, bastando adicionar contas 

específicas da empresa ou retirar aquelas que ele não utilizará em sua escrituração. 

O que deve ser modificado é a percepção inicial dos estudantes e mesmo dos 

profissionais mais experientes das vantagens de se produzir um próprio plano de contas dentro 

das perspectivas empresariais. Como nos ensina Marlon (1989, p.151): 

O ideal seria se cada empresa implantasse, dentro dos moldes estabelecidos pela nossa 

legislação e na tradição contábil, o seu próprio Plano de Contas, mesmo que, no decorrer do 

tempo, se fizesse alterações no sentido de aperfeiçoá-lo. 

 

2.3 Representatividade das entidades filantrópicas no Brasil  

 

 A filantropia como expressão de determinado modo de relação social, teve como 

cenário a Grécia antiga: berço da democracia ocidental. Abbagnano (2000), refere-se a 

compreensão que tinham Aristóteles e os Estoicos desta palavra: Amizade do homem para 

com outro homem, entendida como vínculo natural, visto que nenhum homem poderia ser 

alheio a outro homem. Este conceito também foi atribuído a Platão que o entendia sob três 

aspectos: saudação, ajuda e hospitalidade. O homem como ser social por essência justificava a 

naturalização destas relações, considerando ainda que a igualdade e a democracia fossem 

devidas àqueles que tinham o status de cidadãos.  
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 Segundo Sposati (2006), o auxílio ao próximo, enquanto prática social nasceu no 

interior da sociedade civil e foi ao longo dos tempos referendada pela Igreja Católica que, 

durante séculos, alicerçou as condutas morais de seus seguidores na caridade e amor ao 

próximo, ainda que não tivesse este caráter como norteador de condutas da instituição, mas 

dividido por fundamentos sociais rígidos, determinantes da ocupação das classes naquelas 

sociedades. O atendimento às famílias pobres foi apontado nos textos de Vieira (1994) no 

pioneirismo de São Vicente de Paula (1576 – 1660), quando era vigário em Chatillon-les-

Dombes, na França do século XVII. 

 A feudal e limitada a pequenas comunidades do campo na Europa requereram de seus 

habitantes atitudes de ajuda mútua, seja na produção de bens para o atendimento das 

necessidades materiais de existência e também nos acontecimentos ligados aos ciclos de vida 

e proteção desta, a união da comunidade trazia maior segurança contra as intempéries 

provocadas por catástrofes da natureza, doenças e guerras. A proteção do grupo tinha como 

lócus a família, cujo propósito era a proximidade e continuidade entre seus membros 

(SPOSATI, 2006). 

 As relações sociais baseadas no mutualismo dos grupos sociais, a partir de 

transformações ideológicas constituída pelo Estado e pelo nova consciência social. O bem 

comum não foi a ideologia norteadora do Estado, mas as lutas advindo das contradições da sociedade, 

com claro predomínio dos interesses da burguesia que o prescreveu como regulador contratual da 

sociedade industrial. “Até o século XX, a maior parte do mundo proclamava a superioridade dos 

sistemas não democráticos, na teoria e na prática” (Dahl, 2001, p.57). 

 A propriedade privada dos meios de produção passaram a determinar o lugar social de 

trabalhadores submetidos aos processos produtivos dos quais se extrai a mais – valia, e 

daqueles indivíduos cuja força de trabalho não era de interesse de capitalistas, portanto, 

cumpriam a função de reservas de mão de obra. A estes trabalhadores excluídos do processo 

produtivo, restavam apenas a benemerência, a compaixão e a filantropia, como resposta às 

suas necessidades humanas. 

 O Estado moderno, longe de representar o bem comum, expressou no decurso da 

história o campo de lutas advindo das contradições da sociedade, com claro predomínio dos 

interesses da burguesia que o prescreveu como regulador contratual da sociedade industrial. 

 Foi na Alemanha do século XIX, que Otto Von Bismarck (1883) introduziu para o 

estado o papel de provedor de necessidades de reprodução social, passando a regular os 

incipientes benefícios de seguro social, antes operado pelas caixas de mutualidades, sendo 
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estes: seguro doença, acidentes do trabalho, amparo à invalidez e amparo a velhice. Neste 

momento, o desemprego ainda não representava risco social para a sociedade. 

 Contudo, foi apenas no século XX, na Inglaterra, com Lorde Beveridge (1942) que a 

ideia do Estado como protetor das necessidades coletivas, numa concepção de que estas 

pairam acima das individualidades, como condição de referência, efetiva-se. O estado protetor 

como padrão de reprodução social, através do estabelecimento de políticas sociais, denotou 

uma transição entre as ações que antes se estabeleciam no plano individual para o plano social 

(SPOSATI, 2006).  

 As referências mais antigas na literatura sobre estas organizações dizem respeito às 

entidades dedicadas às atividades filantrópicas e de associativismo comunitário e voluntário, 

que aparecem, de forma frequente e típica no modo de vida americano. Esta tradição expressa 

nos valores dos founding fathers do ideário político dos Estados Unidos reflete uma 

concepção do relacionamento entre Estado e sociedade civil, na qual o primeiro não centraliza 

em si todas as responsabilidades e papéis necessários ao desenvolvimento social, porque 

diferentes atores, sob diversos modos de formatação de grupos de interesses, assumem 

algumas funções que, na ótica destes, fortalecem as características democráticas do modelo do 

governo (PUTMAN, 1993). 

 A tradição norte-americana se organiza em torno da ideia de que a população 

desempenha papel fundamental no desenvolvimento social, uma vez que atrai para si funções 

e responsabilidades, que por sua vez é o que caracteriza o modelo democrático de seu modelo 

de governo (Putnam, 1993 citado por Fisher e Falconer, 1998: p.13). Logo, as características 

que favorecem o Terceiro Setor é a participação da sociedade em atrair a cooperação tanto de 

indivíduos como de grandes corporações. 

 Em meio às inúmeras transformações do cenário social, o Terceiro Setor emerge no 

Brasil como expressão de um contexto em que: o espaço público está cada dia mais 

esvaziado; a reivindicação de direitos torna-se o maior dos emblemas de um número cada vez 

maior de pessoas; percebe-se o Estado como ineficiente no atendimento das demandas da 

sociedade; surgem cada vez mais organizações que materializam a insatisfação e a 

contestação de grupos sociais ditos “excluídos”; a “sociedade civil” ganha destaque 

inquestionável na articulação com a ordem estatal; a noção de Responsabilidade Social 

sobressai-se e passa a banhar cada vez mais todos os segmentos da sociedade.  

Segundo Montaño (2002), o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e essa 

"marca" é fruto de décadas de uma opção por um modelo de desenvolvimento polarizador, 
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concentrador, conduzido centralmente pelo Estado e apoiado por um mercado pouco 

comprometido com as causas sociais.  

Ainda na percepção de Montaño (2002), se por um lado, este desenvolvimento 

"economicista" permitiu a formação dos grandes centros urbanos, por outro, contribuiu para o 

enfraquecimento cumulativo das regiões periféricas, fortalecendo assim as clivagens 

regionais. Neste contexto, as regiões pobres, como o Norte e o Nordeste, se tornaram cada vez 

mais enfraquecidas, tanto no que se refere à dimensão econômica, quanto social, cultural, 

política e ambiental. 

 Na tentativa de rotular uma gama de organizações que estão diretamente envolvidas na 

resolução dos problemas desse cenário é que “nasce” o novo jargão. Em teoria, um termo que 

vem nomear uma “promessa” para a sociedade e brindar o padrão de intervenção social. 

Como colocado por Andres Pablo Falconer (1999: p.9). 

 O Terceiro Setor surge no Brasil como o portador de uma nova e grande promessa: a 

renovação do espaço público, o resgate da solidariedade e da cidadania, a humanização do 

capitalismo e, na medida do possível, a superação da pobreza. Uma promessa realizada 

através de atos simples e fórmulas antigas, como o voluntariado e filantropia, revestidas de 

uma roupagem mais empresarial. Promete-nos, implicitamente, um mundo onde são deixados 

para trás os antagonismos e conflitos entre classe e, se quisermos acreditar, promete-nos 

muito mais. 

 Ao propor uma análise dentro das ciências sociais, identifica-se a necessidade de 

desvendar os aspectos organizacionais dos movimentos que logravam mobilizar as pessoas 

em torno de objetivos comuns e reivindicações sociais e políticas, trazendo a necessidade de 

estudos e pesquisas destas entidades organizacionais. 

 O Terceiro Setor é um campo marcado por uma irredutível diversidade de atores e 

formas de organização. Na década de 80 foram as ONGs que, articulando recursos e 

experiências na base da sociedade, ganharam visibilidade enquanto novos espaços de 

participação cidadã. Hoje, este conceito é bem mais ampla, inclui o amplo espectro das 

instituições filantrópicas dedicadas á prestação de serviços na área de saúde, educação e bem-

estar social. 

 A credibilidade que justifica o crescimento do Terceiro Setor norte-americano não se 

baseia apenas em valores tradicionais da cultura do país, mas principalmente, na confiança de 

que estas organizações são capazes de gerar os resultados para os quais foram criadas e são 

mantidas. E na convicção de que podem fiscalizar sua atuação, avaliar seu desempenho e 
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recorrer às instituições de controle e justiça do Estado, caso ocorra qualquer indício de 

atuação irresponsável (SMULOVITZ, 1996). 

 As empresas com finalidade assistencial começa a se esboçar, no país, como um 

conjunto organizacional diferenciado no bojo do processo de redemocratização, consolidando 

o trabalho de inúmeros grupos formais e informais que atuavam em diversos tipos de 

trabalho, que iam desde a mobilização civil para assegurar direitos e/ou para canalizar 

reivindicações, até atividades estruturadas de atendimento a necessidades específicas dos 

vários segmentos carentes da população. Pode-se afirmar que esta característica das 

organizações do Setor serem, em sua maioria, remanescentes dos movimentos sociais, que 

atuaram na resistência ao governo totalitário e das entidades que substituíram ou 

complementaram o papel do Estado, no esforço de estabelecer algum grau de equidade social, 

colocou uma "marca de nascimento" no Terceiro Setor brasileiro. 

 Contudo, aos olhos do direito, apenas os entes aptos a exercer direitos e contrair 

obrigações possuem relevância jurídica. Dessa maneira, movimentos não estruturados ou 

formalizados da maneira legalmente prevista, não podem ser considerados como componentes 

do Terceiro Setor, a rigor jurídico. 

 Ilana Goldstein Seltzer (2012), assevera que a denominação Terceiro Setor vem em 

oposição ao conceito de Estado e ao de mercado, abrangendo instituições privadas, sem fins 

lucrativos e norteadas pela solidariedade e pela promoção dos direitos e benefícios coletivos, 

ultrapassando a tradicional dicotomia entre Estado e mercado. 

 

2.4 Formalização de entidades filantrópicas 

 

 Rubens Cesar Fernandes comenta que na discussão sobre a denominação terceiro setor 

existem aqueles que advogam que, na realidade, este setor deveria ser o primeiro, na em 

medida que a "sua antecedência lógica e histórica" prevaleceria sobre o Estado e o capital 

Fernandes (1994).  

 Por sua vez as dicotomias organizações "não lucrativas" versus "lucrativas" e 

"público" versus "privado" são também estimuladoras dessa discussão. No primeiro caso, em 

"organizações não lucrativas" estariam diretamente arrolados órgãos do setor público estatal, 

a burocracia pública, assim como aquelas organizações como sindicatos, partidos políticos e 

fundações empresariais, por exemplo, que desempenham muitas vezes um papel fundamental 
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na sociedade civil, mas que atuam estrategicamente, desenvolvendo suas ações de maneira 

calculada e utilitarista. Fernandes (1994). 

 O setor empresarial foi um dos grandes responsáveis por erguer a bandeira e trazer a 

público a promessa do terceiro setor. Cidadania empresarial é um termo que tem sido 

utilizado para descrever o papel de responsabilidade social e ambiental das empresas. Não se 

trata exclusivamente de filantropia, no sentido de caridade desinteressada, mas de 

investimento estratégico, um comportamento de aparência altruísta, como a doação a uma 

organização sem fins lucrativos. 

 Para que as entidades filantrópicas possam gozar de certos incentivos fiscais 

oferecidos pela Constituição, Legislação tributária, bem como, previdenciária, é necessário o 

cumprimento de certas obrigações acessórias ou mesmo o preenchimento de requisitos para 

sua caracterização. As entidades que podem ser caracterizadas como filantrópicas são 

fundações, templos de qualquer culto, partidos políticos, Entidades Sindicais, associações, 

entidades culturais, de proteção à saúde, instituições de ensino dentre outras. 

 Conforme o Art. 24 da Lei 8.742/1993, dos programas de Assistência Social, dispõe 

que os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com 

objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais. 

 O parágrafo único esclarece que a assistência social realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais. 

 Conforme o Art. 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social 

aquelas que prestarem, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 

abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

 Iniciativas de aperfeiçoamento da gestão, através da educação continuada, assessorias, 

contratação de profissionais e adoção de técnicas e práticas modernas de administração estão, 

de fato, revolucionando o terceiro setor no Brasil e no mundo. Entidades organizam-se, 

redefinem sua orientação, seus processos, serviços ou atividades segundo critérios de 

excelência gerencial, adquirem domínio de técnicas de planejamento, acompanhamento e 

avaliação de processos e resultados, e adotam modelos de gestão de empresas competitivas, 

com significativo impacto em sua forma de atuação. 
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 O principal desafio das entidades consiste em alcançar a eficiência, a eficácia e, na 

maioria dos casos, a perpetuidade organizacional. Na perspectiva setorial, o crescimento e a 

consolidação do terceiro setor frente ao Estado e ao Mercado pode ser o principal objetivo. Já 

em uma visão ampla de políticas públicas, o objetivo central deve ser a resolução de 

problemas públicos, não importa por qual setor, embora no mundo capitalista haja uma 

especial predileção pelas soluções através do Mercado. 

 

2.5 Filantropia e incentivos fiscais 

 

 Para Melo Neto e Froes, (1999), uma empresa cidadã é uma empresa que investe 

recursos financeiros, tecnológicos e de mão de obra em projetos comunitários de interesse 

público. É reconhecida pela sua atuação na área social e ganha a confiança, o respeito e a 

admiração dos consumidores. 

 Demo, (1994), esclarece que a política social pode ser contextualizada, a partir do 

ponto de vista do Estado, como proposta planejada de enfrentamento das desigualdades 

sociais, e que, por trás da política social, existe a questão social, definida sempre como a 

busca de composição pelo menos tolerável entre alguns privilegiados que controlam a ordem 

vigente, e a maioria marginalizada que a sustenta. Faz também um alerta, afirmando que, toda 

política social, seja ela, de origem pública, empresarial, acadêmica ou religiosa, corre o sério 

risco de ser estratagema de controle social e desmobilização dos “desiguais”: 

 Sabe-se que o Estado, através da edição de normas jurídicas, detém o atributo da 

coerção. Pode, então, dirigir os comportamentos da sociedade. Mas além do poder de impor 

comportamentos, através do que se chama de normas de direção, pode o Estado se utilizar da 

ferramenta da indução, muitas vezes mais adequada para a própria prevenção contra o 

cometimento de ilícitos, por nem sempre se apresentar, a direção, eficaz na busca dos seus 

objetivos, sendo de grande relevância as suas políticas indutoras. E é nesse âmbito que se 

relações econômicas ocorridas em seu território e, por outro lado, impor regulamentação para 

garantir o bem comum. 

 Ademais, o poder de regular é o poder de promover o bem público pela limitação e 

regulação da liberdade, do interesse e da propriedade. Regular, a partir das lições de Ruy 

Barbosa Nogueira, pode ser definido como o poder de se estabelecer regras, de dirigir, de 

governar. Desse modo, quem pode regular, pode impedir, restringir e/ou favorecer, lançando 

mão dos meios necessários, inclusive o tributo, através do qual se pode fomentar uma 
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atividade e/ou restringi-la. Por isso mesmo, essas funções do tributo devem ser harmonizadas 

com o poder de regular. 

 Na perspectiva de Modesto Carvalhosa, "As normas tributárias indutoras, na finalidade 

de regular a ordem econômica, a partir do modelo proposto na Constituição, podem instituir 

benefícios e/ou agravamentos, visando à realização de comportamentos mais desejáveis pelos 

agentes econômicos. Assim, os incentivos fiscais são os instrumentos hábeis para servirem à 

indução econômica nas hipóteses de benefícios que passam a ser outorgados para incentivar 

comportamentos específicos.". 

 A utilização da política dos incentivos fiscais para a obtenção de determinados 

desideratos desejáveis aumentou consideravelmente a partir de 1964, acompanhando a 

formulação de novas teorias progressistas37. A cada dia, portanto, tem aumentado no Brasil a 

força dos estímulos de natureza tributária para a busca do desenvolvimento econômico 

sustentável. 

 Os incentivos, sujeitando-se aos ditames da Constituição, devem ser concedidos a 

partir de análises técnicas da economia, que deve fornecer ao direito instrumentos úteis de 

busca das soluções para os problemas sociais. 

 É de se enfatizar, por todos os argumentos delineados acima, que os incentivos fiscais, 

concedidos na forma do que pretende a Constituição, devem ser considerados legítimos.  

 Nesse ponto, merece atenção a ponderação de Tôrres (2007), onde o autor afirma: 

 
Todo incentivo fiscal (depénses fiscales, tax expenditures) concedido sob 
amparo constitucional é legítimo, enquanto nutre-se do desígnio de reduzir 
desigualdades e promover o bem comum, como o desenvolvimento nacional 
ou regional. Não é odioso o incentivo que se invista na condição de meio para 
o atingimento de finalidades públicas ou privadas, mas coletivamente 
relevantes, sustentado em desígnio constitucional que se preste à promoção 
da quebra de desigualdades ou fortaleça os direitos individuais ou sociais ou 
ainda o próprio sentido de unidade econômica do federalismo, na condição de 
‘renúncia de receita’ ou de ‘gasto público’, sob a égide das condições acima 
enumeradas.  
O papel promocional dos incentivos fiscais consiste no servir como medida 
para impulsionar ações ou corretivos de distorções do sistema econômico, 
visando a atingir certos benefícios, cujo alcance poderia ser tanto ou mais 
dispendioso, em vista de planejamentos públicos previamente motivados. 
 

 Por um aspecto distinto, os incentivos devem ser concedidos para gerar eficiência 

econômica, no sentido de se buscar o desenvolvimento econômico. A vontade da 

Constituição, portanto, deve ser concretizada, desde que examinados os efeitos dos incentivos, 

porquanto eles não podem gerar ainda maiores desigualdades. 
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2.6 A contabilidade aplicada ás empresas filantrópicas de assistência social 

 

 Marion (2009, p. 28) concorda com franco, ao afirmar que a contabilidade é o 

instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisão, com o uso 

de ferramentas contábeis, pode-se visualizar informações de extrema importância para um 

bom andamento em todos os setores, proporcionando uma estrutura de dados importante para 

a gestão do negócio. assim como a iniciativa privada - com objetivo de lucro - se vale da 

contabilidade para auxiliá-la na tomada de decisões, as organizações sem fins lucrativos 

também podem beneficiar-se dessa ferramenta na busca de seu objetivo, que é o bem-estar 

social. As entidades sem a finalidade lucrativa, por desempenhar muitas vezes ações em 

substituição ao ente governamental no amparo aos necessitados, pela natureza de seu 

patrimônio e pela filantropia, gozam de alguns benefícios fiscais, como imunidade do imposto 

de renda, da contribuição social e isenção da contribuição previdenciária, por exemplo. 

 Para Alves (2008, p. 4), a contabilidade como ciência social que é, possui esse 

instrumento, isto é, fornecer transparência as instituições do terceiro setor, e através dessa 

credibilidade, essas organizações poderão conseguir mais investidores para realizar a 

consecução de seus resultados, afim, de transparecer as informações tem-se a prestação de 

contas que são documentos e informações disponibilizadas primeiramente ao órgão 

deliberativo da entidade e posteriormente ao poder público com a finalidade de proporcionar 

conhecimento referente às contas e gestão dos administradores. 

 A Contabilidade é um serviço de informação especial. Ela começou com a necessidade 

de informações dos proprietários das empresas comerciais. (...) Mas ao longo do tempo 

expandiu-se num instrumento complexo. (“...) Como um mapa de navegação, ela assiste na 

realização da missão – uma ajuda na medida em que a informação esteja disponível para os 

navegadores e para todos a quem interessar.” (LITTLETON, 1953). 

 Prestação de contas efetivas e transparentes são os desafios do milênio para todos os 

tipos de organização, visto que, cada vez mais há disputa pela confiabilidade e credibilidade 

em qualquer que seja o campo de atuação. Para as organizações do Terceiro Setor, este 

princípio é uma premissa básica a ser cumprida em busca da credibilidade face á sociedade 

(MILANI FILHO, 2004). 

 Na opinião de Cruz (2002, p.1), o doador raciocina da seguinte forma: se não sabe de 

que maneira seus recursos foram aplicados, se não se sente capaz de vislumbrar resultados, 

não tem estímulo para doar mais.  Portanto, é de fundamental importância que tais 

entidades demonstrem as aplicações de recursos para aqueles que financiam suas atividades, 



42 
 

 

sejam órgãos governamentais ou a sociedade em geral, e que estão cumprindo sua missão. 

 Todas as empresas sem fins lucrativos devem ter a preocupação de direcionar sua 

prestação de contas, não apenas aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, mas também a 

toda sociedade, através de relatórios claros e objetivos para que todos possam compreender. 

Pois, a accountability desse setor interessa a toda comunidade.  

 Os interessados nas informações podem estar tanto dentro como fora da organização. 

E um dos principais interessados na prestação de contas dessas empresas é o governo, pois é a 

ele que a prestação de contas é direcionada em conformidade com a lei, com os contratos e 

convênios. Outros interessados são os financiadores, parceiros e doadores. E também existem 

os que não exigem prestação de contas, mas lhes é devido ideologicamente, pois se admite 

que seja eles, quem estão na base da organização e propiciam o fortalecimento delas – os 

doadores eventuais, voluntários, os beneficiários, a comunidade atingida e até a sociedade em 

geral, por se tratar de serviço de caráter público. 

 O governo e financiadores, observam a efetividade da aplicação dos recursos e suas 

formas, já as populações atingidas, doadores eventuais e voluntários, possibilitam a 

legitimação da organização, aumentam o grau de confiabilidade e permitem o incremento de 

seu marketing e comunicação com o público (MACIEL, 2005). 

 Por isso, é importante que essas entidades tenham a preocupação em manter a 

transparência em suas atividades e em suas prestações de contas, a fim de garantirem a 

idoneidade dos acordos e contratos, das normas constantes no estatuto e das determinações 

provenientes das autoridades governamentais, bem como o cumprimento de exigências dos 

diversos organismos governamentais concedentes de titularidades e certificados que lhes 

garantem benefícios, recursos públicos e imunidade ou isenção de impostos (SANTOS e 

SILVA, 2008). 

 O exercício da transparência dentro da organização se utiliza de ferramentas contábeis 

como a accountability. O tema tem sido amplamente estudado no âmbito da gestão pública, 

focando a responsabilização dos governantes e administradores no trato da coisa pública, ou 

no âmbito da iniciativa privada, focando na responsabilidade social. Seu estudo no nível do 

terceiro setor é fato recente, porém devido ao grande crescimento desse setor a accountability 

tornou-se fator de sustentabilidade, uma vez que estão inseridas num ambiente competitivo 

por recursos financeiros e não financeiros e aquelas que melhor atenderem às necessidades 

dos doadores por informações, terão maior probabilidade de captação desses recursos 

(MILANI FILHO, 2004). 
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3 HISTÓRICO / CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE/EMPRESA 

 

 A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) é uma associação privada, 

sem fins lucrativos, que tem como propósito trabalhar nas frentes necessárias para que as 

pessoas com deficiência física possam atingir seu máximo potencial, evoluindo além de suas 

limitações e contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade. Foi fundada 

em 1950, e surgiu do sonho de um médico em criar no Brasil um centro de reabilitação com a 

mesma qualidade dos centros que já existiam no exterior para tratar de crianças e adolescente 

com deficiência, com o intuito de reinseri-los na sociedade.  

 Inicialmente a entidade funcionava em dois sobrados alugados, mas foi com a 

contribuição dos primeiros colaboradores, que a mesma pode fundar seu primeiro centro de 

reabilitação, em um terreno doado pela prefeitura. E hoje conta com 14 unidades, localizadas 

em vários estados do Brasil, foi declarada de Utilidade Pública conforme a lei estadual nº 

2.091, de 27 de dezembro de 1952,o Decreto Federal nº 1.325, de 30 de agosto de 1962, e o 

Decreto Municipal nº 19.625, de 25 de novembro de 1983. Também está registrada no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº 

10/73/CMDCA/2004 e no Conselho Municipal de Assistência Social.  

 Atualmente a instituição está entre os melhores hospitais da área de Ortopedia e é 

referência em qualidade no tratamento de pessoas com deficiência física, alem de ser um dos 

complexos hospitalares mais admirados do país. Além da reabilitação física, a AACD também 

desenvolve diversas outras atividades como a inserção no esporte paraolímpico e o empenho 

em assegurar a plena integração social aos pacientes, promovendo melhorias por meio da 

superação diária e orientação de equipes multidisciplinares especializadas. 

 A AACD tem como missão promover a prevenção, habilitação e reabilitação de 

pessoas com deficiência física, especialmente de crianças, adolescentes e jovens, favorecendo 

a integração social. Sua missão foi evoluindo ao longo do tempo e pretende continuar 

evoluindo à medida que desafios são superados e novos desafios se colocam perante a 

sociedade em relação à deficiência física. 

 Tem como visão ser a preferencial em reabilitação e ortopedia para pacientes, médicos 

e profissionais da área, trabalhando sempre com responsabilidade social, ética, transparência e 

competência.  

 Os valores da AACD são a ética, a responsabilidade social, excelência, superação, 

autonomia, dedicação e alegria, sempre respeitando o ser humano e suas diferenças, prestando 

serviços de qualidade e com eficácia, sempre prezando a transparência dos seus atos. 
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 A empresa acredita em uma sociedade que convive com as diferenças e cada um dos 

funcionários da empresa é responsável pela aplicação do código de conformidade na sua 

totalidade. E por manter essa crença, o comportamento e as atitudes de seus colaboradores se 

baseiam no respeito, tanto na relação com os colegas como em relação a pacientes, familiares, 

visitantes e parceiros da instituição. É dever comum de cada colaborador e da instituição 

como organismo social, cumprir a lei e os regulamentos externos e internos e por isso, na 

ausência de dispositivo legal ou regulamentar para tratar o descumprimento de alguma norma 

interna, as ações são ajustadas pela ética. As ações são direcionadas para garantir a qualidade 

e a segurança dos pacientes, alem disso, cada colaborador deve prezar pela segurança pessoal 

e das condições adequadas no ambiente de trabalho. Assédio, ofensas ou discriminações de 

qualquer natureza, racial, sexual, de gênero, religiosa, cultural, intelectual ou de condição 

física, não são admitidos na instituição.  

 Os ativos da entidade sejam materiais ou intelectuais incluindo a marca AACD, mão 

de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos, estoques, caixa e qualquer outro bem tangível 

e intangível, de uso ou de propriedade da instituição, são preservados por todos e qualquer 

dano causado por mau uso é ressarcido pelo danificador. E nenhum colaborador poderá 

utilizar os ativos da instituição para obter vantagens pessoais indevidas, sejam financeiras, 

com fins assistenciais, acadêmicos e científicos, entre outros. 

 Cada indivíduo realiza suas tarefas com honestidade, responsabilidade e empenho, 

dedicando o máximo de atenção ao trabalho realizado. Os processos internos são 

estabelecidos para que os recursos envolvidos tenham a sua utilização otimizada e que as 

entregas de cada pessoa e cada área tenham a qualidade necessária para atingirem a 

excelência em todas as atividades da empresa. As melhorias são implantadas sempre 

considerando as correlações entre os processos e os riscos potenciais. 

 Os gestores garantem a integração dos processos e a gestão de riscos envolvidos, e 

estão aptos para lidar com os desafios do dia a dia e liderar pelo bom exemplo. Pela liderança 

de cada colaborador intensifica o entendimento sobre os comportamentos esperados. 

 A área de marketing é responsável pela produção e validação das campanhas 

publicitárias destinadas aos públicos internos e externos. Atualmente a AACD tem parceria 

com muitas empresas, entre elas o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), onde é realizado o 

TELETON, no qual reúne artistas e apresentadores com o intuito de buscar mais doações para 

a AACD.  

 A seleção e homologação dos fornecedores de produtos e serviços são realizadas pela 

capacidade técnica, qualidade, condições competitivas de mercado e idoneidade e espera-se 
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que os fornecedores selecionados cumpram com as exigências legais e regulatórias, e ainda 

que estejam alinhados com os preceitos éticos e morais adotados pela empresa. 

 A AACD firma parcerias para captação de recursos seja monetária ou não, de 

empresas, pessoas ou entidades privadas que aderem à crença e aos princípios da instituição e 

possui vários mecanismos para isso, tais como: contribuições de associados e mantenedores: 

AACD marcas, empresas parceiras, telemarketing, campanhas, produtos financeiros, fundo 

pró-infância, projetos incentivados, projeto corrente do bem, prestação de serviços e venda de 

próteses e aparelhos ortopédicos, bazar, eventos, arrecadação através do Teleton, doações 

esporádicas, entre outros serviços e produtos próprios para obtenção de receitas para a AACD.  

 Com tantos meios de captação de recursos, é imprescindível que se faça o uso da 

contabilidade como meio de controle dos recursos recebidos, para uma maior transparência 

quanto à gestão e o patrimônio da entidade, para que não haja dúvidas quanto à destinação dos 

mesmos. 

 Dentro de uma entidade, é o departamento de contabilidade quem estuda e controla o 

patrimônio das entidades, mediante o registro dos fatos contábeis ocorridos, a interpretação 

dos demonstrativos contábeis, fornece informações sobre a composição e as variações do 

patrimônio de uma entidade, auxiliando na tomada de decisões.  

 As informações sobre o resultado do exercício, decorrente da gestão de uma entidade, 

também auxilia os gestores na tomada de decisões, dando uma total transparência à aplicação 

dos recursos.  

 Com o objetivo de melhorar seus controles internos, a partir de 2011 a AACD conta 

com uma equipe de auditoria interna, que tem como objetivo verificar a eficácia dos controles 

internos e auxiliar outros setores a apurar a veracidade ou não de fatos administrativos, cujo 

conjunto de procedimentos técnicos e metodologia pudessem detectar evitar ou minimizar 

fraudes ou erros involuntários, ou seja, examinar a integridade das informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais da entidade.  

 Para atingir os seus objetivos, a AACD conta também com uma equipe de 

controladoria, que tem a responsabilidade de aplicar boa práticas, desta forma são realizados 

monitoramentos e controles em ciclos mensais, com o intuito de acompanhar os resultados 

obtidos e se os mesmos estão de acordo com as metas que foram estabelecidas para cada área. 
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4 ANÁLISE DE CASO: AACD 

 

4.1 Práticas de captação de recursos 

 

 A captação de recursos é a ferramenta que possibilita a administração das 

organizações sem fins lucrativos. Para uma organização sem fins lucrativos consiga manter o 

equilíbrio de suas contas deve ter uma base diversificada de fontes de recursos. AACD se 

destaca na área de assistência aos portadores de necessidades especiais e possui uma vasta 

experiência na captação de recursos destinados à questão da deficiência e por isso possuem 

vários mecanismos obtenção de receitas. 

 A instituição conta com um departamento de Marketing formado por oito profissionais 

sendo cada um responsável por uma atividade específica. Há um gerente que juntamente com 

as agencias define as questões relacionadas a propagandas, veiculação da imagem e 

participações em rádio e televisão. Com o suporte de uma assessoria de imprensa, ele também 

gerencia a divulgação de imagens e filmes da AACD e do Teleton. A designer cuida dos 

folhetos e panfletos, sinalização e, junto à agência, dos layouts. As assistentes auxiliam na 

realização dos eventos. Há ainda um responsável por todos os assuntos relacionados à internet 

como web design, e-mails, entre outros, e duas pessoas responsáveis pelo Teleton, sendo que 

uma cuida dos arranjos e a outra do financiamento. 

 Além dos projetos específicos para a captação de recursos, a AACD realiza parcerias 

para desenvolver e aperfeiçoar alguns setores da Instituição, como a Fundação Vitae que 

trabalha com instalações de equipamentos de informática em salas de aula destinados à 

aplicação de projetos pedagógicos com a finalidade de aprimorar o conhecimento dos alunos e 

com a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, que financia Centros de Pesquisas em 

Bioengenharia. 

 No decorrer do ano são realizadas diversas campanhas como a campanha dos cartões 

de Natal e a campanha do cofrinho. No fim do ano propagandas são veiculadas com o 

objetivo de auxiliar na divulgação da campanha dos cartões de Natal. A campanha do 

cofrinho busca desenvolver parcerias com estabelecimentos de diversos segmentos que 

queiram disponibilizar um pequeno espaço em suas lojas para a instalação de um cofrinho 

possibilitando a colaboração com a causa pelos seus clientes. O objetivo dessa campanha é 

arrecadar recursos por meio da inserção de moedas nos cofres de modo a alcançar um numero 

cada vez maior de crianças deficientes e carentes atendidas. 
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 Outra estratégia de captação de recursos é o Projeto Teleton, lançado em 1998 com o 

objetivo de expandir a AACD pelo país. Esse projeto foi desenvolvido especialmente para 

levantar recursos visando o tratamento de pessoas portadoras de deficiências físicas. Sua 

arrecadação e dirigida unicamente para a construção e manutenção dos centros de 

reabilitação. O evento é anual, apresentado por no mínimo 24 horas ininterruptas em rede 

nacional de televisão acompanhado por outros veículos de comunicação como rádios, revistas 

e jornais, e busca conscientizar a população brasileira a respeito das possibilidades de um 

deficiente físico. 

  

4.2 A Contabilidade da AACD  

 

 As particularidades das instituições sem fins lucrativos sofreram algumas alterações 

em seus formatos de gestão. O gestor das organizações do terceiro setor, assim como a 

AACD, prioriza principalmente os objetivos e as responsabilidades de gerir a instituição de 

maneira eficiente e eficaz para que alcance as diretrizes propostas pela organização e cumpra 

a missão pelo qual a instituição se destina. 

 Desde 2011 a AACD conta com uma equipe própria de auditoria interna, com o 

objetivo de aperfeiçoar seus controles em geral. Essa auditoria tem como objetivo examinar a 

eficácia dos controles internos e subsidiar outros setores a apurar a veridicidade dos registros 

dos fatos e atos da entidade e verificar se o conjunto de procedimentos técnicos e os métodos 

utilizados pudessem prevenir ou minimizar fraudes ou erros involuntários. De um modo geral, 

a função da auditoria é examinar a integridade das informações contábeis, financeiras e 

operacionais da instituição. 

 A AACD ainda conta com uma equipe de controladoria, que tem a responsabilidade de 

aplicar as boas práticas, realizando monitoramentos e controles em ciclos periódicos, com a 

finalidade de acompanhar os resultados obtidos e se certificar que esses resultados estão de 

acordo com as metas estabelecidas para cada área. 

 Assim como todas as organizações sem a finalidade de obter lucro, mas possuem 

objetivos sociais, a contabilidade é regida pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicáveis ao terceiro setor como: 

• NBC T 2.2 – Da Documentação Contábil 

• NBC T 2.5 – Das Contas de Compensação 

• NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações 

Contábeis 
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• NBC T 4 – Da Avaliação Patrimonial 

• NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações Contábeis 

• NBC T 10 – Aspectos Contábeis de Entidades Diversas: 

• NBC T 10.4 – Fundações 

• NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe 

• NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos 

• NBC T 19.4 - Incentivos Fiscais, Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações 

Governamentais. 

  Essas normas reconhecem que as entidades do terceiro setor são diferentes das demais 

e aconselham a adoção de nomenclaturas específicas para as contas de Lucros ou Prejuízos e 

Capital Social, que no caso dessas instituições são usadas as nomenclaturas Superávit, Déficit 

e Patrimônio Social. 

 Outras características distintivas da contabilidade do terceiro setor:  

1) Aplicam-se a essas entidades os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, 

editados pelo Conselho Federal de Contabilidade de acordo com a NBC T 10.19.1.6. 

2) As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é 

destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são nomeados, 

respectivamente, de superávit ou déficit de acordo com a NBC T 10.19.1.3 

3) O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou 

Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua 

aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social. De acordo com NBC T 

10.19.2.7. 

 

4.3 Análise da Contabilidade no processo de transparência para entidades do terceiro 

setor. 

 

 Segundo Iudicibus (2002, p.42) a contabilidade é um instrumento importante que 

auxilia a administração na tomada de decisão. Mas na verdade, a contabilidade coleta os 

dados econômicos através de atos e fatos ocorridos pela empresa durante um determinado 

período, mensurando-os e registrando-os para formar essas informações em relatórios. Esses 

relatórios sim subsidiam os gestores na tomada de decisão. 
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 Como a contabilidade possui diferentes usuários, com diferentes finalidades, o 

objetivo da evidenciação depende da utilidade dessas informação para cada usuário, e é por 

isso que o mais indicado seria apresentar vários relatórios de fácil entendimento. 

 A evidenciação dos fatos contábeis permite a comunicação entre a instituição e os 

usuários em geral. Pode-se dizer que a informação contábil tem grande importância na 

sobrevivência das entidades do terceiro setor. É através dos demonstrativos contábeis que uma 

instituição demonstra o seu desempenho, evidenciando o seu sucesso ou o seu fracasso. 

 As entidades do terceiro setor estão cada vez mais destacando o seu papel social e 

econômico perante a sociedade, mas para que essas organizações possam desempenhar o seu 

papel com eficiência e eficácia, é necessário manter sua gestão com transparência, até mesmo 

para evitar dúvidas quanto o destino dos recursos advindos de doações. Com transparência é 

possível que os recursos captados aumentem cada vez mais, pois assim os doadores terão a 

certeza de que a sua doação está sendo direcionada realmente ao projeto social e os motivam a 

continuarem contribuindo com a instituição. Sendo assim, pode-se dizer que o uso da 

contabilidade é uma ferramenta essencial para as empresas do terceiro setor. 

     

4.4 Análise das Demonstrações Contábeis da AACD 

 

 As Demonstrações Financeiras ao exercício de 2016 permitem identificar as principais 

receitas da instituição conforme a figura 1: 

 

Figura 1 – Receitas 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras divulgadas pela AACD 
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 As receitas operacionais e as receitas com atividades ambulatoriais são oriundas de 

atendimentos nos hospitais e laboratórios da AACD através de convênios, atendimentos 

particulares e atendimentos pagos pelo governo através do SUS. 

 Já as receitas institucionais são provenientes da campanha anual Teleton, que visa à 

obtenção de recursos destinados à construção, ampliação e manutenção de centros de 

atendimento aos deficientes físicos no território nacional. Essas doações são reconhecidas de 

acordo com sua efetivação. E as doações são realizadas através de cartões de credito ou títulos 

de capitalização com apoio de operadoras de cartões e bancos. 

 O gráfico 1 mostra o percentual de cada receita: 

 

Gráfico 1 - Receitas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Analisando o gráfico vê-se que 51% da receita total, ou seja, mais da metade da receita 

da AACD são oriundas de doações, seguidas das receitas hospitalares com 32% e das receitas 

ambulatoriais com 17%. 

 A figura 2 mostra quem são os doadores que participam responsáveis por essas 

receitas institucionais. 

 
Figura 2 – Nota explicativa receitas institucionais 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras divulgadas pela AACD 
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  O gráfico 2 representa dá uma visão mais clara referente aos maiores doadores 

para a entidade.  

 

Gráfico 2 – Receitas institucionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Analisando o gráfico percebe-se que o Teleton, com 35%. O Teleton é um evento 

anual, apresentado por no mínimo 24 horas ininterruptas em rede nacional de televisão 

acompanhado por outros veículos de comunicação como rádios, revistas e jornais, e busca 

conscientizar a população brasileira a respeito das possibilidades de um deficiente físico, onde 

reúne vários artistas e apresentadores com o intuito de buscar mais doações para a AACD. 

 Em seguida tem os mantenedores, são doadores fixos supre as despesas básicas da 

instituição com 21% e com 16% tem os doadores esporádicos. 

 figura 3 mostra que, assim como as receitas, as despesas também são divididas em 

despesas operacionais, despesas com atividades ambulatoriais e despesas com atividades 

institucionais. 

 No geral as despesas dos três grupos de contas se referem à despesas com pessoal, 

despesas com material, prestação de serviços e despesas administrativas e gerais. 

 Nas despesas com atividades institucionais ainda tem-se despesas financeiras e 

bancárias, gratuidades concedidas, voluntariado, perda no imobilizado e outras. Somente as 

contas Gratuidades concedidas e voluntariado possuem notas explicativas. 

 De acordo com a nota explicativa, o valor do trabalho voluntário foi reconhecido com 

base em estimativas de valor justo correspondentes a cada um dos serviços recebidos e 

nenhum dos valores mensurados obtiveram desembolso de caixa e foram reconhecidos como 
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receita e como despesa na demonstração do resultado em montantes iguais para não haver 

efeito no superávit. 

 
Figura 3 – Despesas 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras divulgadas pela AACD 

 

 E com relação à gratuidade, a nota explicativa correspondente informa que diz respeito 

a atendimentos realizados para pacientes SUS e não SUS. Segundo a AACD o não custeio por 

parte do SUS de alguns procedimentos necessários ao tratamento de algum paciente com 

deficiência não exime a instituição de atendê-lo, esses serviços fazem parte dos protocolos de 

atendimento da Associação. 

 

Gráfico 3 – Despesas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 O gráfico 3 mostra o percentual que cada despesa corresponde sobre a despesa total. 

 Analisando o gráfico vê-se que 49% das despesas se referem às despesas 

institucionais, ou seja, para obter receitas de doações a Associação tem despesas sobre elas. 

As despesas com atividades ambulatoriais correspondem a 26% e as despesas hospitalares 

com 25%. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 As instituições do Terceiro Setor atuam diretamente na melhoria da condição humana 

e no bom desenvolvimento da sociedade. A continuidade dessas instituições dependem 

diretamente do desenvolvimento de suas ações junto à comunidade. Entidades sem fins 

lucrativos apesar não terem seu foco voltado para o lucro, ainda têm toda dimensão 

econômica que precisa ser administrada e por isso a contabilidade passa a ser uma ferramenta 

fundamental neste processo. 

 Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo geral realizar uma pesquisa 

ampla sobre as teorias Contábeis voltadas para as instituições do terceiro setor, afim de, 

identificar ferramentas da Contabilidade capazes de trazer benefícios ás instituições 

filantrópicas no que se refere a aumento da arrecadação oriunda de empresas privadas.  

 Os objetivos específicos foram: explorar a situação contábil de uma instituição 

filantrópica com ênfase na gestão de seus recursos; apontar os processos de formalização e 

adequação contábil dessas instituições e por fim abordar as barreiras contábeis mais comuns 

enfrentadas pelas empresas filantrópicas no que se refere à transparência e prestação de contas 

para seus incentivadores. 

 A instituição filantrópica estudada foi a Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD), uma instituição de caráter filantrópico e beneficente, sem fins lucrativos 

ou econômicos, com o objetivo social de promover a prevenção, habilitação e reabilitação de 

pessoas crianças e adolescentes portadoras de deficiência física, além disso, é conduzida pelas 

disposições do seu Estatuto Social e pela legislação aplicável vigente. As principais fontes de 

recursos para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades são provenientes de 

prestações de serviços de saúde hospitalar e ambulatorial, doações, venda de próteses órteses 

e aparelhos ortopédicos, além de campanhas, subvenções, contribuições de associados e 

mantenedores e receitas financeiras advindas de aplicações de recursos. 

Foram analisadas as demonstrações financeiras da instituição e verificou-se que as 

demonstrações foram confeccionadas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do CFC nº 1.409/12, que aprovou a 

Interpretação Técnica “Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2002 R1)”. 

 Este estudo teve como problemática como a aplicação de boas práticas contábeis pode 

trazer benefícios ás instituições filantrópicas no que se refira ao aumento da arrecadação 

oriunda de empresas privadas e foi possível comprovar que a utilização das normas e práticas 

contábeis aplicadas para entidades sem fins lucrativos contribuem para maior credibilidade à 
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instituição, assim como as demonstrações contábeis além de ser uma ferramenta de grande 

utilidade na tomada de decisão é um importante instrumento para aquisição de novos 

recursos. 

Conclui-se, que a contabilidade contribui com as entidades sem fins lucrativos de 

forma contundente, principalmente com relação ao compromisso que essas organizações tem 

no que diz respeito às prestações de contas à sociedade e aos seus mantenedores da destinação 

dos recursos doados, demonstrando transparência nas atividades que desenvolve junto a 

comunidade. Assim, a organização ganha credibilidade junto à sociedade, o que permite 

melhor desempenho junto a comunidade mantendo seus doadores motivados a continuarem 

contribuindo. 
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