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RESUMO 

 

A incapacidade dos governos em atender a demandas sociais crescentes por serviços 

prioritários ao bem-estar social e a luta de grupos sociais por direitos antes negados, faz 

proliferar o surgimento de organizações não governamentais – ONGs em todo mundo. São 

essas entidades, constituídas juridicamente sob a forma de associações ou fundações, que 

formam o chamado terceiro setor. Movimenta no mundo mais de US$ 1 trilhão por ano, cerca 

de 8% do PIB do planeta. No Brasil, ele representa R$ 10,9 bilhões anuais (cerca de 1% do 

PIB). Segundo o IBGE de 2006 a 2010 observou-se um crescimento da ordem de 8,8% das 

Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL), que passaram de 

267,3 mil para 290,7 mil entidades no período. O aperfeiçoamento na qualidade da gestão é 

um dos principais desafios para estas entidades. Neste contexto, o controle interno, 

principalmente, no que diz respeito aos custos incorridos nos serviços prestados, são fatores 

cruciais para a sustentabilidade financeira das mesmas. Este trabalho apresenta um estudo de 

caso sobre os custos incorridos nos serviços prestados em uma entidade do terceiro setor 

localizada em Recife-PE. Foram verificados os processos de controle da entidade, e assim, 

estabelecidos os custos dentro do processo de produção dos serviços. O objetivo é subsidiar a 

entidade com informações que possam, até certo ponto, identificar riscos e possibilitar ações 

corretivas. Além disso, também possam servir de parâmetros para negociações futuras, 

elaboração e execução de projetos, precificação dos serviços, em suma, colaborar para um 

melhor desempenho nas decisões da ONG. 

 

PALAVRAS CHAVES: Estudo de casos, Terceiro Setor, Gestão de Custos, Serviço Prestado.
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ABSTRACT 

 

The inability of governments to meet social demands for services growing priority to social 

welfare and social groups struggle for rights denied before, proliferate does the emergence of 

non-governmental organizations - NGOs worldwide. Are these entities, legally constituted in 

the form of associations or foundations, forming the so-called third sector. Moves the world 

more than $ 1 trillion per year, about 8 % of GDP on the planet. In Brazil, it is U.S. $ 10.9 

billion per year (about 1 % of GDP). According to the IBGE 2006 to 2010 there was a growth 

of about 8.8% of Private Foundations and Nonprofit Associations in Brazil (FASFIL), which 

increased from 267.300 to 290.700 entities in the period. The improvement in the quality of 

management is a major challenge for these entities. In this context, internal control, especially 

with regard to the costs incurred in services, are crucial to the financial sustainability of the 

same. This paper presents a case study analysis of the costs incurred in services in a nonprofit 

entity located in Recife –PE. We checked the control processes of the organization, and thus 

established the costs within the production process of services. The aim is to support the 

organization with information that may, to some extent, identify risks and possible corrective 

actions. Moreover, it also can serve as parameters for future negotiations, preparation and 

execution of projects, pricing of services, in short, contribute to a better performance in the 

decisions of the NGO. 

 

KEYWORDS: Case Study, Third Sector, Cost Management, Service Rendered. 
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1. INTRODUÇÃO 

A incapacidade dos governos em atender a demandas sociais crescentes por serviços 

prioritários ao bem-estar social e a luta de grupos sociais por direitos antes negados, faz 

proliferar o surgimento de organizações não governamentais – ONGs em todo mundo. 

O termo “Organização não governamental” guarda relação com as ações realizadas por 

estas entidades, em geral, associações, fundações, institutos, etc., as quais buscam atender 

com ações paralelas às do Estado, setores insuficientemente supridos ou negligenciados por 

Este. 

Estas entidades têm natureza privada sem fins lucrativos e são classificadas 

juridicamente, segundo o código civil de 2002, Lei 10.406, como Associações e Fundações. 

Conforme Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG (2007): 

O termo “ONG” não é uma figura jurídica, e sim, uma expressão carregada 
de identidades e revestida de um manto simbólico repleto de significados 
contraditórios, que foi ganhando sentidos a partir da década de 1980 por 
meio das dinâmicas sociais e políticas da sociedade brasileira. 

Segundo a entidade, historicamente, as primeiras ONGs foram constituídas nas 

décadas de 1970, 1980 e 1990, tendo como objetivo a defesa de direitos e a promoção do 

desenvolvimento sustentável, em uma perspectiva de redução das desigualdades. Desta forma, 

trata-se de uma organização formalmente constituída, sob o formato jurídico de uma 

associação civil ou uma fundação, sem fins lucrativos e com o objetivo de promoção e 

universalização de direitos. 

Ferreira (2005) afirma que o termo “ONGs” é polissêmico e por este motivo há a 

necessidade de se escolher uma entre as diversas concepções encontradas na literatura. Deste 

modo, foi escolhida a definição da ABONG, conforme segue: 

ONGs são as organizações da sociedade civil empenhadas no fortalecimento 
da cidadania e democracia, mas que não têm um caráter de representação de 
um determinado grupo social ou de prestação de serviços filantrópicos a uma 
determinada comunidade, tendo como objetivo fundamental contribuir para a 
consolidação de uma sociedade democrática, justa e igualitária e estimular a 
participação e a solidariedade. (FERNANDEZ, 2000 p.84). 

  

Schiavo (2001) apud Costa (2003,p.7), citando Jeremy Rifkin, autor de “O Fim dos 

Empregos”, aponta dados que permitem dimensionar o Terceiro Setor em alguns países: 
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“Nos Estados Unidos, o setor emprega 9% da mão-de-obra e gera 7% do 
PIB. No Reino Unido, são mais de 350 mil organizações voluntárias, 
gerando uma receita de 17 bilhões de libras esterlinas, o que corresponde a 
4% do PIB inglês. Na França, 6% do emprego total estão no Terceiro Setor 
(...) Na América Latina, as ONGs que tratam de questões relativas às 
mulheres, crianças e idosos, portadores de deficiências, portadores de HIV e 
doentes de AIDS e a usuários de drogas, para citar apenas os casos mais 
visíveis, somam milhares de organizações, milhões de postos de trabalho e 
giram um capital, que já ultrapassa um bilhão de dólares.” 

Costa (2003, p.7) faz ainda menção à reportagem do jornal Folha de Londrina, de 20 

de maio de 2001, que aponta que esse setor já é considerado por pesquisadores como a oitava 

força da economia mundial, afirmam ainda que: 

Seguindo o rastro de experiências bem sucedidas nos países desenvolvidos, o 
Brasil implantou definitivamente o terceiro setor da economia, considerado o 
fenômeno da área no final do século 20. Este setor, movido pelas inúmeras 
organizações não governamentais já implantadas, reflete a busca por 
soluções de problemas comunitários mundiais, que em muitos casos não têm 
sido resolvidos pelo primeiro setor (governo) e segundo (mercado). 

Em números, no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE o número de entidades, conforme pesquisa realizada em 2010 e divulgada em 2012 

ultrapassa 290 mil entidades sociais, as quais remuneram um contingente de 2,1 milhões de 

pessoas e movimentam mais de 10 bilhões de reais no ano. 

Esse conjunto de organizações forma o que se chama de Terceiro Setor, expressão que 

teve origem do inglês Third Sector. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB(2005), 

argumenta que o conceito de Terceiro Setor tem gerado muita controvérsia dentro e fora do 

mundo acadêmico, não existindo unanimidade entre os diversos autores, inclusive no tocante 

a sua abrangência. De qualquer maneira, segundo a entidade, pode-se dizer que, no Brasil, a 

denominação Terceiro Setor é utilizada para identificar as atividades da sociedade civil que 

não se enquadram na categoria das atividades estatais.  

 Conforme o CFC1 (2004), a figura da filantropia, abraçada como bandeira pelas 

organizações sociais, tem origens muito remotas no mundo grego, e quer dizer humanitarismo 

ou amor à humanidade. Nutridas por este sentimento, as ONGs têm se esmerado na busca de 

promover o bem-comum. Todavia, como em qualquer empresa, a gestão é um fator 

fundamental para sua longevidade. O que se percebe atualmente é que, embora ainda existam 

organizações com gestão praticamente amadora e ações de impacto restrito, há outras que ocuparam 

um espaço – político, econômico e social -, até então só obtido pelo estado e por grandes corporações 

privadas (VERGARA E FERREIRA, 2005). 

                                                 
1 Conselho Federal de Contabilidade. 
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Dados do IBGE traduzem esta desigualdade em números, enquanto 253,9 mil 

entidades têm menos de cinco pessoas ocupadas assalariadas (87,3%), no outro extremo, 

apenas 1,2% das entidades têm mais de 100 empregados. Fazendo-se um paralelo entre a 

afirmativa dos autores e os dados do IBGE, observa-se que a maioria destas instituições têm 

tido dificuldades em desenvolver suas atividades e expandir suas ações.  É possível que esta 

situação guarde relação com a forma ou maturidade da gestão.  

Segundo o SEBRAE2, as falhas de gestão são a principal causa de falência das micro e 

pequenas empresas no Brasil, do mesmo modo, não seria incoerente dizer que deficiências no 

aspecto da gestão podem levar à falência de muitas entidades do terceiro setor. 

Há um virtual consenso entre estudiosos e pessoas envolvidas no cotidiano 
de organizações sem fins lucrativos de que, no Brasil, a deficiência no 
gerenciamento destas organizações é um dos maiores problemas do setor, e 
que o aperfeiçoamento da gestão - através da aprendizagem e da aplicação 
de técnicas oriundas do campo de Administração - é um caminho necessário 
para o atingir de melhores resultados (FALCONER, 1999, p.10). 

A gestão com foco na continuidade de suas atividades é um desafio para qualquer 

empresa e em se tratando do Terceiro Setor, este desafio ganha maior dimensão em face de 

escassez de recursos tanto humanos quanto financeiros.  

Szazi (2004, p. 09), afirma que a sustentabilidade econômica é hoje um dos grandes 

desafios das organizações do terceiro setor “[...] que, cotidianamente, depara-se com extenuante tarefa 

de ajustar amplos programas sociais a limitadas receitas quase sempre oriundas de doações privadas e 

de convênios com o poder público”.  

Esta afirmação revela que a busca por uma gestão mais eficiente é uma questão 

primordial, visto que a sustentabilidade econômica desta sofre grande influencia. 

A ABONG (2010, p.65) afirma que a questão central no que diz respeito à 

sustentabilidade no terceiro setor é: Como se manter ao longo do tempo, garantindo a 

continuidade das atividades, que têm uma atuação por meio de ações imediatas, mas também 

coexistem com planos e projetos de longo prazo? 

Rocha (2011, p.24) argumenta que o terceiro setor deve perseguir a sustentabilidade. 

Acrescenta que uma administração eficiente e transparente é o primeiro passo nesse sentido. 

  Pode-se perceber que a questão da gestão tem papel fundamental no contexto 

mencionado e leva a uma reflexão quanto à forma que tais entidades lidam com tal temática. 

Barros Junior (2010), em pesquisa realizada junto a um grupo 05 entidades sem fins lucrativos 

do município de Paulista, constatou que nenhuma das pesquisadas mantinha qualquer controle 

                                                 
2 Serviço Nacional de Apoio a Micro e Pequena Empresa. 
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estruturado de seus custos de prestação de serviço. Este fato nos leva a algumas reflexões no 

que diz respeito à sustentabilidade destas entidades, por exemplo: 

• Como podem avaliar se o valor recebido em convênios firmados realmente é 

suficiente para cobrir os custos de prestação de serviços? 

• Como negociar estes valores junto a órgãos financiadores se não se tem um 

parâmetro de comparação? 

• Como promover um planejamento de longo prazo sem tal informação? 

Deste modo, este trabalho visa realizar um estudo de caso através do levantamento e 

análise dos custos na produção de serviços em uma entidade do terceiro setor na busca de 

evidenciar os problemas decorrentes do mau dimensionamento destes, bem como, apontar 

benefícios provenientes do uso de tal ferramenta na sustentabilidade destas entidades. 

1.1 Caracterização do Problema 

Uma das maiores inquietações dessas organizações diz respeito, principalmente, ao 

seu pensamento de futuro e à capacidade de elas se relacionarem com diversas esferas e se 

fortalecerem institucionalmente como condição à sua sustentabilidade (VALADÃO JUNIOR, 

MALAQUIAS e SOUSA, 2008). Nesse novo ambiente enfrentado por essas organizações, a 

capitação e o gerenciamento de recursos para manter sua continuidade são elementos 

essenciais à sua sobrevivência, e difíceis de serem alcançados(MARTINS, 2008). 

Falconer (1999) observa que o perfil dessas organizações no Brasil, parece, à primeira 

vista, apenas confirmar a percepção de que o problema do setor é, fundamentalmente, um 

problema de competência na gestão. 

Buscando verificar essa realidade,  Barros Junior (2010) realizou uma pesquisa em 

2010 com as 05 maiores entidades financiadas pelo Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 

da Criança e Adolescente da cidade do Paulista, órgão da administração pública, que financia 

projetos de entidades do Terceiro Setor desde 1996. O objetivo foi verificar a qualidade da 

gestão desenvolvida pelas mesmas. Estas entidades, juntas, receberam na época R$ 

380.000,00 em financiamento ano. Eram responsáveis por um total de 544 atendimentos mês. 

Diante deste quadro, um dos enfoques da pesquisa foi verificar de que forma era realizada a 

quantificação dos custos de serviços prestados. Questão para qual se obteve os seguintes 
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resultados: 40% das entrevistadas dispor da informação dos custos dos serviços prestados e 

60% não dispunham desta informação. 

Em pesquisa realizada em uma ONG no município de Magingá/PR, Zacarias et al 

(2008) contata que o controle de custos realizado na instituição acontecia de maneira 

imprecisa e sem maiores detalhes e que a entidade limita seu conhecimento de custos apenas 

no levantamento mensal das despesas. 

Em outro trabalho sobre o mesmo foco, Martins, Neto e Araújo,(2008) contatam que 

um grande problema enfrentado pela organização por eles pesquisada era justamente o 

custeamento de cada serviço disponibilizado por ela.  

As organizações que estão preocupadas com a competitividade global já não 

dispensam mais a Contabilidade de Custos em seu processo decisório(LIMONGI, IMETON E 

LAFFIN,2007 apud MARTINS, NETO E ARAUJO, 2008). Utilizam as informações por ela 

geradas em todas as etapas, no planejamento, na execução e no controle das atividades das 

organizações, e nas organizações do Terceiro Setor essa realidade não deve ser diferente. 

A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG, (2007, 

p.71) afirma que o controle dos custos é fundamental para a organização saber o que deve ser 

cortado e o que deve permanecer em determinados momentos, identificando o que gera 

economia e o que gera gastos injustificados. É importante que se tenha informações 

consistentes para tomar decisões coletivamente. 

1.2 Objetivos 

1.2.1  Objetivo Geral 

• Fazer um estudo de caso sobre custos dos serviços em uma entidade do terceiro 

setor, buscando analisar o controle dos custos para a melhoria da sua gestão 

econômica. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

• Fazer diagnóstico sobre a situação atual da entidade estudada a cerca dos 

controles gerenciais de custos; 

• Levantar das informações de custos dentro do processo de produção de serviços 

da entidade pesquisada;  
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• Avaliar os projetos em execução pela entidade em confrontação aos custos 

gerados pelos mesmos; 

• Avaliar os resultados obtidos e sua relação com a sustentabilidade financeira da 

entidade. 

1.3 Justificativa 

Levantamento nacional de organizações sociais, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE em parceria com o IPEA3, Gife4 e a Abong5, intitulado “As 

Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil - FASFIL – 2010, 

publicada em 2012, identificou 290.692 organizações, que empregam 2,1 milhão de 

assalariados. Um setor que movimenta no mundo mais de US$ 1 trilhão por ano, cerca de 

8%do PIB do planeta. No Brasil, ele representa R$ 10,9 bilhões anuais (cerca de 1% do PIB). 

 Valadão Junior, Malaquias e Sousa, (2008) recomendam reconhecer que essas 

organizações vêm passando por um processo de reidentificação, transitando entre um modelo 

assistencialista para outro de autossustentação. Também comentam que essa dualidade de 

objetivos “ bem-estar social e sustentabilidade financeiro-administrativa “ conduz à reflexão 

de que o modo de gestão, nas organizações de Terceiro Setor, deve se diferenciar daqueles 

que dominam o Primeiro e o Segundo Setor. 

Corrobora neste sentido Falconer (1997) ao afirmar que a perspectiva de problemas 

públicos e políticas públicas deve estar na mente do administrador do terceiro setor, tanto 

quanto os problemas imediatos de sobrevivência de suas organizações. Essas particularidades 

do setor elevam o grau de dificuldade na gestão, que deverá buscar um equilíbrio entre as 

necessidades acima apontadas pelos autores. 

A busca pela continuidade de suas operações se constitui num grande desafio para 

todas as empresas. Neste contexto, a necessidade de controle, tanto para redução de custos 

quanto para uma a tomada de decisão mais eficiente, se torna uma questão imperativa e 

urgente. Se isso já se configura como um pilar da sustentabilidade econômica para empresas 

com fins lucrativos, muito maior é essa necessidade no contexto de entidades do terceiro 

                                                 
3
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

4 Grupo de Institutos Fundações e Empresas 
5 Organização Brasileira de Organizações não Governamental 
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setor, onde o lucro não é finalidade e os recursos, tanto humanos quanto financeiros, são mais 

escassos. 

 Martins (2003) conceitua custo como todo gasto relativo à bem ou serviço utilizado 

na produção de outros bens ou serviços. Deste modo, entre os vários sistemas que podem ser 

implementados para efeito de controle em uma empresa, o sistema de custo tem especial 

relevância. Dele dependem uma série de questões inerentes a uma gestão eficiente, tais como: 

Formação de preço de venda; decisões sobre produção ou compra de insumos; determinação 

de ponto de equilíbrio; avaliação de desempenho, entre outras. 

Crepaldi (2010) afirma que um bom sistema de custos deve constituir-se em prioridade 

de qualquer administração, em face da necessidade de se ter instrumentos que auxiliem nos 

controles e nas tomadas de decisões. Desta forma ao término deste trabalho é provável que se 

possa, com base nos resultados alcançados, avaliar o quanto a implementação de um sistema 

de controle de custos, mesmo simplificado, pode contribuir para a sustentabilidade financeira 

das entidades do terceiro setor. 

Também se espera que as informações contidas neste estudo possam servir de base 

para novas pesquisas e análises, a fim enriquecer ainda mais o conteúdo aqui disposto. 

1.4 Delimitação do estudo 

O estudo em pauta trata-se de um estudo de caso, que para Lopes (2006) consiste em 

um estudo específico, concentrado, amplo e detalhado de um único caso. Será realizado em 

uma entidade do terceiro setor do Estado de Pernambuco – Brasil. A Instituição em análise 

trata-se de uma Associação e foi fundada em maio de 2008 e tem como objetivo principal 

prevenir situações de risco em crianças e adolescentes que se encontram em vulnerabilidade 

social.  

A escolha da mesma se deu em função da disposição dos dirigentes em cooperar com 

o estudo, permitindo acesso total aos dados da entidade.  

O Foco deste estudo de caso foi o Sistema de Apuração de Custos Gerenciais e a sua 

conexão com a sustentabilidade financeira da entidade. Entende-se que o estabelecimento 

desta conexão já conduz a análises relativamente complexas, deste modo, não se pretende 

avaliar condução de processos administrativos ou de produção. O foco será exclusivamente o 

levantamento de dados de custeio dos serviços prestados, não estendendo tal pesquisa a outros 

tipos de controles, mesmo que correlatos. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, saber: 

O capitulo inicial apresenta a introdução da temática a ser abordada, a justificativa 

para a realização do estudo, os objetivos os quais o trabalho se propõe a atender e o método de 

pesquisa utilizado para esta finalidade. 

O capítulo seguinte compreende a fundamentação teórica, cujo objetivo é proporcionar 

o embasamento para a realização do estudo, entre os principais tópicos ressaltados no decorrer 

do capitulo temos: Breve histórico do terceiro setor, o qual situa o leitor no universo das 

ONGs, ressaltado fatos relevantes que marcaram a evolução e atuação deste setor no Brasil; 

Filantropia e lucratividade, que explora este dois conceitos sob o aspecto filosófico e legal, 

ressaltando as incongruências entre eles; Formas de organização no terceiro setor, que aponta 

as formas jurídicas de constituição das ONGs e suas diferenças; Principais Títulos e 

Certificados, neste tópico ressaltam-se as certificações possíveis e necessárias às ONGs, com 

vista à obtenção de benefícios fiscais e financeiros; Imunidade e Isenção Fiscal as OSCIPs e 

Gestão e sustentabilidade no terceiro setor. Também tratar-se-á dos aspectos de custo no 

processo produtivo, ressaltando o contexto histórico, conceitos básicos e características, 

classificação dos custos, métodos de apuração. Por fim, no mesmo capítulo apresenta alguns 

aspectos práticos nos quais a gestão de custos pode ser importante para a sustentabilidade 

financeira no terceiro setor. Tratar-se-á do uso da gestão de custos no processo controle, como 

ferramenta de negociação, custos na concepção e gestão de projetos, custos no processo de 

tomada de decisão e custos no processo de formação de preço. 

O terceiro capítulo trata a metodologia utiliza no desenvolvimento do estudo de caso 

apresentado. O capítulo trata da identificação, objetivo e finalidade estatutária da entidade 

pesquisada, do contexto social onde a mesma opera, como se dá a gestão da mesma, apresenta 

as providências preliminares e como ocorreu a coleta de dados e também descreve como se 

procedeu a escolha do método de custeio utilizado. 

O quarto capítulo contempla a pesquisa em si. Trata das análises realizadas e apresenta 

os resultados obtidos. 

  O quinto e último capítulo trata das conclusões finais do trabalho e recomendações 

para futuros trabalhos. 



   Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação Teórica 

21 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo está dividido em quatro grandes tópicos. O primeiro trará uma visão geral 

sobre o Terceiro Setor e a sustentabilidade financeira no mesmo, o segundo abordará os 

aspectos dos custos no processo produtivo, no terceiro abordará aspectos relevantes da gestão 

de custos e Sustentabilidade Financeira no Terceiro Setor e no quarto, far-se-á considerações 

finais sobre o capítulo. 

2.1  O Terceiro Setor no Brasil 

 Uma questão que tem sido alvo de constante discussão quando se trata aspectos de 

governabilidade e democratização é a participação da sociedade civil na qualidade de parceira 

do Estado na condução de políticas públicas, ou mesmo como substituta deste, em áreas 

específicas, geralmente no que diz respeito a políticas sociais. Esta atuação se dá, 

principalmente através de Organizações não governamentais – ONGs, também referendadas 

como entidades filantrópicas, entidades sociais sem fins lucrativos ou simplesmente entidades 

do terceiro setor. Vale ressaltar que o terceiro setor não deve ser visto como um agrupamento 

de ONGs, visto que existem outras formas associativas de entidades que fazem parte deste 

setor. 

Alguns autores americanos (Salamon, Wuthnow, entre outros) desenvolvem suas 

análises a partir de um modelo de três setores de atividades na sociedade: O do mercado 

(primeiro setor); o governamental (segundo setor) e o das atividades sem fins lucrativos, 

denominado terceiro setor (COELHO, 2002). O mesmo autor argumenta que no setor 

governamental a ação seria legitimada e organizada por poderes coercitivos; no do mercado as 

atividades envolvem troca de bens e serviços para a obtenção de lucro, baseados no 

mecanismo de preços e ligados à demanda, todavia não coercivo, visto que a princípio, os 

clientes não são obrigados a comprar nada. Neste sentido, o terceiro setor pode ser definido 

como aquele em que as atividades não seriam nem coercitivas nem voltadas para o lucro.  

O conceito que envolve as organizações do Terceiro Setor, como visto, não é recente; 

possui uma antecedência lógica e histórica aos setores público e privado (RIFKIN, 1997). As 

organizações associativas têm raízes históricas profundas, geradas pelas tradições cristãs de 

religiões orientais, que incentivavam a caridade, as doações e o trabalho sem finalidades 

lucrativas (SALAMON, 1998). 
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 Historicamente a forte atuação das organizações sociais no Brasil se inicia quando o 

Estado delega um mandato às Igrejas, notadamente à Igreja Católica, para que elas se 

ocupassem do atendimento das demandas de assistência social no país. Assim, desde o 

Império, os doentes, os abandonados, os deficientes, os velhos e os pobres eram um tema da 

caridade e não da política pública do Estado brasileiro. Este mandato foi acompanhado de um 

conjunto de benefícios e incentivos e permitiu edificar uma imensa rede de organizações, 

baseada em obras assistenciais, como as santas casas de misericórdia, os asilos e orfanatos, 

entre tantas entidades confessionais. 

  Conforme Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG 

(2007), o  termo “ONG” não é uma figura jurídica, e sim, uma expressão carregada de identidades e 

revestida de um manto simbólico repleto de significados contraditórios, que foi ganhando sentidos a 

partir da década de 1980 por meio das dinâmicas sociais e políticas da sociedade brasileira. 

  Trata-se de uma terminologia que generaliza uma organização formalmente 

constituída, sob o formato jurídico de uma associação civil ou uma fundação, sem fins 

lucrativos e com o objetivo de promoção e universalização de direitos. 

  Hoje, o terceiro setor hoje, apresenta números respeitáveis quanto a sua importância 

no contexto sócio econômico no Brasil e no mundo. Levantamento nacional de organizações 

sociais, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em parceria com 

o IPEA6, Gife7 e a Abong8, intitulado “As Fundações Privadas e Associações Sem Fins 

Lucrativos no Brasil - FASFIL – 2010, publicada em 2012, identificou 290.692 organizações, 

que empregam 2,1 milhão de assalariados. Um setor que movimenta no mundo mais de US$ 1 

trilhão por ano, cerca de 8%do PIB do planeta. No Brasil, ele representa R$ 10,9 bilhões 

anuais (cerca de 1% do PIB). Contudo, estes números não refletem um alto grau de 

organização, nem tão pouco um investimento financeiro igualitário. Na verdade, como 

qualquer área do setor econômico, há uma concentração financeira em um pequeno número 

de entidades.  Outras informações reforçam a afirmação anterior: enquanto 253,9 mil 

entidades têm menos de cinco pessoas ocupadas assalariadas (87,3%), no outro extremo, 

apenas 1,2% das entidades têm mais de 100 empregados. Nesse pequeno grupo, no entanto, 

estão concentrados 1,3 milhão de pessoas, o que equivale a 63,3% do total de empregados. De 

acordo com o IBGE, de 2006 a 2010, observou-se um crescimento da ordem de 8,8% das 
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FASFIL no Brasil, que passaram de 267,3 mil para 290,7 mil entidades no período. Esta 

expansão é significativamente menor do que a observada no período de 2002 a 2005 (22,6%) 

e a tendência de queda já havia sido prevista em estudo anterior. Em 2010, os trabalhadores 

das FASFIL ganhavam, em média, 3,3 salários mínimos por mês. Os maiores salários são os 

da área de educação superior (5,3 salários mínimos/mês) e de cultura e arte (4,6). O 

rendimento médio dos trabalhadores no Nordeste é de 2,6 salários mínimos por mês, enquanto 

no Sudeste é de 3,5 salários mínimos por mês. A média da remuneração dos assalariados com 

nível de escolaridade superior é de 5,8 salários mínimos/mês enquanto que a dos demais 

assalariados (sem nível superior) é bem menos da metade: 2 salários mínimos por mês. 

Resumindo, a evolução recente das FASFIL indica que essas instituições continuam 

crescendo no Brasil, ainda que em um ritmo menos acelerado. 

2.1.1  Filantropia e Não lucratividade  

  A figura da filantropia, abraçada como bandeira pelas organizações sociais, tem 

origens muito remotas no mundo grego, e quer dizer humanitarismo ou amor à humanidade 

(CFC 2003). Este amor é traduzido em ações sociais diversas visando ao bem-estar da 

comunidade como: saúde sanitária, qualidade habitacional, educação infantil, conscientização 

da coletividade, meio ambiente, entre outras. Contudo, Colocar em prática ideias de ajuda ao 

próximo necessitado, na forma de ações comunitárias, exige um planejamento ordenado para 

que o esforço empreendido seja aproveitado o máximo possível (CFC 2003). Este conceito de 

filantropia, geralmente, esta associado ao aspecto da não cobrança pelos serviços prestados, 

visto que, trata-se de ato de amor e não de busca pela lucratividade.  

  Outro aspecto bastante controverso no que tange entidades do terceiro setor diz 

respeito ao termo “sem fins lucrativo”, pelo qual também são identificadas as entidades que 

compõem tal setor. 

O código civil de 2002 trouxe inovações significantes quanto aos aspectos conceituais 

da não lucratividade das entidades sociais. No Titulo II, Capítulo I, artigo 53 diz que se 

constituem as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. 

Nesse aspecto se separa a atividade da finalidade. Não é mencionado, a princípio, no código 

civil o termo atividade econômica, sendo assim, mesmo que a atividade exercida pela 

entidade seja remunerada, o foco deverá ser a sua finalidade, ou seja, se haverá partilha destes 



   Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação Teórica 

24 

resultados aos dirigentes e associados o que desvirtuaria os fins filantrópicos para os quais a 

entidade existe. Corrobora para tal argumentação Martins (2004) que afirma: 

Finalidade não lucrativa não é caridade e nem voluntariado. No mundo 
jurídico esses conceitos são antigos e bem conhecidos. Tanto é assim, que 
nas pessoas jurídicas com finalidade lucrativa, os sócios ganham tanto ‘pró-
labore’ (remuneração pelo trabalho) quanto ‘dividendos’ (remuneração de 
cunho lucrativo).   

A afirmação do autor aponta para outra questão chave do contexto do terceiro setor, a 

remuneração dos seus dirigentes. Apesar dos números acima apresentados, eis uma questão 

que sempre foi vista como um limitador ao desenvolvimento das entidades sem fins 

lucrativos: O fato dos seus gestores não serem remunerados. 

2.1.2  Formas de organizações no terceiro setor 

 Como já comentado anteriormente, há uma diversidade de entidades que estão no 

contexto de entidades do terceiro setor. Segundo o último levantamento do IBGE, são 

290.692 organizações atuando nos mais diversos tipos de segmentos conforme demonstrado 

no gráfico abaixo: 

 

Figura 2.1-Gráfico da Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem fins lucrativos por segmento. 
Fonte: IBGE (2010) 

Todavia, o código civil brasileiro, para efeito das atividades que se propõem, admite as 

formas jurídicas de Associações ou Fundações. 

2.1.2.1   As associações  

O Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.402/02), no artigo 53, define associações como a 

união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. O fator preponderante são as 

pessoas que as compõem, (CFC, 2003).  
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2.1.2.2  As Fundações 

As fundações são entes jurídicos que têm como fator preponderante o patrimônio.  

Este ganha personalidade jurídica e deverá ser administrado de modo a atingir o cumprimento 

das finalidades estipuladas pelo seu instituidor (CFC, 2003).  O Código Civil Brasileiro (Lei 

nº 10.402/02), no artigo 62, só admite a constituição destas entidades para fins religiosos, 

culturais ou de assistência.  

As  diferenças entre associações e fundações são descritas no quadro abaixo: 

Tabela 2.1 – Diferença Básica entre Associação e Fundação. 

DIFERENÇAS BÁSICAS ENTRE ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO QUADRO COMPARATIVO 

ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO 
Constituída por pessoas. Constituída por patrimônio, aprovado previamente 

pelo Ministério Público. 
Pode (ou não) ter patrimônio. O patrimônio é condição para sua criação. 
A finalidade é definida pelos associados. A finalidade deve ser religiosa, moral, cultural ou de 

assistência, definida pelo instituidor. 
A finalidade pode ser alterada. A finalidade é perene. 
Os associados deliberam livremente. As regras para deliberações são definidas pelo 

instituidor e fiscalizadas pelo Ministério Público. 
Registro e administração são mais simples. Registro e administração são mais burocráticos. 
Regida pelos artigos 44 a 61 do Código Civil. Regida pelos artigos 62 a 69 do Código Civil. 
Criada por intermédio de decisão em assembleia, com 
transcrição em ata e elaboração de um estatuto. 

Criada por intermédio de escritura pública ou 
testamento. Todos os atos de criação, inclusive o 
estatuto, ficam condicionados à prévia aprovação do 
Ministério Público. 

Fonte: OAB (2005). 

2.1.3 – Principais Títulos e Certificados 

A abordagem a cerca destes instrumentos legais que possibilitam além de acesso a 

recursos públicos através de convênios e parcerias, também a obtenção de benefícios, 

principalmente tributários, às entidades do terceiro setor, se justifica pelo fato dos mesmos 

terem sua obtenção vinculada há uma série de exigências burocráticas. Estas exigem das 

organizações capacidade de gestão e o mínimo controle das suas atividades administrativas. 

2.1.3.1 - As OSCIPS 

Dentro das inovações recentes no que se refere ao terceiro setor, à publicação da Lei 

9790/90 é vista como um marco histórico.  Segundo esta as entidade do terceiro setor podem 

requisitar o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Segundo 

a Lei uma  entidade sem fins lucrativos é: 

A pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
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de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 
respectivo objeto social. 

 A lei inova ao permitir remuneração de dirigentes, conforme seu artigo VI que 

menciona essa possibilidade desde que respeitados os valores praticados pelo mercado, na 

região correspondente à sua área de atuação. 

Também instituiu o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de 

ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIPs.  

2.1.3.2 - As Organizações Sociais 

Trata-se de uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber 
determinados benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções 
fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente 
de interesse da comunidade (AZEVEDO, 2000). 

Esta qualificação de entidade como organizações sociais, é oriunda da Lei nº 9.637, de 

15 de maio de 1998, que também cria o Programa Nacional de Publicização.  

Segundo a legislação o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do 

meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. 

2.1.3.3 – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)  

Este certificado é outorgado pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

Anteriormente era chamado de Certificado de Entidade de Fins Filantrópico.  

A concessão é cabível às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação 

de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto na 

lei. Entre os benefícios previstos quando da obtenção destes títulos está a imunidade e 

impostos estaduais e municipais, como o ICMS, IPVA, IPTU e ISS, bem como, a isenção do 

pagamento da parte patronal do INSS.  

2.1.3.4 Certificado de Utilidade Pública Federal 

Conforme afirma o Ministério da Justiça em seu site, o título de Utilidade Pública 

Federal (UPF) é o reconhecimento da União aos relevantes serviços prestados pelas 
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associações e fundações constituídas no País, que servem desinteressadamente à sociedade. 

Conforme OAB (2005), trata-se da declaração outorgada pelo Ministério da Justiça à entidade 

que desenvolve atividades úteis ao público, de relevante valor social, que realiza o bem em 

prol da coletividade, e que cumpre os requisitos legais para fazer jus a tal titulação. Este 

certificado tem amparo legal na Lei nº 91/35; Decreto nº 50.517/61 e Decreto nº 3.415/00. 

Apesar de não oferecer vantagens, conforme dito acima, este título, credencia as entidade ao 

recebimento de alguns recursos e é pré-requisito para a obtenção do CEAS. 

2.1.4 Imunidade e Isenções Fiscais 

A legislação prevê duas situações distintas em termo de benefício tributário para 

entidades do Terceiro Setor: A Imunidade e a Isenção Fiscal.  

2.1.4.1 Imunidade 

A Constituição Federal no seu artigo 150, VI, “c”, trata da Imunidade de Impostos e a 

Imunidade de Contribuições Sociais é tratada no art. 195, § 7º. Imunidade é uma proibição aos 

entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Constitucional, de tributar 

determinadas pessoas, atos e fatos.  

2.1.4.2 Isenção 

Quanto à isenção é a desobrigação do pagamento de determinado tributo, observados 

os requisitos legais. Na isenção existe a obrigação de pagar, mas a autoridade pode, por algum 

motivo, isentar o pagamento (PRO BONO, 2008).  

A tabela comparativa abaixo aponta as diferenças entre imunidade e isenção fiscal. 

Tabela 2.2 – Diferença Básica entre Imunidade e Isenção. 

QUADRO COMPARATIVO DAS DIFERENÇAS BÁSICAS ENTRE IMUNIDADE E ISENÇÃO  
Imunidade Isenção 

Regida pela Constituição Federal. Regida por legislação infraconstitucional. 
Não pode ser revogada, nem mesmo por Emenda 

Constitucional. 
Pode ser revogada a qualquer tempo. 

Não há o nascimento da obrigação tributária. 
A obrigação tributária nasce, mas a entidade é dispensada 

de pagar o tributo. 
Não há o direito de cobrar o tributo. Há o direito de cobrar, mas ele não é exercido. 

Fonte: OAB São Paulo, (2005) 

2.1.5 Gestão no Terceiro Setor 

A Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de 

recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. A tarefa de administrar se aplica a 
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qualquer tipo ou tamanho de organização, seja ela uma grande indústria, uma cadeia de 

supermercados, uma universidade, um clube, um hospital, uma empresa de consultoria ou 

uma organização não governamental (ONG) (CHIAVENATO, 2003, p.10-11). 

Drucker (1994), argumenta que: 

A tarefa da Administração passou a ser a de interpretar os objetivos 
propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por 
meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços 
realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de 
alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação e garantir a 
competitividade em um mundo de negócios altamente concorrencial e 
complexo. 

Segundo Ckagnazaroff (2001), no que se refere à gestão, o Mercado ou Segundo 

Setor, é fonte de criação e inovação, tendo ainda uma grande capacidade de investimento de 

capital. As técnicas desenvolvidas têm sido adaptadas ao Terceiro Setor. 

Teodósio (2001) ressalta que a adaptação não é linear e absoluta, pois elas esbarram 

nas especificidades da gestão social e carregam em si conceitos e pressupostos que podem, às 

vezes, provocar distorções quanto a este tipo de gestão. 

Visando favorecer o debate e fomentar uma revisão das práticas e estratégias de 

trabalho no terceiro setor, a ABONG (2007), com base nos resultados de pesquisa realizada 

em 2000 pelo PAD (Processo de Articulação e Diálogo), que predomina entre as entidades o 

enfoque gerencial quando se trata de questões de gestão.  

Diante desta constatação, vê-se que de modo geral, há uma preocupação maior, por 

parte das ONGs em atingir seus objetivos, buscando eficiência e eficácia nos seus sistemas de 

controle internos, com foco em uma visão tecnicista de planejamento estratégico, sistema de 

monitoramento e avaliação, marketing, capacitação, gestão administrativa e financeira. Neste 

contexto os principais problemas das ONGs seriam problemas de capacitação técnica e de 

gestão. 

FALCONER (1999) corrobora com a visão acima, porém argumenta que existe o risco 

real da administração ser idealizada como capaz de operar milagres para as organizações do 

terceiro setor e de ser chamada para situações que estão muito além de sua capacidade de 

resolução de problemas. 

É fato que há muito a ser aperfeiçoado na gestão das organizações sem fins 
lucrativos. Melhorias de gestão podem levar a resultados surpreendentes no 
curto prazo, em termos de eficiência no emprego dos recursos 
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organizacionais e de eficácia nos resultados; talvez haja mesmo mais espaço 
para um rápido desenvolvimento do setor investindo na sua competência 
gerencial do que através de qualquer outro tipo de intervenção. Entretanto, 
não se deve cair no erro de interpretar esta realidade, onde resta tudo por 
fazer no campo de gestão, como um indício de que a Administração é capaz 
de solucionar todos os problemas, ou mesmo os principais problemas do 
terceiro setor (FALCONER, 1999). 

 

De qualquer forma, apesar das ressalvas propostas pelo autor, há na literatura o censo 

comum que o amadorismo em termo de gestão é um dos principais problemas no terceiro 

setor. Também a percepção de que esse setor detém características específicas que devem ser 

observadas quando da implantação de métodos ou modelos advindos do setor empresarial ou 

de fins lucrativos. 

Apesar das características específicas deste setor, como em qualquer empresa, é 

perfeitamente possível associar à gestão do terceiro setor as funções básicas da administração. 

2.1.5.1 Planejamento no terceiro Setor 

O planejamento, a primeira função básica em termos de administração, tem a 

finalidade de preparar a organização para enfrentar o futuro. Através do planejamento, a 

organização traça seus objetivos e define os recursos e os meios necessários para atingi-los 

(TENÓRIO, 2005, p.22). Na literatura os aspectos de planejamento são classificados de 

acordo com o nível de decisões deles provenientes. 

O Planejamento e as tomadas de decisão que lhes são inerentes podem ser 

classificados em três grandes níveis, segundo a abrangência que terão dentro da empresa, 

afetando fatias maiores ou menores da companhia: O planejamento estratégico, tático e 

operacional (MOREIRA, 2008, p. 8).  

Cada nível de planejamento com relação a seus objetivos no terceiro setor e as 

decisões que neles se processa é definido por Tenório (2005, p. 24), conforme segue: 

• No nível estratégico ou institucional são definidos a finalidade e os objetivos a 

serem perseguidos, dentro de determinado período de tempo. Os decisores 

precisam ver a organização como um todo, analisando suas relações com 

clientes/usuários, fornecedores, concorrentes, financiadores e demais entidades. 

• No nível tático ou gerencial são tomadas decisões específicas sobre cada parte da 

organização, como produção, finanças, pessoal, patrimônio, cabendo a cada 

responsável estabelecer objetivos, metas e recursos.  
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• No nível operacional ou de execução são realizadas as atividades necessárias ao 

cumprimento dos objetivos da organização. Refere-se, portanto, às unidades ou 

pessoas diretamente responsáveis pela produção de bens ou pela prestação de 

serviços.  

  A ABONG, (2007, p,19), tece comentários sobre o planejamento estratégico 

institucional e afirma que:  

Uma visão estratégica prioriza o longo prazo, buscando adequar ao mesmo o 
curto e o médio prazo. Nela predomina a busca da elaboração de metas, 
contrapostas às situações–problema, identificadas por amplo diagnóstico 
institucional, que por sua vez é orientado por análises do tipo sistêmico. 
Trabalha uma “visão de campo” e de “rede”. Assumida no mundo das 
ONG’s tende a considerar a totalidade da vida institucional. 

 

Desse modo, planejamento estratégico é o processo de avaliar “o que somos” e decidir 

e implementar “o que pretendemos ser e o que faremos para consegui-lo”. A estratégia 

descreve como uma organização pretende competir com os recursos disponíveis no ambiente 

atual e futuro. (GRAY & LARSON, 2010). 

Estratégia normalmente é entendida no sentido de caminho escolhido para ser trilhado 

pela organização em direção à sua visão.  

Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu 
futuro. É o ato de ver a si própria no espaço e no tempo. Geralmente, a visão 
está mais voltada para aquilo que a organização pretende ser do que para 
aquilo que realmente ela é. Dentro dessa perspectiva, a visão significa o 
projeto do que a organização gostaria de ser dentro de um determinado prazo 
de tempo e o caminho futuro que pretende adotar para chegar até lá ( 
CHAVENATO, 2003, p.601). 

 
DRUCKER (1994. p. 80), afirma que o desempenho das organizações precisa ser 

planejado a partir da missão - elemento fundamental para definição e viabilização de seus 

resultados. Vale salientar que estabelecer missão para uma organização significa vislumbrar 

sua finalidade, objetivos ou propósito básico e da sua existência (FIGUEREDO E 

CAGGIANO, 2004, p. 25). 

Tenório (2001, p.13), afirma que determinar finalidades, no entanto, não é uma tarefa 

tão simples como pode parecer à primeira vista. Para se definir a finalidade de uma 

organização, deve-se perguntar quem a determina: seus acionistas /proprietários/sócios ou 

seus clientes/usuários. Vale salientar que em geral o papel de administrar as ONGs é de um 

colegiado ou de um conselho.  O conselho é em última instância um grupo de pessoas 
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trabalhando juntas sob algumas atribuições para alcançar determinados fins (SILVA, 2001, p. 

77). Sendo assim, as decisões são em grupo. Uma decisão em grupo pode ser definida como 

uma decisão envolvendo dois ou mais decisores, os quais assumirão alguma responsabilidade 

sobre a escolha (ALMEIDA et al., 2012). Esse fato pode ser um complicador na obtenção de 

consenso, visto que, cconforme o autor, esses decisores nem sempre buscam o mesmo resultado. 

Esta complexidade inerente a este setor não deve ser limitador para a utilização desta 

ferramenta. Um fato que reforça essa necessidade pode ser verificado em (SILVA, 2000, p. 

11) apud (CARVALHO, 2005, p. 33), onde em pesquisa realizada junto a 526 organizações 

da sociedade civil brasileira, o Planejamento Estratégico foi apontado como um dos cinco 

temas mais relevantes de serem tratados para atendimento às necessidades de gestores destas 

instituições. 

Silva (2001, p 85), afirma que determinar a missão e os objetivos da organização faz 

parte das responsabilidades dos conselhos de entidades. 

Fischmann (1987) apud Carvalho (2005, p. 41), após revisão bibliográfica de mais 20 

autores na década de 70 e início dos anos 80, que tratavam do tema Planejamento Estratégico, 

propõe um modelo genérico do processo de planejamento, conforme figura abaixo: 

 

Figura 2.2 – Diagrama simplificado do processo de Planejamento estratégico 
Fonte: Fischmann (1987, p.37) apud Carvalho (2005, p.42) 

   

Conforme mencionado no inicio do tópico, seguem alguns comentários sobre o nível 

tático e operacional do planejamento. 
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Os planos e decisões dos níveis mais altos dão linhas de ação para os planos táticos, 

que por sua vez direcionam a rotina operacional (MOREIRA, 2008, p. 8). 

No planejamento tático, as atenções são mais específicas e estão volta das 
para dentro da organização. E no planejamento tático que são explicitados 
objetivos e estratégias para cada uma das atividades a serem desenvolvidas 
pela organização, como: produção, comercialização, marketing, finanças, 
pessoal, material e patrimônio (TENÓRIO, 2005, p.41). 

 

Portanto, este nível reflete o detalhamento das diferentes atividades desenvolvidas pela 

organização para cumprir sua missão e tem uma dimensão temporal de médio prazo, cerca de 

dois a três anos. 

O planejamento operacional por sua vez é um detalhamento dos objetivos e estratégias 

do planejamento tático em cada área da organização, visando a especificar os objetivos a 

serem cumpridos no prazo de seis meses a um ano (TENÓRIO, 2005, p.41). O ponto de partida 

para a elaboração de um plano operacional é um objetivo geral (MAXIMIANO, 1995, p. 

235). 

No caso das ONGs, no que concerne a tempo, Tenório (2005) argumenta que se pode 

tomar como parâmetro um planejamento estratégico com dimensão temporal de cinco a seis 

anos e um planejamento tático de três anos, coincidindo com os prazos de financiamento das 

agências. Já o planejamento operacional anual ou semestral permite acompanhar o 

cumprimento dos objetivos acordados e tomar medidas preventivas e corretivas. 

Apesar da importância do planejamento para qualquer entidade, ainda há uma forte 

resistência por parte das entidades do terceiro setor a esse aspecto da gestão. Carvalho (2005, 

p.34), cita WOLF (1984, p. 234), para deixar claro que essa resistência não ocorre apenas no 

Brasil. Nos EUA esse fato também ocorre e os principais argumentos apresentados pelas 

organizações são: 

• Planejar exige muito tempo e esforço - a equipe e o conselho normalmente já 

estão sobrecarregados com o dia-a-dia e o tratamento das crises; 

• Planejar é muito caro - não há dinheiro extra orçado para consultores, reuniões 

e outras despesas; 

• Planejar enfraquece a iniciativa organizacional - um plano de longo prazo 

impede a organização de permanecer receptiva a seus membros. 

De fato, planejar não é tarefa fácil. Mas dados os benefícios que pode propiciar as 

organizações, deve ser estimulado. Espera-se que com a demonstração prática de sua 
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utilidade, a organização amadureça e as resistências à sua utilização sejam arrefecidas 

(CARVALHO, 2005, p. 35). 

2.1.5.2 – Direção ou gerência no Terceiro Setor 

Ao exercer a função direção, o gerente toma decisões, orienta e estimula as pessoas a 

realizarem o trabalho necessário para atingir os objetivos organizacionais (TENÓRIO, 2005, 

p.22).  No contexto do terceiro setor essas atribuições tomam um significado peculiar pelo 

fato de que muitas vezes essas pessoas não são remuneradas.  

Essa realidade pode ser percebida na FASFIL 2010, pesquisa realizada pelo IBGE, 

publicada em 2012.  

Os dados revelam uma predominância das entidades pequenas, entre as pesquisadas, 

ou seja, 72,29% delas, cerca de 210 mil entidades, não possuem sequer um empregado 

formalizado, conforme demonstra a tabela 2.3. 

Tabela 2.3 - Fundações Privadas e Associações sem fins Lucrativos e pessoal ocupado assalariado, segundo as 
faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil – 2010. 

Faixas de pessoal ocupado 
assalariado  

Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos  

Pessoal ocupado assalariado  

Total Percentual (%) Total Percentual (%) 
Total 290 692  100,0 2 128 007  100,0  
Sem pessoal ocupado 210 019  72,2  - - 
De 1 a 2 32 228  11,1 43 157  2,0  
De 3 a 4 11 645  4,0 39 719  1,9  
De 5 a 9 12 388  4,3 82 128  3,9  
De 10 a 49 17 340  6,0 376 284  17,7  
De 50 a 99 3 459  1,2 239 522  11,3  
De 100 a 499 2 975  1,0 601 830  28,3  
500 e mais 638  0,2 745 367  35,0  

Fonte: IBGE (2010) 
 

Outro complicador que permeia o setor é o amadorismo dos gestores, todavia, não se 

trata apenas de uma problemática brasileira. A transcrição abaixo do depoimento de um 

dirigente de uma entidade da Malásia, citado por Falconer (1999, p. 10), reforça esta 

conclusão: 

 Em geral, liderança é um ponto muito fraco nas ONGs. Isto ocorre porque 
muitos daqueles que criam ONGs não se identificam com os conceitos e 
práticas tradicionais de management e administração. Management é uma 
forma de controlar pessoas ou manipulá-las. Administração tem um mau 
nome. Pessoas nas ONGs tendem a ser mais boêmias ou mais individualistas 
no caráter. Elas tendem a ter uma atitude anti-management, e isto ocasiona 
problemas. 
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A velha forma de gestão, onde o dirigente desempenhava mil e uma atividades, vem se 

constituindo em um sério obstáculo para que a organização mantenha o bom nível de 

qualidade de seus serviços, frente a uma maior demanda (MERENGUE, 2001).  

Diante das dificuldades apresentadas, surgem algumas indagações: qual o perfil do 

gestor, gerente ou dirigente do terceiro setor? Estão esses indivíduos preparados para tal 

missão? Quais as competências necessárias a um gestor social? 

Com relação à primeira questão o Instituto Azzi (2013), especializado em apoiar  

projetos sociais, comenta que as ONGs costumam nascer de ideias comuns (identidades) em 

torno das quais pessoas criam relações para chegar a um objetivo. 

O problema é que dificilmente os integrantes criam processos de gestão, sem os quais 

é muito difícil atingir os tão almejados recursos. Às vezes o projeto é tão apoiado na(s) 

pessoa(s) que o administra(m) que quando essa(s) pessoa(s) sai(em) ele praticamente morre. 

Para exemplificar o processo apresenta-se a figura abaixo: 

 

Figura 2.3 – Comparação entre o processo de nascimento de ONGs e empresas. 
Fonte: Instituto Sazzi. 

 

As empresas mobilizam recursos e criam processos para que esses recursos se 

multipliquem. Com recursos empregados em processos bem executados (pontos demarcados 

com estrelas no desenho), as empresas já podem ser lucrativas. Os passos seguintes são a 

criação de relações entre os funcionários e de uma identidade da marca frente aos 

consumidores (SAZZI, 2013). Diferentemente das empresas, as Organizações fazem o 

caminho oposto.  

A respeito das diferenças dos papéis dos gestores das Organizações do Terceiro Setor 

e das organizações com fins lucrativos, Lindberg (1999) apud Spers et al, (2012), argumenta 
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que é mais difícil gerir uma organização sem fins lucrativos, por esperar-se dos seus gestores 

a eficácia, e, ao mesmo tempo, que lutem pelos ideais e valores organizacionais. 

Pimenta e Brasil (2006) após realização de pesquisa em Itabira - MG, apontam o que 

para eles representa um modelo teórico de competências do terceiro setor: 

Tabela 2.4 – Modelo Teórico de competências do Terceiro Setor 

Competência organizacional Competências individuais Competências gerenciais 

• Proximidade com o público; 

• Capacidade de mobilização das 
potencialidades e energias 
populares; 

• Identificação de novos 
problemas e emergências e 
maior agilidade em trazê-los à 
discussão pública; 

• Capacidade de sensibilizar, 
motivar e mobilizar recursos 
humanos e financeiros; 

• Atuar como agentes na 
promoção de mudanças e 
transformações da realidade 

• Capacidade para formação de 
novas lideranças 

• Autoridade para contribuir na 
legitimação e garantia de apoio 
popular às políticas exigidas 

• Capacidade de gerir pessoas 

• Capacidade de mobilização de 
recursos 

• Habilidade para trabalhar em 
equipe 

• Visão de futuro 

• Compromisso com o processo 
de melhoria de qualidade de 
vida da comunidade; 

• Adoção de posturas 
desburocratizadas e 
simplificadas de gestão; 

• Condução de ações e iniciativas 
sob a prática da gestão 
participativa 

• Capacidade de motivar, 
sensibilizar e engajar mão-de-
obra voluntária; 

• Possuir credibilidade a partir 
de sua atuação e liderança, 
dando visibilidade a todas as 
ações do processo de que 
estiverem sob sua liderança; 

• Capacidade de organizar e 
integrar a entidade que dirige 
em iniciativas visando à ação 
em redes (atuação solidária); 

• Capacidade de condução da 
entidade a níveis de alta 
competitividade, mediante a 
eficiência, a eficácia e a 
efetividade de sua atuação e de 
suas decisões. 

Fonte: Pimenta e Brasil, (2006) 

Como resultado da pesquisa os autores concluíram que os gestores do Terceiro Setor 

de Itabira apresentam-se despreparados para gerenciar suas organizações.  

Um dos desafios a serem ultrapassados pelo Terceiro Setor é o desafio da eficiência 

que envolve a ausência ou precariedade do preparo de gestores das Organizações do Terceiro 

Setor (SALAMON, 2005). 

Além da parte técnica, a própria filosofia do trabalho demanda maior especialização 

dos administradores. “A capacitação dessas pessoas deve ser bastante segmentada, já que 
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necessita de um olhar mais filosófico sobre a sociedade para entender seu funcionamento”, 

(MERENGUE, 2011). 

2.1.5.3 Organização 

Antes de prosseguir é necessário esclarecer os dois sentidos do termo organização. 

Numa primeira concepção organização é o processo de juntar (combinar) os recursos 

produtivos: pessoal (mão-de-obra), matéria-prima, equipamentos e capital. Estes devem ser 

organizados coerentemente para um melhor aproveitamento (MOREIRA, 2012).   

Em seu outro significado, refere-se a uma das funções gerenciais básicas, guardando 

relação com a capacidade dos líderes em atribuir responsabilidades a sua equipe, de modo a 

alcançar dos objetivos organizacionais. 

Historicamente, tem-se constatado que vários modelos de instituições sem fins 

lucrativos implantados no Brasil partiram do princípio que para diminuir custos devia-se 

empregar mão-de-obra barata, com pequena qualificação. (COSTA, 2003, p. 14). 

Essa deficiência de qualificação acaba por motivar a cultura do “todo mundo faz 

tudo”, o que acaba tirando a credibilidade e praticamente impossibilita doações (Sazzi, 2013). 

Este cenário, à primeira vista, apenas confirmar a percepção de que o problema do 

setor é, fundamentalmente, um problema de competência na gestão (FALCONER, 1999). 

Operando em um meio desfavorável, caracterizado pela falta de recursos e de apoio do poder 

público, as organizações não conseguem romper o ciclo vicioso: 

 

Figura 2.4 – Círculo vicioso da falta de competência de Gestão 
Fonte: Adaptado de Falconer (1999) 

Gerenciamento 
Inadequado

Falta de 
Dinheiro

Insuficiência de 
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Recursos 
Humanos 

capacitados
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Notadamente, conforme autores pesquisados, a questão da gestão de pessoas é um 

fator primordial para a obtenção de seus resultados, por outro lado, é um tema extremamente 

complexo.  

Por um lado, se desatrelada em relação aos parâmetros de avaliação pode 
comprometer a sustentabilidade de suas intervenções junto aos problemas 
sociais (comprometer sua própria existência), por outro lado, por 
desconsideração da esfera substantiva da organização pode levar a um 
distanciamento de sua missão e a uma dissonância entre gestores e corpo 
funcional, além da insatisfação dos beneficiados (AZEVEDO, 2007, p.35).  
 
Hudson (1999. p. 208-209) apud Azevedo (2007), expressa essa dicotomia 
afirmando que o gerente ou executivo principal no terceiro setor deve 
conciliar conhecimentos financeiros e de marketing com habilidades 
interpessoais e de articulação política, sendo "enérgico quando decisões 
importantes precisam ser tornadas e delicado quando se requer compaixão e 
sensibilidade'". 

 

Uma alternativa para a questão da qualificação do pessoal atrelado ao terceiro setor 

talvez possa ser adoção do voluntariado. No Brasil, este formato de prestação de serviços foi 

estabelecido pela Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.   

AZEVEDO (2007) argumenta que nas ONGs, os desafios referentes à função 

organização concentram-se na busca de equilíbrio entre informalidade e formalidade, de 

modo a garantir, simultaneamente, flexibilidade, com maior eficiência e eficácia, e um alto 

grau de cooperação, participação e integração, características que sempre lhes foram 

inerentes. 

2.1.5.4 – A função de controle no Terceiro Setor 

Por meio da função controle, a organização pode rever seus rumos, caso constate que 

os objetivos traçados não estão sendo atingidos, e iniciar uma nova etapa de planejamento ( 

TENÓRIO, 2001, P. 23). Esta função permite avaliar os resultados, comparando-os com o que 

fora inicialmente planejado. 

Na mesma linha Moreira (2012, p.8), argumenta que o controle envolve a avaliação do 

desempenho dos empregados, de setores específicos da empresa e dela própria como um 

bloco, e a consequente aplicação de medidas corretivas se necessário. 

O sistema de controle, pois, promove a monitoração dos três elementos do sistema de 

produção: Marketing, Finanças e Recursos humanos (MOREIRA, 2012). Embora a visão do 

autor esteja voltada para sistemas de produção de empresas industriais, não seria incoerente 

fazer uma associação destes aspectos do ponto de vista de entidades do terceiro setor. 
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Do ponto de vista do marketing, o controle fornece informações fundamentais sobre 

desempenho dos programas e projetos desenvolvidos pela entidade, bem como, sobre o 

alinhamento destes resultados como os planos estratégicos traçados para a consecução de sua 

missão. Esta transparência nas ações pode ser apontada como uma vantagem competitiva, que 

pode ser percebida com base na pesquisa realizada por PEREIRA (2001, p. 73,81) apud 

Carvalho (2005, p. 8) ao detectar que, para 90,9% das pessoas por ele pesquisadas, conhecer a 

missão e os objetivos da instituição influi muito na decisão de doar. No aspecto negativo a 

mesma pesquisa demonstra que os principais fatores para a não doação são: 

• Porque, de maneira geral, as instituições que se responsabilizam por cuidar de 

causas sociais não são sérias (29% dos respondentes); 

• Porque as instituições que cuidam de causas sociais são mal administradas 

(15% dos respondentes); 

• Porque não se preocupam com o próximo (15% dos respondentes). 

Existem organizações especializadas no chamado Marketing Social. Segundo Shiavo 

(1999), a expressão “marketing social” surgiu nos Estados Unidos, em 1971. Para o autor 

marketing social é: 

A gestão estratégica do processo de introdução de inovações sociais a partir 
da adoção de comportamentos, atitudes e práticas individuais e coletivas 
orientadas por preceitos éticos, fundamentados nos direitos humanos e na 
equidade social. 
 

 Do ponto de vista das finanças, o controle, conforme visto acima, influencia 

diretamente obtenção de recursos. Também propicia a análise das oportunidades de 

investimentos, assegurando ou tentando assegurar que a organização opere em uma base 

eficaz de custos e geralmente com lucro (MOREIRA, 2012, p. 8). O controle financeiro 

viabiliza a obtenção de vários títulos e certificados que proporcionam benefícios fiscais como 

já visto anteriormente. Também têm sido visto como um fator fundamental por financiadores 

que muitas vezes, solicitam as informações advindas destes controles, tais como: Balanços 

Patrimoniais, Demonstrações de Resultados, entre outros relatórios gerenciais para efeito de 

formalizar convênios. Além do mais, prestações de contas impecáveis são resultado de 

controles gerenciais e financeiros eficientes.  

 A sustentabilidade financeira, dependente de doações, só será alcançada se a sociedade 

acreditar na instituição (accountabiliry) e em sua eficiência na utilização dos recursos 

(qualidade de serviços) (HECKERT, 2001).  
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Dentre dos controles gerenciais aplicáveis, no contexto financeiro, a gestão de custos 

merece um singular destaque no que diz respeito ao terceiro setor. O conhecimento do custo 

do serviço prestado, talvez seja uma das mais importantes informações que o gestor nesse 

setor precise ter. Essa observação leva em consideração a afirmação de Hudson (1999, p. 272) 

apud Heckert (2001, p. 46), que diz: 

"Muitas organizações do terceiro setor têm equações econômicas inversas. 
Em virtude de os custos diretos serem muitas vezes mais altos que a renda 
dos serviços, qualquer aumento no número de usuários leva a um déficit 
maior. Assim, quanto mais bem-sucedido o serviço no atendimento das 
necessidades dos usuários, maior é o prejuízo financeiro". 

  

No que diz respeito a recursos humanos, o controle nesta área visa o alcance de metas 

e resultados esperados por parte dos indivíduos, o que conforme já mencionado no tópico 

referente à função organização, é um fator bastante complexo no terceiro setor. Esta área é 

responsável pelo recrutamento, pela alocação e treinamento da mão-de-obra, pela negociação 

de salários, pelas negociações sindicais etc. (MOREIRA, 2012, P. 9).  

2.1.6 - A sustentabilidade Financeira no terceiro Setor 

O termo sustentabilidade traz consigo uma gama de dimensões. O termo tem origem 

no latim "sustentare", que significa sustentar, apoiar, conservar. O verbo sustentar apresenta 

sentido de assegurar, suster, suportar, conservar, manter, entre outros (AURÉLIO, 2004).  

É comum, hoje em dia, a discursão desta temática no contexto das mais diversas áreas. 

Carvalho (2006), após vasta pesquisa na literatura, apresenta um quadro que aponta as várias 

dimensões da sustentabilidade na visão dos autores pesquisados: 

Tabela 2.5 - Autores e dimensões do conceito de sustentabilidade 

AUTORES DIMENSÕES DO CONCEITO 

Hart. Milstein (2004) Financeira, social e ambiental. 
Gibb. Adhikary (2000) Atendimento das expectativas dos stakeholders importantes. 

Brinkerhohh, Goldsmith (1992) Administração estratégica, tecnologia e estrutura interna. 
Fowler (2000) Gestão de recursos, de impactos e capacidade de adaptação. 
Ramos (2003) Nível técnico, político e financeira. 

Salamon (1997) Legitimidade, eficiência, sustentabilidade financeira, colaboração 
(parcerias) 

USAID (2002) 
 

Ambiente legal, capacidade organizacional, viabilidade financeira, 
capacidade de advocacy, provisão de serviços, irifraestrutura, 
imagem pública. 
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Armani (2003) 
 

Enfoque gerencial: sustentabilidade financeira, organização do 
trabalho e gestão democrática e eficiente, quadro de recursos 
humanos, sistema de planejamento, monitoramento e avaliação 
participativo e eficiente, capacidade de produção e sistematização 
de informações e conhecimentos. Enfoque sistêmico: base social, 
legitimidade e relevância da missão, accountability, capacidade de 
advocacy, capacidade de estabelecer parcerias. 

Fonte: Carvalho (2006, p. 40) 

Apesar de haver percepções diferentes entre os autores, um ponto apresenta-se quase 

como unanimidade quando se trata de sustentabilidade: O aspecto da gestão financeira ou a 

sustentabilidade financeira. 

O terceiro setor vive o desafio da sustentabilidade organizacional, principalmente pela 

dependência de tais organizações em relação às fontes de recursos, seja governo, setor privado 

ou de organizações internacionais (ANDRADE, 2002). 

A sustentabilidade econômica é hoje um dos grandes desafios das 
organizações do terceiro setor “[...] que, cotidianamente, depara-se com 
extenuante tarefa de ajustar amplos programas sociais a limitadas receitas 
quase sempre oriundas de doações privadas e de convênios com o poder 
público” (SZAZI, 2004, p. 09). 

 

A preocupação com a sustentabilidade financeira tem afetado os mais variados 

segmentos de organizações pertencentes ao terceiro setor, desde as organizações mais 

tradicionais como as filantrópicas até as mais contemporâneas como as OSCIPs estão sendo 

atingidas (ZAPE, 2007 p.4). 

A gestão de recursos em uma organização do Terceiro Setor está muito pautada na 

gestão das ações de captação de recursos, já que este tipo de instituição não tem como 

finalidade o superávit financeiro (CARVALHO, 2006, p33). Sendo assim, as organizações 

têm que procurar outros meios para gerar fundos (FOWLER, 1997 apud CARVALHO, 2006). 

Neste sentido Falconer (1999) menciona a stakeholder accountability, 

sustentabilidade, qualidade de serviços e capacidade de articulação, como principais questões 

a serem resolvidas. Salamon (1997) sugere que a sustentabilidade tem relação com a 

legitimidade, eficiência, a captação de recursos e o desenvolvimento de parcerias. 

 Feita uma junção entre as visões dos autores, pode-se apontar as seguintes questões 

vitais à sustentabilidade das ONGs, são elas: accountability no uso dos recursos e nas relações 

com seus stakeholders, qualidade nos serviços, desenvolvimento de articulações e parcerias, 

captação e eficiência no uso dos recursos. 
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2.1.6.1 Accountability  

O termo trata da responsabilização das organizações por suas atividades e resultados, 

sendo transparentes na alocação de seus recursos financeiros, materiais e humanos 

(EDWARDS: HUIME. 1995 apud CARVALHO, 2006). Na falta de expressão em língua 

portuguesa, stakeholder accountability refere-se à necessidade de transparência e ao 

cumprimento da responsabilidade da organização de prestar contas perante os diversos 

públicos que têm interesses legítimos diante delas (FALCONER, 1999). A capacidade de 

accountability e a demonstração de performance são componentes essenciais para a 

legitimidade e busca de apoio para as organizações (EDWARDS; HULME,1995 apud 

CARVALHO, 2006).  

2.1.6.2 Qualidade no serviço 

Apesar da sua natureza filantrópica, as entidades do terceiro setor, na maioria dos 

casos podem ser vistas com empresas prestadoras de serviços. 

Todavia, ainda persiste a ideia que qualidade significa, alternadamente, oferecer o 

melhor serviço possível a um número limitado de beneficiários ou diluir entre uma população 

carente os recursos disponíveis. A postura, em ambos os casos, era de que o que quer que se 

fizesse seria melhor alternativa a não fazer nada(FALCONER, 1999, p.18). 

O crescimento da concorrência e as pressões exercidas por financiadores, Estado e 

sociedade têm obrigado as organizações do terceiro setor a se preocuparem cada vez mais 

com a qualidade de seus serviços (HECKERT, 2001).  

Por fim Falconer (1999) afirma que o aprimoramento da qualidade deve ser um 

objetivo contínuo das entidades, que não podem se acomodar em uma postura de satisfação de 

estar fazendo a sua pequena parte, ou de paralisia frente ao sentimento de impotência diante 

da magnitude dos déficits sociais. 

2.1.6.3 Desenvolvimento de articulações e parcerias 

Outro fator inerente à sustentabilidade está na capacidade de articulação e no 

estabelecimento de parcerias estratégicas por parte das entidades do terceiro setor. As 

organizações do terceiro setor não poderão mais atuar de forma isolada se pretenderem 

abordar de forma séria os complexos problemas sociais para os quais são geralmente criadas 

(FALCONER, 1999). 

Segundo HUDSON (1999, p.262) apud HECKERT(2001) 



   Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação Teórica 

42 

"... parcerias entre as organizações serão necessárias para reunir 
combinações diferentes de habilidades para enfrentar problemas sociais e 
ambientais. Essas parcerias atravessarão cada vez mais as fronteiras dos 
setores público, privado e terceiro à medida que as organizações virem as 
vantagens das joint ventures" 

 

No caso da relação com o setor público, Salamon (1997), afirma que o relacionamento 

entre o Estado e o Terceiro Setor tem sido caracterizado mais por cooperação do que por 

conflito, na medida em que o Estado se voltou a esse setor para assisti-lo no atendimento de 

necessidades humanas. O autor menciona que nos Estados Unidos, o Terceiro Setor é parte de 

um sistema de promoção social amplo, uma vez que o governo efetiva boa parte de suas 

políticas domésticas por meio de terceiros — escolas, universidades, institutos de pesquisa, 

bancos comerciais etc. 

 No que diz respeito ao setor privado, a ABONG (2010) comenta que, em 2007, 41,5% 

das associadas as que tinham esse tipo de fonte na sua composição orçamentária.  

Vale salientar que o estabelecimento de parcerias vai muito além da preocupação com 

a captação de recursos financeiros. Parceria é entendida aqui como um relacionamento 

acordado entre duas ou mais organizações, envolvendo divisão de papéis, responsabilidades e 

riscos, e a busca de objetivos comuns (LEWIS, 2001 apud CARVALHO, 2006). 

2.1.6.4 Captação e eficiência no uso dos recursos 

A sustentabilidade não se limita à capacidade de captação dos recursos de que uma 

organização necessita, mas também ao seu emprego de maneira eficiente, de modo a 

maximizar os resultados alcançados e assegurar que a entidade continuará a contar com o 

apoio do público (FALCONER, 1999).   

Historicamente, as ONGs reduziram a captação de recursos ao processo específico de 

negociação e aquisição de novos financiamentos (ABONG, 2010, p.70). Porém, quando se 

fala de captação de recursos não se pode restringir o termo apenas a recursos financeiros.  

A entidade acrescenta que a princípio, isto significa dizer que ações de controle e 

redução de custos, estruturação de uma política de voluntariado ou a conquista de isenções e 

gratuidades são também ações de captação. Em outra instância, esta compreensão ampliada e 

integradora da captação de recursos aponta dois desafios: a impossibilidade de desvincular a 

captação das outras ações da organização e a importância de entender que captação de 

recursos é uma ação eminentemente política e parte integrante do processo de 

desenvolvimento institucional. 
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 A ABONG (2010, p. 71) aponta que um dos fatores importantes que torna exitosa a 

captação de recursos, é uma estruturação de custos racionalizada. Deste modo, percebe-se a 

contabilização dos custos, assim como ocorre no setor lucrativo, pode oferecer uma série de 

benefícios às entidades do terceiro setor, possibilitando a mesma atuar sobre a problemática 

da sustentabilidade financeira de forma mais efetiva. 

2.2 Custos no processo produtivo 

 Até a revolução Industrial (Século XVIII), quase só existia a contabilidade financeira 

(ou Geral), que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem estruturada para servir as 

empresas comerciais (MARTINS, 2003, p. 19). A preocupação com custos ganhou força a 

partir da revolução industrial. 

Chiavenato (2003, p.34) relata que a calma produção do artesanato - em que os 

operários se conheciam e eram organizados em corporações de ofício regidas por estatutos -, 

foi substituída pelo regime de produção por meio de máquinas, dentro de grandes fábricas. 

Em função disso, houve uma súbita transformação provocada por dois aspectos, a saber: 

1. Transferência da habilidade do artesão para a máquina, para produzir com maior 

rapidez, em maior quantidade e com melhor qualidade, permitindo forte redução 

nos custos de produção. 

2. Substituição da força do animal ou do músculo humano pela potência da máquina 

a vapor (e depois pelo motor), permitindo maior produção e economia. 

Dutra (2009) comenta que à medida que as empresas se tornavam maiores e estes 

processos mais complexos, crescia também a necessidade de informação gerencial sobre os 

custos de produção e os custos a serem atribuídos à avaliação dos estoques, o mesmo 

acontecia com a necessidade de sistemas de custos. 

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 

necessidade de avaliar estoques na indústria, seus princípios derivam dessa necessidade 

primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender completamente suas duas outras duas 

mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas: controle e decisão (MARTINS, 

2003, p. 23). 
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2.2.1 Conceitos e características 

 A princípio é possível dizer que todo custo é um gasto, porém nem todo gasto é custo. 

Martins (2003, p. 24) define gastos como compra de um produto ou serviço qualquer, que 

gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entre 

ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). Por este conceito percebe-se que 

gasto tem uma amplitude tal que abriga em si os gastos com a produção, com venda e 

aquisição de bens e equipamentos. O gasto é genérico, não necessitando, portanto, ter ligação 

com os objetivos sociais da empresa (DUTRA, 2009, p. 17). 

 Apesar dos custos também tratar-se de um gasto, percebe-se uma distinção clara entre 

os conceitos. Para Martins (2003, p.25) trata-se do gasto relativo a bem ou serviço utilizado 

na produção de outros bens ou serviços.  

Megliorini (2011) diz que os custos de uma empresa resultam da combinação de 

diversos fatores, entre os quais, a capacitação tecnológica e produtiva no que diz respeito a 

processos, produtos e gestão; o nível de atualização da estrutura operacional e gerencial; e a 

qualificação da mão de obra.  

Dutra (2009, p.17) argumenta que custo é o valor aceito pelo comprador para adquirir 

um bem ou é a soma de todos os valores agregados ao bem desde sua aquisição, até que ele 

atinja o estágio de comercialização.  

Vê-se que o conceito de custo está intimamente ligado a produção de bens e serviço. A 

partir do conceito apresentado por Dutra estabelece-se um limite para os custos, a saber: 

“quando o produto atinge o estágio de comercialização”, em outras palavras, quando está 

pronto para ser vendido. Este limite mencionado leva a outro conceito muito importante 

dentro da contabilidade de custos, que é o conceito de despesa. 

 Despesa é bem ou serviço consumido direta ou indiretamente na obtenção de receitas ( 

MARTINS, 2003). Para Dutra (2009) despesa é a parcela do gasto que ocorre desligada das 

atividades de elaboração dos bens ou serviços. Nota-se que ambos os autores desvinculam o 

conceito de despesa da produção. Deste modo, pode-se fazer uma diferenciação entre despesa 

e custo ressaltando suas características principais: custo está vinculado à produção de bens ou 

serviços e cessa quando este está disponível para a venda. Despesas estão desligadas das 

atividades de produção e vinculadas à obtenção de receita. 
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 Outros dois conceitos importantes é o de investimento que diz respeito à aquisição de 

bens que podem ser se ativados em função da sua vida útil e benefícios futuros esperados e o 

de perda, que são gastos que ocorrem de forma anormal e involuntária no processo produtivo 

(MARTINS, 2003, p. 27). 

2.2.1.1  Princípios contábeis aplicados a custos 

 Assim como qualquer ciência a contabilidade, que pode ser definida como uma ciência 

social aplicada, com metodologia especialmente concebida para captar, registrar, acumular, 

resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e 

econômicas de uma entidade (IUDICIBUS at al, 2010, p.01), baseia-se para propor suas 

observações em princípios.  

Princípios contábeis podem ser conceituados como premissas básicas acerca dos 

fenômenos e eventos contemplados pela contabilidade, premissas que são a cristalização da 

análise e observação da realidade econômica, social e institucional (IUDICIBUS at al, 2010, 

285). 

 A partir deste ponto, com base nas observações descritas em (IUDICIBUS at al, 2010) 

e (MARTINS, 2003), descrever-se-á os princípios contábeis que são aplicados à 

contabilização dos custos. 

 O Principio da entidade configura, junto com o princípio da continuidade, talvez os 

mais importantes princípios da contabilidade. Tanto que por muito tempo foram vistos como 

postulados ambientais ou axiomas, ou seja, uma proposição ou observação de certa realidade 

não sujeita à verificação numa lei maior da Contabilidade, definindo o ambiente econômico, 

social e político no qual esta deve atuar, o seu objeto de estudo e a sua existência no tempo. 

 O principio da entidade consolida a importante distinção entre pessoas físicas (donos 

da empresa) e pessoas jurídicas (própria empresa). Vale salientar que entidade, em 

Contabilidade, é todo o “núcleo” capaz de manipular recursos econômicos e que tenda a 

adicionar valor aos recursos manipulados. 

 O principio da continuidade assume que os negócios da empresa continuarão a existir 

por um tempo longo e indeterminado tempo no futuro, salvo boa evidência do contrário. 

 O principio da realização assume como regra geral que a receita deve reconhecida no 

período contábil em que é realizada e que esta realização usualmente ocorre quando bens ou 

serviços são fornecidos a terceiros em troca de dinheiro ou de outro ativo. 
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 O principio do custo como base de valor ou do custo histórico como base de valor 

aponta para o fato que os ativos são registrados contabilmente por seu valor de entrada, ou 

seja, histórico. 

 A consistência ou uniformidade aponta para a adoção da alternativa mais consistente 

entre as apresentadas, para efeito dos registros contábeis, e da sua manutenção a de maneira 

uniforme. 

 Por fim, a materialidade ou relevância que desobriga de um tratamento mais rigoroso 

aqueles itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais. Este princípio de 

extrema importância no contexto de custo. Vale salientar, entretanto, que a soma de diversos 

itens irrelevantes pode ser material, e nesse caso, um tratamento mais rigoroso precisa ser 

utilizado. 

2.2.2 Classificação dos custos 

Os custos assumem várias classificações, entre estas, de acordo com a sua ocorrência, 

sua relação com o produto e com a produção. Pretende-se relacionar neste tópico as principais 

classificações encontradas na literatura, contudo, sem a pretensão de esgotar tal assunto. 

2.2.2.1 Custos em Relação ao Produto 

A maioria das companhias industriais divide os custos de fabricação em três 

categorias: Materiais diretos, Mão de obra direta e custos indiretos de fabricação 

(GARRISON & NOREEN, 2001, p.28). Segundo Martins (2003, 48), verifica-se que alguns 

custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de 

consumo. São os chamados Custos Diretos. Nesse contexto encontram-se os materiais diretos 

e a mão-de-obra direta, sem os quais o produto não existiria (CREPALDI, 2009, p. 39). 

Por outro lado, segundo Martins (2003, p. 48), outros custos realmente não oferecem 

condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira 

estimada e muitas vezes arbitrária (como o aluguel, a supervisão, as chefias etc.). São os 

Custos Indiretos com relação aos produtos. São custos que não podemos identificar 

diretamente ao produto e necessitamos de rateios para fazer a apropriação (CREPALDI, 2009, 

p.92). 
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2.2.2.2 Custos primários e de transformação 

Custos Primários é o resultado da soma de matéria-prima com mão-de-obra direta. 

Não são a mesma coisa que Custos Diretos, já que nos Primários só estão incluídos aqueles 

dois itens. Assim, a embalagem é um Custo Direto, mas não Primário (MARTINS, 2003). 

Quanto aos custos de transformação ou de conversão, trata-se da soma do custo da 

mão-de-obra direta e dos custos indiretos de fabricação (GARRISON & NOREEN, 2001, 

p.28). Nesse contexto, justifica-se a não agregação da matéria-prima, visto que esta será o 

elemento passivo da transformação. 

2.2.2.3 Custos em relação à ocorrência 

No processo de elaboração de um produto ou serviço diversos estágios podem ser 

observados, nos quais os custos devem ser determinados e acumulados (DUTRA, 2009, p.48). 

Martins, (2003) aponta três conceitos básicos neste sentido: Custo de Produção do Período, 

Custo da Produção Acabada no Período e Custo dos Produtos Vendidos.  

Custo de Produção do Período é a soma dos custos incorridos no período dentro da 

fábrica. Fazem parte deste inclusive os custos dos produtos que ainda não foram finalizados, 

de modo que se pode propor a seguinte formação para calculo do mesmo, segundo Crepaldi, 

(2010): 

��� = MD +MOD + CIF  (2.1) 

Onde, MD corresponde aos materiais diretos, MOD a mão-de-obra direta e CIF aos 

custos indiretos de fabricação.  

Custo da Produção Acabada é a soma dos custos da produção acabada no período. 

Pode conter Custos de Produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só 

foram completas no presente período, ou seja, pode sofrer ajustes devido a estoques iniciais 

de produtos que já estavam em elaboração e foram terminadas no período atual. Crepaldi, 

(2010) propõe a seguinte formulação para o mesmo: 

��� = EIPP + CPP + EFPP  (2.2) 
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Onde, EIPP corresponde ao estoque inicial de produtos em processo, CPP ao custo de 

produção do período e EFPP ao estoque final de produtos em processo. 

Custo dos Produtos Vendidos é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e 

serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos 

períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversas épocas diferentes. 

Formulação proposta por Crepaldi (2010): 

�PV = EIPA + CPA + EFPA  (2.3) 

Onde, EIPA corresponde ao estoque inicial de produtos acabados, CPA  ao custo de 

produção acabada do período e EFPA ao estoque final de produtos acabados. 

2.2.2.4 Custos com relação à produção 

Outra classificação usual (e mais importante que todas as demais) é a que leva em 

consideração a relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade 

de tempo (MARTINS, 2003). Nela os custos podem ser vistos como custos fixos, semifixos, 

variáveis e semivariáveis (MEGLIORUNI, 2011, p.10-13).   

Custos fixos, segundo Martins (2003), não devem ser confundidos com custo 

recorrente (repetitivo). Dutra (2009, p.32) define-os como sendo os custos de estrutura que 

ocorrem período após período sem variações ou cujas variações não são consequência de 

variações do volume de atividade em períodos iguais. A representação gráfica de tais 

situações, considerando uma produção que varia entre zero e dez toneladas pode ser vista 

abaixo: 

    Custos fixos   

   
 0 10t 

Figura 2.5 - Gráfico do comportamento dos Custos fixos. 
Fonte: Megliorini (2011). 

 

Considerando-se tratar-se da remuneração do supervisor de produção, levando em 

conta que a partir de 10t, seja necessária a contratação de mais um supervisor, tem-se aí uma 

situação de ocorrência de custos semivariáveis, graficamente representados abaixo: 

 



   Capítulo 2                                                                                                                          Fundamentação Teórica 

49 

C
us

to
s 

Quantidade 

C
us

to
s 

C
us

to
s 

C
us

to
s 

    Custos fixos  Custos semifixos 

    
  
 0 10t 15t 

Figura 2.6 – Gráfico do Comportamento dos Custos semifixos. 
Fonte: Megliorini (2011). 

 
Os custos fixos unitários se são variáveis em relação ao volume de produção, pois 

quanto mais próximo do volume máximo de produção, menor seja o custo por unidade 

fabricada, em razão da economia de escala Megliorini (2011). Conforme figura abaixo. 

   

 Custos fixos unitários   
 
  
  Quantidade 

 0 10t  
Figura 2.7 – Gráfico do comportamento dos Custos fixos unitários. 

Fonte: Megliorini (2011). 
 

Os custos variáveis, ao contrário dos fixos, oscilam de acordo com as variações 

ocorridas na produção de bens ou serviços. A representação gráfica dos custos variáveis é: 

   

 Custos variáveis   
 
  
  Quantidade 

 0 10t  
Figura 2.8 - Gráfico do comportamento dos Custos variáveis. 

Fonte: Megliorini (2011). 
 

Quando considerados valores totais o comportamento dos custos variáveis 

acompanham o volume de produção. Contudo, quando unitários, são fixos em relação a 

mesma. A representação gráfica é: 

  

   

  Quantidade 

 0 10t  
Figura 2.9 - Gráfico do comportamento dos Custos variáveis unitários. 

Fonte: Megliorini (2011). 
 

Custo variável unitário 
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Custos semivariáveis são os elementos de custos que possuem, em seu valor, uma 

parcela fixa e outra variável, isto é, têm um comportamento fixo até certo momento e depois 

se comportam como custo variável (MEGLIORINI, 2010, p. 12). Graficamente são 

representados conforme segue: 

 Custos semivariáveis   

  
  Quantidade 

 0 10t  
Figura 2.10 – Comportamento dos Custos semivariáveis. 

Fonte: Megliorini (2011). 
 

2.2.3 Métodos de apuração de custos 

Segundo Dutra (2009, p.241) o estudo de custos de produção pode ser feito sobre dois 

enfoques: econômico e o contábil. O primeiro diz respeito aos custos para tomada de 

decisões, e o segundo trata dos custos voltados para a apuração do resultado. Nesta 

concepção, Martins (2003) aponta para 04 métodos de custeio: Custeio por absorção, Custeio 

variável, Custeio RKW e o ABC (custeio baseado em atividades). Dutra (2009), Dubois at. 

al.(2009), Crepaldi (2010) e Megliorini (2011), por sua vez, apontam para os métodos de 

custeio por absorção, variável, ABC, porém, fazem consideração ao custeio padrão, deixando 

de fora o custeio RKW apontado por Martins. Martins (2003, p.33) comenta que o custeio 

RKW é uma espécie de custeio pleno, atribui todos os gastos — inclusive despesas 

financeiras — aos produtos; porém fere os Princípios Contábeis, só podendo ser utilizado no 

campo gerencial. Deste modo, dada a pouca relevância, o mesmo não será aprofundado neste 

trabalho.  

2.2.3.1 – Custeio por Absorção 

Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os 

de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os 

produtos ou serviços feitos (MARTINS, 2003, p.37). 

No custeio por absorção, todos os custos de fabricação, fixos e variáveis, são 

apropriados às unidades do produto – diz-se que elas absorvem integralmente os custos de 

fabricação e é conhecido por método do custo pleno (GARRISON e NOREEN, 2001, p.57). 

Corrobora Dutra (2009, p.241) afirmando tratar-se de custeio pleno ou integral.  
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Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos. Este método não considera as despesas como parte 

integrante dos estoques dos bens e serviços, mas todos os custos aplicados em sua obtenção 

(DUTRA, 2009, p. 241). 

Garrison e Noreen (2001, p. 57) afirma que a maioria dos países, inclusive os Estados 

Unidos, exige o emprego do custeio por absorção, tanto nos relatórios externos quanto nos 

demonstrativos para efeito tributário. No Brasil, assim como acontece na maioria dos países, o 

método é adotado pela legislação comercial e financeira (CREPALDI, 2010). Martins (2003, 

p.38) comenta que no Brasil seu uso é obrigatório com pequenas exceções. 

Garrison e Noreen (2001, p. 57) argumentam que a grande maioria das empresas do 

mundo inteiro também adota o custeio por absorção para fins de contabilidade gerencial, 

apesar de não ser totalmente lógico e de muitas vezes falhar como instrumento gerencial, 

afirma (MARTINS, 2003, p.38). 

 O esquema gráfico do funcionamento deste método, tanto em empresas de manufatura 

quanto em empresas de serviço, pode ser visto abaixo: 

 

Figura – 2.11 – Esquema do Custeio por absorção em empresas de manufatura. 
Fonte: Martins (2003, p.37) 
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Figura – 2.12 – Esquema do Custeio por absorção em empresas de serviço. 
Fonte: Martins (2003, p.38) 

Ressalta-se a ausência da figura dos estoques nas empresas de prestação de serviço. 

Slack et. Al (2002, p.40-41) explica tal diferença apontando seis características que 

diferenciam os bens dos serviços, são elas: 

Tabela 2.6 – Características que diferenciam bens de serviços. 

Tangibilidade Os bens físicos são tangíveis e geralmente, os serviços são intangíveis. 
Estocabilidade Os bens podem ser estocados. Os serviços são, geralmente, não estocáveis. 
Transportabilidade Bens físicos são transportáveis, já os serviços por serem intangíveis, não são. 
Simultaneidade Os bens físicos são quase sempre produzidos antes de o consumidor recebê-los (ou 

mesmo vê-los). Os serviços são em geral produzidos e consumidos de imediato. 
Contato com o 
consumidor 

Os consumidores têm baixo nível de contato com as operações que produzem os bens 
e alto nível nas operações de produção dos serviços. 

Qualidade O julgamento da qualidade da operação e feita com base nos próprios bens. Nos 
serviços, não se  julga apenas seu resultado, mas também aspectos de sua produção.  

Fonte: Adaptado de (SLACK et. Al, 2002, p.40-41) 

A outra diferença é apenas de nomenclatura, onde na empresa de manufatura é CPV 

(custo dos produtos vendidos), nas empresas de serviço será CSV (custo dos serviços 

vendidos). 

Martins (2003, p.57) propõe o esquema abaixo para aplicação do método: 

a) Separação entre custos e despesas; 

b) Apropriação dos custos diretos diretamente aos produtos ou serviços; 

c) Rateio dos custos indiretos. 

Esse processo pode ser visualizado na figura abaixo: 
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Figura 2.13 – Esquema básico de apropriação de custos pelo método de custeio por absorção. 
Fonte: Martins (2003, p. 57) 

A tabela 2.7 sintetiza as principais características do método. 

Tabela 2.7 – Vantagens e Desvantagens do custeio por absorção. 

Vantagens Desvantagens 

Obrigatório pelo fisco Ilógico e Arbitrário nos rateios dos custos indiretos de 
produção. Aceito pelos órgãos de controle externos 

Atende aos princípios contábeis geralmente aceitos. Falha como instrumento gerencial. 
Fonte: o Autor 

2.2.3.2 – Custeio Variável ou Direto 

O método de custeio variável é uma alternativa ao método de custeio por absorção, 

fornecendo aos decisores informações gerenciais que os auxiliam na tomada de decisões 

estratégicas. Este método, sob o nome de custeio direto, foi divulgado nos Estados Unidos no 

ano de 1936, por Jonathan N. Harris, e mais difundido a partir da Segunda Guerra Mundial 

em função do desenvolvimento industrial ocorrido nesse período (DUTRA, 2009, p. 244).  

No custeio variável, os custos fixos não são apropriados aos produtos, mas ao 

resultado como despesa. Vários motivos contribuem para isso, entre eles, o fato de os custos 

fixos serem custos correspondentes aos recursos necessários para manter a estrutura da 

produção e não custos decorrentes dos recursos consumidos pelos produtos em fabricação 

(MEGLIORINI, 2011, p.133). Acrescenta Crepaldi (2009, p. 232), que ainda que a maioria 

dos rateios, por melhores que sejam, para efeito de decisão, mais atrapalha que ajuda. A 

simples troca de um critério pode levar um produto não rentável a se tornar rentável. 
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Finalmente, aponta que o valor dos custos a ser distribuídos a cada produto depende além dos 

critérios de rateio, do volume de produção. Deste modo, o custo de um produto pode variar 

em função da variação de quantidade produzida de outro produto. 

Tem como base o conceito de margem de contribuição, a qual pode ser unitária ou 

total. A unitária é o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua 

receita (preço) e o custo que de fato provocou e que lhe pode ser imputado sem erro 

(MARTINS, 2003, p.179). Quanto a total, Dutra (2009, p. 244) diz tratar-se da diferença entre 

o total da receita e a soma de custos e despesas variáveis, e possui a faculdade de tornar bem 

mais facilmente visível a potencialidade de cada produto para absorver custos fixos e 

proporcionar lucro. O resultado no custeio variável é obtido conforme demonstração abaixo: 

Tabela 2.8– Demonstração de Resultado no Custeio Variável 

Receita Operacional Líquida 

(-) Custos variáveis 

(-) Despesas Variáveis 

(=) Margem de contribuição 

(-) Custos fixos 

(-) Despesas fixas 

(=) Lucro operacional Líquido 

Fonte: Dubois et. Al., (2009, p. 134) 

Martins (2003, p.182) afirma que os encargos fixos podem provocar problemas nos 

momentos de decisão, e que a Margem de Contribuição tem a grande virtude de tornar mais 

clara a situação para tais finalidades. 

Do mesmo modo que no método por absorção, este método apresenta vantagens e 

desvantagens, as quais são relacionadas por Crepaldi e passa-se a reproduzir abaixo: 

Tabela 2.9 – Vantagens e desvantagens do custeio variável ou direto. 

Vantagens Desvantagens 

Elimina as variações nos resultados oriundos da 
quantidade produzida e vendida, uma vez que o lucro 
líquido não é afetado por variações nos inventários. 

Dificuldade de segregação efetiva dos custos fixos e 
variáveis, como nos custos mistos (semivariáveis e 
semifixos).Isto é necessário, para maior exatidão dos 
elementos decisórias. Facilidade de obtenção da margem de contribuição 

por tipo de produto elaborado. 
Maximização da margem de contribuição em valores 
totais mediante a visualização dos produtos com 
maior margem de contribuição unitária 

O custo variável fere os princípios contábeis e por 
isso não é aceito para fins fiscais ou para o uso de 
terceiros, especialmente nas empresas de capital 
aberto. É uma ferramenta adequada para a tomada de 

decisão, pois só considera como custo do produto os 
elementos variáveis. 
Facilita aos gerentes industriais o entendimento o 
processo de custeio dos produtos, pois os custos 
variáveis são, geralmente, de sua responsabilidade. O 
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custeio variável é totalmente integrado com o custo 
padrão e o orçamento flexível, possibilitando o 
correto controle de custos. 
Proporciona maior clareza no planejamento do lucro 
e na tomada de decisão. 
Oferece condições para os gerentes avaliarem o seu 
próprio desempenho de forma mais significativa, uma 
vez que eles só podem ser responsabilizados pelos 
custos variáveis e não por aqueles controlados pela 
alta direção, como os custos fixos. 

Fonte: Adaptado de Dubois et. Al.,(2009, p. 134) 

Algumas das possibilidades de uso desse modelo serão mais aprofundadas ao analisar-

se as relações ocorridas entre custo-volume-lucro. Por hora, as informações levantadas 

possibilitam uma compreensão básica deste método. 

2.2.3.3 – Custeio baseado em atividade (ABC) 

O Custeio Baseado em Atividades, conhecido como ABC (Actívity-Based Costing), é 

uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo 

rateio arbitrário dos custos indiretos (MARTINS, 2003, p.87).  

O conceito desse método surgiu na década de 60, como resultado de uma pesquisa 

realizada pela General Electric com o objetivo de desenvolver uma metodologia que 

melhorasse a informação para gerenciar seus custos indiretos (DUTRA, 2009, p. 249). Porém, 

no Brasil, o inicio dos seus estudos data de 1989 (DUBOIS et. al, 2009, p. 158). 

Trata-se de um método que identifica um conjunto de custos para cada transação ou 

evento na organização e este age como um direcionador de custos, sendo assim, os custos 

indiretos podem ser alocados aos produtos de acordo com o número de eventos ou transações 

que os produtos geram ou consomem (CREPALDI, 2010, p.321). 

Para entendimento melhor do método vale ressaltar alguns conceitos pertinentes ao 

mesmo. Atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos etc. e 

gera um bem ou serviço. (MARTINS, 2003). Como exemplo o autor cita a compra de 

materiais no departamento de compras e o recebimento de materiais no almoxarifado. O 

evento pode ser caracterizado como uma consequência ou resultado de uma ação externa, 

como: compras, armazenagem, produção, vendas, distribuição e outros, tudo isso esta 

relacionado a uma atividade e os eventos dão início a elas (MARTINS, 2003). A 

materialização das transações se dá através dos documentos e devem reproduzir o mais fiel 

possível os eventos e as atividades a que se referem.  
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A fim de evitar os rateios, o método de custeio ABC deve fazer o rastreamento dos 

custos indiretos de fabricação através da identificação das diversas rotas de consumo desses 

custos (CREPALDI, 2010, p. 323). O rastreamento é uma alocação com base na identificação 

da relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos 

(MARTINS, 2003). Neste sentido, Martins (2003) relaciona dois conceitos fundamentais: O 

de direcionadores de recursos e de custos às atividades. Os direcionadores de recursos são 

fatores que permitem identificar a intensidade com que as atividades se utilizam dos recursos, 

tais como, número de empregados, área ocupada, etc. Os direcionadores de custos às 

atividades são fatores que determinam o custo das atividades e que permitem identificar a 

intensidade com que os produtos se utilizam das atividades. O número de inspeções feitas nas 

diferentes linhas de produto, que define a proporção em que a atividade Inspecionar produção 

foi consumida pelos produtos, serve como exemplo deste último.  

Martins (2003) relaciona os passos para a utilização do método, conforme segue: 

1. Diagnóstico das Atividades relevantes que serão o critério de rateio; 

2. Determinação dos Custos e Despesas Indiretas. 

3. Incorporação dos Custos Indiretos às Atividades. 

4. Cálculo do número de vezes que cada Atividade é  realizada para cada 

Produto. 

5. Incorporação das Atividades aos Produtos. 

O rateio deve realizado apenas quando não há a possibilidade de utilizar nem a 

alocação direta nem o rastreamento, porém, para fins gerenciais, melhor é evita-los. 

A figura abaixo apresenta a lógica do método. 

   

 

 

 

 
 

Figura 2.14 – Lógica do custeio por atividades. 
Fonte: Dubois et. Al.,(2009, p.161) 
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 Como foi visto com relação aos métodos anteriormente citados, Crepaldi, (2009, p. 

325) apresenta as vantagens e desvantagens deste custeio, como base nas proposições do autor 

concebeu-se o quadro abaixo: 

Tabela 2.10 – Vantagens e Desvantagens do Custeio por Atividades 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Informações gerenciais relativamente mais fidedignas 
por meio de redução do rateio. 

Gastos elevados para implantação. 

Proporcionar melhor visualização dos fluxos dos 
processos. 

Alto nível de controles internos a serem implantados e 
avaliados. 

Eliminar/reduzir atividades que não agregam ao 
produto um valor percebido pelo cliente. 

Levar em consideração muitos dados com 
informações de difícil extração. 

Identificar os produtos e clientes mais lucrativos. Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos 
empregados da empresa. 

Melhorar significativamente sua base de informações 
para tomada de decisões. 

Não aceita pelo fisco, gerando a necessidade de 
possuir dos sistemas de custeio. 

Fonte: Adaptado de Crepaldi, (2009, p.324) 

2.2.3.4 – Custo-Padrão 

Dentro do contexto gerencial, particularmente no aspecto de controle, o custo-padrão 

apresenta especial relevância. Apesar de autores como Dubois et. Al. (2009), Dutra (2009) e 

Crepaldi, (2010) enquadrar este modelo como método ou sistema de custeio, Martins (2003, 

p.316) conclui de que custo-padrão não é uma outra forma, método ou critério de 

contabilização de custos (como Absorção e Variável), mas sim uma técnica auxiliar.  

Martins (2013, p.315) afirma que a mais eficaz forma de se planejar e controlar custos 

é a partir da institucionalização do Custo-padrão, que tanto pode ser usado com o Custeio por 

Absorção como com o Variável. Crepaldi (2010, p. 296) afirma que a finalidade básica deste 

método é proporcionar um instrumento de controle à administração da empresa.  

Em geral destaca-se três concepções sobre este método: O custo padrão ideal, 

estimado e o corrente. 

O custo-padrão ideal na prática é difícil de ser atingido (CREPADI, 2010, p.298), 

visto que conforme argumenta Martins (2003, p.315), seria, então o valor conseguido com o 

uso dos melhores materiais possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável, a 100% da 

capacidade da empresa, sem nenhuma parada por qualquer motivo, a não ser as já 

programadas em função de uma perfeita manutenção preventiva etc.  

O custo-padrão estimado é determinado, simplesmente, através de uma projeção de 

uma média dos custos observados no passado, sem qualquer preocupação de se avaliar se 

ocorreu ineficiência na produção (CREPALDI, 2010, p. 299).  

Por fim, a última visão sobre o custo-padrão, diz respeito ao custo-padrão corrente, 

que segundo Martins (2003. p. 315), trata-se de um conceito muito mais válido e prático. Nele 
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são consideradas algumas ineficiências da empresa, só excluindo aquelas que a empresa julga 

possam de fato ser sanadas. É levantado com base não só em estudos teóricos, mas também 

em “pesquisas e testes práticos”, mediante estudos e cálculos não distanciados da realidade.  

Entre as fontes de dados para a elaboração do custo-padrão destacam-se os custos 

históricos, a engenharia de produção, estudos de tempos e movimentos etc (DUTRA, 2009, p. 

251). 

 

2.2.4 Regime de caixa e competência 

 Um aspecto importante no que tange a apuração de custos é a diferenciação entre os 

regimes de caixa e competência. Iudícibus at. al (2010) comenta que no regime de caixa são 

consideradas receita e despesa do exercício as que efetivamente são recebidas e pagas dentro 

desse período, já no regime de competência as receita e as despesas devem ser consideradas 

no período em que ocorrem independente do recebimento ou pagamento. A pesar da 

existência de caixa o Conselho Federal de Contabilidade considera ser: 

Um pressuposto básico para a elaboração das Demonstrações Contábeis é o 
da apropriação das receitas e das despesas, com suas mutações nos ativos e 
passivos e, consequentemente, no patrimônio líquido, com fundamento nos 
momentos em que seus fatos geradores contábeis ocorrem, e não apenas 
quando de seus reflexos no caixa. Isso caracteriza o Regime de 
Competência(CFC, 2010, p.9). 

  

É prática comum no terceiro setor o uso do regime de caixa, o que pode ocasionar 

resultados pouco realistas na apuração de resultados, além de conflitar com o que determina o 

órgão máximo de contabilidade no país. 

2.3  Gestão de custos e Sustentabilidade Financeira no Terceiro Setor 

Qualquer atividade que manipule valores e volumes necessita de controle de custos. A 

pequena, média e a grande empresa necessitam do controle e analise de custos, sendo que, 

quanto mais estruturada a empresa mais poderá se beneficiar do sistema de custos (SANTOS, 

2011, p. 14). 

Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 

mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviços, os custos tornam-se altamente 

relevantes quando da tomada de decisões em uma empresa (MARTINS, 2003, p. 22). O 

mesmo autor afirma que o conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o 

produto é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzi-los (os custos). 
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Megliorini (2011) enumera dois principais motivos pelos quais uma empresa apura 

seus custos: 

a) Atendimento as exigências legais quanto à apuração de resultados de suas 

atividades e avaliação de estoques; 

b) Conhecimento dos custos para tomada de decisão e o exercício de controles. 

Diante destes dois objetivos, há de se considerar algumas diferenças de percepção 

entre o uma empresa societária e uma ONG. O primeiro aspecto é a lucratividade (item 2.1.1), 

que na entidade não deve ser foco. Deste modo, não há partilha de lucro entre os sócios. Outro 

aspectos são imunidade e isenção tributária(item 2.1.4) e por fim os valores que nelas 

sobressaem, conforme mencionado no item 1.3. 

Dadas tais diferenças, apesar de serem obrigadas, ao atendimento de exigências legais, 

a tomada de decisão deve ser o principal foco da gestão de custos no terceiro setor. 

Neste contexto o conhecimento de custos pode fornecer informações que vão além da 

simples apuração de resultados, baseada em geral em fatos passados, e passando a apontar 

para ações estratégicas que se tornam um diferencial na sustentabilidade financeira da 

organização. 

O Terceiro Setor precisa, se não quiser viver sempre com o “pires na mão”, perseguir 

a sustentabilidade (ROCHA, 2011). Deste modo, percebe-se a gestão adequada dos custos de 

produção dos serviços prestados é fator fundamental a esta sustentabilidade. 

Entre outras aplicações possíveis ao terceiro, as informações deste sistema podem ser 

utilizadas para estabelecer processos de controle; como parâmetro de negociação; na tomada 

de decisão e na formação de preço dos serviços. 

2.3.1 Custos no processo Controle 

Como já visto anteriormente quando se tratou da função controle no terceiro setor, esta 

função tem extrema importância, pois, permite avaliar os resultados alcançados até certo 

ponto da execução das ações e também permite rever rumos, caso constate-se que os objetivos 

traçados não serão atingidos. 

É claro que função controle vai além do aspecto de custos, porém descuidar deste 

aspecto, pode significar uma ameaça à sustentabilidade financeira, visto que, por falta da 

gestão de seus custos, 

"muitas organizações do terceiro setor têm equações econômicas inversas. 
Em virtude de os custos diretos serem muitas vezes mais altos que a renda 
dos serviços, qualquer aumento no número de usuários leva a um déficit 
maior. Assim, quanto mais bem-sucedido o serviço no atendimento das 
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necessidades dos usuários, maior é o prejuízo financeiro" (HUDSON 1999, 
p. 272 apud HECKERT 2001, p. 46). 

 

Outro ponto importante a refletir é que: 

A sustentabilidade não se limita à capacidade de captação dos recursos de 
que uma organização necessita, mas também ao seu emprego de maneira 
eficiente, de modo a maximizar os resultados alcançados e assegurar que a 
entidade continuará a contar com o apoio do público (FALCONER, 1999).   

 

Neste sentido pode-se afirmar que a receita no terceiro setor, assim como em qualquer 

outro, não ocorre apenas na venda de produtos ou serviços, mas também na redução dos 

esforços da sua produção. 

Entre os métodos de custeio apresentados neste trabalho, um merece significativa 

relevância quando se trata de aspectos de controle gerencial, trata-se do custo-padrão. Autores 

como Martins (2003) e Crepaldi (2010), reverenciam tal modelo como uma forma eficiente de 

planejamento e controle de custos. 

Custo-padrão é uma referencia (DUBOIS, et. Al, 2009, p.144). Seu grande objetivo, 

portanto, é fixar uma base de comparação entre o que ocorreu de custos e o deveria ter 

ocorrido (MARTINS, 2003, p.316). São valores dentro dos quais deveriam manter-se os 

Custos Reais. Essa análise pode ser considerada favorável – quando o custo real é menor que 

o padrão – ou desfavorável – quando o custo real é maior que o padrão (MEGLIORINI, 2011, 

p.2009). 

O custo-padrão também poder ser visto como a medida pela qual as pessoas serão 

responsabilizadas, visto que por meio das variações pode-se avaliar rapidamente o motivo da 

discrepância, atribuir responsabilidades e, com estes procedimentos buscar a eficiência das 

operações (DUBOIS, et. Al, 2009, p.146). 

O mesmo autor aponta algumas utilidades para custo padrão no contexto da 

administração, conforme segue: 

1. Dispor de condições para a negociação de preços, especialmente em situações de 

encomenda, contratos, lotes etc. 

2. Dispor de bases para acompanhar os estoques de produtos acabados e em 

elaboração, quando se tem um nível adotado como o adequado sob os padrões 

estabelecidos. 

3. Dispor de bases para o monitoramento das operações, avaliação de desempenho, 

identificação de gargalos ou pontos de ineficiências controláveis, através das 
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diferenças apuradas entre o custo-padrão e o real. Estas diferenças serão objeto da 

ação corretiva por parte da administração (administração por exceção). 

Deste modo, poder-se-ia apontar, por exemplo, quais projetos apresentam melhor 

rentabilidade? Quais destes estão dentro dos custos esperados? Qual o valor de reserva da 

entidade para efeito de negociação? 

2.3.2 Custos como parâmetro de negociação 

A falta de informação dos parâmetros de custos pode levar essas entidades a se propor 

a executar serviços cujos custos são superiores as receitas destes provenientes. Do mesmo 

modo, pode inviabilizar qualquer tipo de negociação com o financiador por falta de 

argumentos ou parâmetros de custos dos serviços prestados. 

Negociação é um processo no qual dois ou mais decisores independentes podem fazer 

uma escolha coletiva ou escolha nenhuma (KILGOUR; EDEN, 2010 apud ALMEIDA, et. Al, 

2012). Pode ser entendida como um processo entre duas ou mais partes a fim de 

alcançar objetivos através de um acordo nas situações em que existam interesses comuns e 

conflitante (ALMEIDA, et. Al, 2012, p. 87). O mesmo autor, citando Raiffa (1982), aponta 

que a negociação é composta pela arte e pela ciência. Por arte, entende-se que são as habilidades 

interpessoais para convencer e ser convencido, as habilidades utilizadas para empregar manobras de 

barganha que frustrem os planos dos adversários e a sabedoria em usá-las. Por ciência, entende-se 

como um meio de análise sistemática para solução de problemas (ALMEIDA, et. Al, 2012, p. 88).  

A negociação entre duas partes podem ser divididos em dois tipos: distributivas e 

integrativa (RAIFFA, 1992, p. 33).  

Distributiva quando existem duas partes e um único assunto (ou questão) a ser 

negociada como, por exemplo, dinheiro ou tempo e onde cada parte tentará ter a maior 

vantagem possível, trata-se de um jogo "ganha-perde", ou seja, de competição.  

Uma negociação integrativa ocorre quando as partes não são necessariamente 

oponentes e a afirmativa de quanto mais uma parte ganhar menos a outra obterá da 

negociação, não é mais uma verdade absoluta. Trata-se de um jogo “ganha-ganha”. Também 

há interesse das partes em manterem um relacionamento de longo prazo; há um alto grau de 

compartilhamento de informações e as partes tendem a compreensão e a respeito mutuo. 

Sendo este o caso as partes envolvidas tendem a buscar um acordo para o conflito na 

fronteira eficiente ou fronteira de ótimo de Pareto, a qual é definida como a região onde 

ganhos máximos conjuntos são possíveis (RAIFFA, 1982). 
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O problema é que no caso, como as forças, geralmente são desproporcionais, visto que 

o poder econômico repousa, em geral, sobre apenas uma das partes, a falta de informação e 

argumentos, especialmente de custos, podem levar a organização a aceitar contratos ou 

convênios que podem ser danosos a sua saúde financeira. 

Todavia, não é incoerente acreditar que as entidades também possam se deparar com 

negociações distributivas e nesse caso, há de se conceber a existência de uma zona de acordo, 

ou seja, a região compreendida entre os valores não revelados dos negociadores, conhecidos 

como valores de reservas (ALMEIDA, et. Al, 2012, p. 95). 

Neste sentido, a entidade pode ser observada na posição de vendedora do serviço, e 

neste caso, há de estabelecer o menor valor pelo qual aceita vendê-los. É possível afirmar que 

o conhecimento dos custos de produção é fundamental para estabelecer o preço de venda e, 

consequentemente, o valor de reserva do vendedor.  

2.3.3 Custos no processo de formação de preço 

Forma preço parece algo um tanto incoerente com uma entidade cuja finalidade 

principal não é a lucratividade. Todavia, não há como realizar atividades sem custos 

institucionais (ABONG, 2010). É necessário estabelecer preço para os serviços prestados por 

estas instituições de modo a fazer frente a todos os custos gerados em função das atividades 

realizadas. Talvez seja esse um dos principais motivos para as dificuldades financeiras 

enfrentadas pelas entidades do terceiro setor. A falta de informação sobre os custos gerados na 

produção dos serviços pode levar a aceitação de financiamentos que, sequer, cobri os 

referidos custos. Assim, aquilo que não é coberto pelo financiador pode vir a ser coberto pela 

entidade. Num contexto empresarial o preço não é visto apenas como uma forma de valorar 

um determinado produto ou serviço, mas como uma ferramenta gerencial. Deste modo, pode 

abranger objetivos diversos, conforme aponta Crepaldi, 2010. 

Tabela 2.11 – Objetivos na formação de preço de venda 

OBJETIVOS FINANCEIROS 
OBJETIVOS 

MERCADOLÓGICOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Obter Maior ROI (Retorno sobre o 
Investimento); 

• Maximizar o lucro a curto ou a 
longo prazo; 

• Recuperar o investimento feito; 
• Encorajar determinado tipo de 

pagamento (a vista ou a prazo); 
• Gerar volume deve vendas de 

• Obter ganhos de market-
share (participação de 
mercado ) 

• Obter crescimento rápido 
de vendas; 

• Fazer um preço aderente à 
imagem que se deseja 
formar; 

• Estabilizar o mercado, evitando 
entrada de novos concorrentes ou 
guerra de preços; 

• Reduzir a sensibilidade dos 
clientes ao preço; 

• Ser líder do mercado em preços; 
• Manter a lealdade dos canais de 

distribuição; 
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forma a obter ganhos de escala. • Criar interesse pelo 
produto. 

• Ser considerado justo pelo 
cliente; 

• Dar sinais à concorrência. 

Fonte: Adaptado de CREPALDI (2010) 

 O Terceiro Setor precisa, se não quiser viver sempre com o “pires na mão”, perseguir 

a sustentabilidade (ROCHA, 2011). A frase mencionada aponta para uma cultura muitas 

vezes impregnada neste tipo de organização, o de vender miséria. O professor e consultor 

Ricardo Falcão faz o seguinte comentário sobre essa temática: 

O terceiro problema reside em outro hábito que é vender miséria relatando 
que a instituição está financeiramente quebrada e que, por exemplo, as 
crianças atendidas estão passando necessidade e por aí vai. Ninguém quer se 
juntar ao fracasso, todos nós queremos nos juntar ao sucesso(FALCÃO 
2005). 

Uma ONG nada mais é que uma prestadora de serviços, e como já comentado por 

Falcão (2005) espera-se que tal serviço prestado tenha qualidade e que os resultados propostos 

sejam alcançados, conforme acordado. Neste sentido, a formação e gestão de preço pode 

apontar para uma coerência entre o que se pretende realizar e os custos necessários a sua 

realização. Leva também à percepção de profissionalismo e eficiência, em termos de controle, 

e se bem fundamentada sua formação, o preço há de ser considerado justo e, possivelmente, 

levará a fidelização do parceiro. Quem vende miséria mendiga, recebe trocado, pois o que 

conquista parceiros é sucesso (FALCÃO, 2005). 

Praticamente todas as formas de formação de preço de venda iniciam com a 

determinação do Mark-up, que é o valor acrescentado ao custo de um produto para determinar 

o preço final de venda (CREPALDI, 2010. p.360). As formas de se obter o Mark-up são: 

Como divisor:  

Mark-up = 1 – Σ ( % de tributos, % comissões, %  lucro desejado, etc.) 3.1 

Como multiplicador:  

���� − �� = 1
���� − ��	������� 

3.2 

Algumas das formas de aplicação do Mark-up na formação e gestão de preços são 

apresentadas abaixo: 
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Preço com base no custo (para venda a vista) 

���ç�	��	�� �� = ���!�
���� − ��	(#������) 

3.3 

Ou 

���ç�	��	�� �� = ���!� ∗ 	���� − ��	(��&!��&�'����) 3.4 

Vale ressaltar que os custos apontados devem incluir um percentual estimado para 

cobrir os custos fixos de produção, caso o critério de custeio utilizado seja o variável. 

Também deve ser observado o prazo do efetivo recebimento dos recursos. Caso o 

serviço seja prestado e o pagamento seja realizado a prazo, há de se considerar a inclusão no 

mark-up de um percentual de correção dos valores. 

Outra forma de se avaliar a precificação é com base no mercado. Neste sentido 

Martins, 2003, propõe a simulação do valor da Margem de Contribuição Total com vários 

cenários de volume e preços de modo a avaliar a sensibilidade em cada situação e escolher a 

opção mais aceitável. O autor chama a atenção para o fato de que nem sempre a alternativa 

melhor é a que maximiza a receita. Mas, dependendo da Margem de Contribuição, muitas 

vezes a menor receita pode propiciar o melhor resultado. 

O custo meta é outra forma possível de gestão de preços. Processo de determinação do 

custo máximo admissível de um novo produto e, em seguida, de desenvolvimento de 

protótipo que possa ser fabricado e distribuído lucrativamente dento do valor máximo do 

custo (GARRISON; NOREEN, 2001, p. 620). Geralmente o preço é estimado em função do 

de produtos já disponível mercado. Este método segue a seguinte formulação: 

���!�	�&�� = ���ç�	��	�� �� − (�'��	����)��� 3.5 

No caso de ONGs, em que se pretende precificar serviços, uma alternativa é a 

precificação do tempo e do material. Neste método, são estabelecidas duas taxas de preço- 

uma baseada no tempo de mão-de-obra direta, e a outra, no custo do material direto 

empregado. Essas taxas, geralmente, são determinadas pelo mercado. 

2.3.4 Custos no processo de tomada de decisão 

Todos os itens acima citados já configuram processos onde há necessidade de tomada 

de decisão. Seja no processo de controle, na negociação ou na concepção de preços. 
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O ato de decidir está vinculado à opção de um curso de ação, ou seja, a necessidade de 

se escolher. Tomar decisões é provavelmente a maior tarefa de qualquer gerente e o problema 

de decisão, seja individual, seja de uma organização, envolve o julgamento sobre um conjunto 

conhecido de alternativas (MOREIRA, 2002, p. 25 e 129). 

Supõe-se que a decisão deva ser tomada no presente, mas os seus efeitos far-se-ão 

sentir ao longo do tempo, visto que toda alternativa, gera consequências.  

Boa parte dos problemas de gestão pode ser vistos como problemas de decisão 

multicritério, visto que geralmente envolvem mais de um curso de ação, existe o desejo de 

atender múltiplos objetivos, aos quais estão associadas consequências e é possível atribuir 

variáveis que os representem (ALMEIDA, 2011, p. 11). Ainda em sua abordagem sobre o 

tema, o autor atenta para o fato de se avaliar as consequências das alternativas e não a 

alternativa em si. 

Vale salientar que qualidade das decisões está ligada ao nível de informações 

disponíveis sobre o problema. Estas informações disponíveis são frequentemente constituídas 

de dados de diversos graus de precisão: alguns são conhecidos com certeza, outros são 

estimados com certo cuidado e, finalmente, poderão existir dados cuja precisão deixa muito a 

desejar (MOREIRA, 2002, p.129). 

Considerando-se que o objetivo maior de uma organização seja a lucratividade e que 

este esteja associado ao volume de produção e aos custos por este gerados, é de se esperar que 

boa parte dos problemas de decisão dentro de uma organização envolva tais temáticas.  

Neste sentido um sistema de custo eficiente fundamenta-se como uma fonte de 

informação rica que possibilita reduzir o grau de incerteza e favorece a opção por decisões 

mais racionais. 

2.3.4.1 Análise Custo-Volume-Lucro 

A análise custo-volume-lucro é um instrumento de planejamento que permite estudar e 

analisar a relação entre receitas totais, custos e despesas (DUBOIS, el. At, 2009, p.177). 

Esta análise é focada no conceito de margem de contribuição. Segundo Dutra (2009, 

p.360-361), com base nesta análise pode-se responder questões cruciais ao planejamento, tais 

como: O empreendimento é viável? Qual produto é mais rentável? Qual produto é mais 

lucrativo? Quais as consequências da retirada de determinado produto de fabricação?  A 

variação de um tipo de custo, quais são as consequências no resultado da empresa? Quais as 

consequências no resultado das variações na produção? Qual a ordem de produção e de 

vendas dos diferentes produtos possibilita a mais rápida absorção dos custos e despesas? 
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Considerando restrições existentes ou possíveis, qual o conjunto (mix) de produção que 

maximiza o resultado? 

Para responder a estas e outras questões faz-se uso de algumas ferramentas, tais como 

análise do ponto de equilíbrio, margem de segurança operacional e grau de alavancagem 

operacional. Ferramentas, que serão alvo de aplicação prática neste estudo. 

2.3.4.2 Margem de Contribuição e Ponto de equilíbrio 

 A margem de contribuição unitária é a diferença entre o valor do preço e os custos e 

despesas variáveis consumidos na produção de uma unidade de produto. Este conceito é 

fundamental na análise-custo-volume e lucro, tendo em vista que a margem de contribuição 

determinará o ritmo em que serão absorvidos os custos e despesas fixas. Como já visto, os 

custos fixo unitários são inversos à produção, sendo assim, à medida que a produção cresce, 

tendem a serem completamente absorvidos, ou seja, zeram. Esse ponto de ruptura é chamado 

de ponto de equilíbrio.  

O Ponto de Equilíbrio (também denominado Ponto de Ruptura — Break-even Point) 

nasce da conjugação dos Custos e Despesas Totais com as Receitas Totais (MARTINS, 2003, 

p.257). Para satisfazer a existência de um ponto de equilíbrio é necessário admitir como 

absolutamente lineares as representações tanto das Receitas quanto dos Custos e Despesas, 

assim, terem-se a seguinte reprodução gráfica do Ponto de Equilíbrio: 

 

Figura 2.15 - Representação gráfica do ponto de equilíbrio 

Fonte: Martins (2003, p. 258) 

Pela análise gráfica é possível perceber que num dado ponto as retas da receita e da 

despesa total se encontram, determinando o ponto de equilíbrio. Percebe-se também que este 

ponto determina o início da lucratividade. Abaixo do ponto de equilíbrio a empresa encontra-

se em prejuízo, acima do mesmo, a empresa passa a obter lucro. 
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Santos (2011, p. 37) diz que no rol das informações mínimas e indispensáveis para a 

decisão, está a “análise do ponto de equilíbrio”. Essa análise é fundamental nas decisões 

referentes a investimentos, ao planejamento e ao controle do lucro, ao lançamento ou ao corte 

de produtos, a análise das alterações do preço de venda conforme o comportamento do 

mercado (CREPALDI, 2010, p. 239). 

A obtenção do ponto de equilíbrio se dá a partir das formulações abaixo: 

Ponto de equilíbrio em quantidade (q) 

�* = ���!��	�	��������	+�,��
���ç�	��	�� ��	 − ���!��	�	#�������	����á����	� �!á����  (2.4) 

Ponto de equilíbrio em valor (R$) 

PE = Custos	e	despesas	fixas
1 − 9Custos	e	Despesas	Variáveis	unitáriosPV	unitário =

 
(2.6) 

 

 Estas formulações sofrem alteração a depender do tipo de ponto de equilíbrio que 

buscado. Neste sentido o ponto de equilíbrio pode ser contábil, econômico ou financeiro. 

 O ponto de equilíbrio contábil já foi citado, conforme equações 2.4 a 2.7. Trata-se 

daquele em que a margem de contribuição obtida pelos produtos e serviços vendidos é capaz 

de cobrir todos os custos e despesas fixas de um período (MEGLIORINI, 2011, p. 150). 

 Já o ponto de equilíbrio econômico considera o custo de oportunidade do capital 

investido para efeito do cálculo. Custo de oportunidade pode ser definido como o valor da 

próxima melhor oportunidade rejeitada, ou os fluxos de caixa perdidos como resultado de 

preferir uma alternativa ao invés de outra (FIGUEREDO; CAGGIANO, 2004, p. 215).  Deste 

modo, deve-se somar aos custos e despesas fixas o valor referido custo. 

O custo de oportunidade geralmente não figura nos registros contábeis de 
uma organização, mas ele é um custo que precisa ser explicitamente levado 

PE = Custos	e	despesas	fixas
margem	de	contribuição	unitária  

(2.5) 

PE = Custos	e	despesas	fixas
margem	de	contribuição	unitária	percentual  

(2.7) 
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em conta em qualquer decisão que um gerente tome. Praticamente toda 
alternativa tem um custo de oportunidade que lhe é associada (GARRISON; 
NOREEN, 2001, p. 40). 

 Por fim o ponto de equilíbrio financeiro considera em seu cálculo apenas a parcela dos 

custos e despesa fixa que gera desembolso financeiro. Além disso, os valores das 

amortizações de empréstimos, embora não afetem o resultado operacional, são considerados 

por propiciarem desembolso financeiro. 

2.3.4.3 Margem de Segurança operacional 

 A margem de segurança operacional corresponde à quantidade de produtos ou de 

receitas operadas acima do ponto de equilíbrio (MEGLIORINI, 2011, p. 159). Deste modo 

pode-se dizer que a margem de segurança representa o lucro em que a empresa está operando. 

 Trata-se do excesso das vendas orçadas (ou vendas reais) sobre o volume de vendas no 

ponto de equilíbrio e estabelece quanto às vendas podem cair antes de a empresa começar a 

ocorrer em prejuízo (GARRISON; NOREEN, 2001, p. 171). 

Duas formulações podem ser observadas para a determinação da margem de segurança 

operacional: 

  Margem de segurança em volume 

MSO = Volume atual – Volume no Ponto de equilíbrio (2.8) 

Margem de segurança em percentual 

2.3.5.4 Grau de Alavancagem operacional 

 A alavanca é uma ferramenta utilizada para multiplicar a força, deste modo, pode-se 

deslocar um objeto pesado com uma força muito pequena (GARRISON; NOREEN, 2001, p. 

173). Os mesmos autores afirmam que, semelhantemente, funciona a alavancagem 

operacional nos negócios.  

O grau de alavancagem operacional (GAO) é a medida dos efeitos provocados nos 

lucros pelas alterações ocorridas nas vendas (MEGLIORINI, 2011, p. 160). Este índice 

multiplicador pode ser determinado de pelo menos de três formas, conforme segue: 

MSO = Volume	atual − Volume	no	Ponto	de	Equilibrio	
Volume	atual   

(2.9) 
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 Δ% - Representa a variação percentual ocorrida. 

2.4 – Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foram abordados conceitos fundamentais inerentes ao perfeito 

entendimento deste trabalho. Contatou-se o Terceiro setor é aquele, de modo geral, formado 

por entidades não governamentais sobre a forma de associações e fundações. Que estas 

entidades gozam de certos privilégios tributários, tais como isenção e imunidade tributárias. 

Têm como característica o fato de não terem fins lucrativos, ou seja, não distribuem 

lucro e também não remunerarem seus dirigentes, o que para alguns é um dos entraves à 

melhoria da gestão. 

 Também se observa que tais entidades apresentam vários desafios a serem superados e 

um dos principais diz respeito a ineficiência de gestão. Essa ineficiência é percebida em todas 

as funções gerenciais, ou seja, no planejamento, direção, organização e controle, e ameaça a 

sustentabilidade financeira das mesmas. Contudo, a ressalvas quanto a utilização de técnicas 

gerenciais advindas de empresas com fins lucrativos, visto que alguns aspectos destas são 

inadequados ao cenário de tais entidades. Alguns autores propõem a busca de técnicas 

específicas, enquanto outros propõem adaptações das existentes nas entidades lucrativas. 

 Apesar das ressalvas, há certa unanimidade no sentido de que a capacitação da gestão 

representa um fator chave para a sustentabilidade financeira das entidades. 

 Sustentabilidade financeira que deve ser vista de forma mais abrangente que apenas na 

capacidade de captar recursos. Deve levar em consideração a transparência na gestão, o 

fortalecimento da imagem institucional, a qualidade dos serviços e os aspectos de eficiência 

no uso dos recursos. 

GAO = Margem	de	Contibuição	Total	
Lucro	Líquido   

(2.10) 

GAO = 1	
Margem	de	Segurança	percentual  

(2.11) 

GAO = Δ%	Lucro	
Δ%	Volume  

(2.12) 
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 Neste sentido a apuração dos custos efetivos na prestação de serviços é de 

fundamental relevância. A informação de custos aliada a ferramentas tais como ponto de 

equilíbrio, margem de segurança, grau de alavancagem, etc, podem fornecer às ONGs uma 

vantagem estratégica de antever os possíveis problemas, propiciar ações corretivas que 

possibilitem a não ocorrência ou a minimização das consequências.  

Também se apontou algumas possíveis aplicações para as informações de custos 

dentro de entidades do Terceiro Setor, as quais podem vir a impactar a sustentabilidade 

financeira da mesma. 

O controle no sentido avaliar distorções nos gastos e responsabilizar pessoas por 

variações desfavoráveis em suas áreas de atuação; A negociação possibilitando situações 

financeiras mais favoráveis à prestação dos serviços; A precificação buscando estabelecer um 

valor justo pelos serviços prestados; e por fim, os aspectos de decisão, que sustenta todos os 

demais. 

A seguir levantar-se-á as informações de custos dos serviços prestados por uma 

entidade do terceiro setor. Esta informação poderá servir de base para as aplicações propostas 

neste capítulo. 
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3. METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO DE CASO 

Tendo em vista que o trabalho em pauta trata de um estudo de caso, será realizada uma 

pesquisa exploratória a fim de se obter os dados necessários à análise e conclusão do mesmo. 

Lopes (2006) diz que a pesquisa exploratória tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Segundo o mesmo autor, habitualmente estas pesquisas envolvem levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Desta forma iniciar-se-á o trabalho realizando um levantamento bibliográfico junto aos 

canais de informação disponíveis, tais como artigos científicos, periódicos, páginas de 

Internet, jornais, livros, revistas e publicações de órgãos afins.  

 Para complementar tais fontes, também será utilizada uma pesquisa documental, 

buscando levantar dados sobre a entidade foco da pesquisa, sua gestão e sistemas gerenciais 

de informação. Nesta etapa será verificada a formação dos dirigentes, dos profissionais 

envolvidos na administração, bem como a forma de gestão e resultados alcançados através 

dos mesmos, bem como, os dados quanto a custo dos serviços prestado pela mesma e demais 

documentos que possam subsidiar este trabalho. 

Gil (1991, p. 121), apresenta um roteiro dispondo as etapas a serem seguidas na 

condução de um estudo de caso, conforme segue: Revisão bibliográfica; Delimitação do 

estudo de caso; Coleta dos dados; Análise e interpretação. 

A revisão bibliográfica transcorreu durante todo o capítulo 2, a delimitação do estudo 

de caso já foi descrita no item 1.4. O capítulo 3 detalhará a metodologia aplicada na coleta de 

dados junto à entidade pesquisada. Por fim, a análise e interpretação dos dados serão tratadas 

no capítulo 4 deste trabalho. 

Um estudo de caso, segundo Lopes (2010) trata-se do estudo específico, concentrado, 

amplo e detalhado de um único caso, que utilizado quando o pesquisador quer aprofundar 

seus estudos enfatizando um único assunto. 
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Lopes (2006) afirma que o estudo de caso trata-se de uma das ferramentas utilizadas 

na execução de uma pesquisa exploratória, visto que habitualmente estas pesquisas envolvem 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 

Para seguir os passos descritos no conceito apresentado pelo autor, delineou-se 

algumas ações, que serão descritas no decorrer deste capítulo. 

3.1 – Identificação, objetivo e Finalidade Estatutária da Entidade  

 A Instituição em análise trata-se de uma Associação e foi fundada em maio de 2008 e 

tem como objetivo principal prevenir situações de risco em crianças e adolescentes que se 

encontram em vulnerabilidade social. Com vista a atender tal objetivo, estabeleceu como 

objetivos específicos: 

• Propiciar à criança um espaço acolhedor para seu atendimento e 

desenvolvimento integral; 

• Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

• Estimular a autonomia de cada criança assistida, respeitando sua 

individualidade; 

• Realizar atividades sóciopsicopedagógicas no turno complementar ao da escola; 

• Desenvolver atividades pedagógicas, esportivas e culturais, estimulando o 

desenvolvimento e potencialidades individuais dos assistidos.

• Promover a capacitação dos profissionais envolvidos, por meio de treinamentos, 

estudos de casos, palestras, encontros e cursos; 

 
Sua finalidade, segundo o estatuto social, é promover assistência educacional, no 

ensino regular e profissionalizante; Assistência à saúde, através de ações sócio-educativas 

preventivas e atendimentos clínicos; Integração familiar, comunitária e a inclusão social; 

Amparo material, psicológico e social; Atividades esportivas, culturais, artísticas, inclusão 

digital e meio ambiente, visando o resgate da sua identidade e cidadania, promovendo-os para 

que atuem de forma criativa, construtiva, valorizando seu talento natural e profissional. Além, 

de Assistência às crianças e adolescentes vitimizados, em situação de violência, instruindo-os 

através de valores e princípios éticos, morais e cristãos. 
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3.2  Gestão da Entidade 

Como é comum a entidades sem fins lucrativos, tem sua estrutura organizacional 

(Figura 3.1) formada pela Assembleia geral, que é o órgão soberano e deliberativo da 

entidade; Por uma Diretoria, órgão de administração da entidade; e por um Conselho Fiscal, 

que tem a função de controle e fiscalização dos atos praticados pela administração da 

entidade. 

Tanto o Conselho Fiscal quanto a diretoria têm mandado de 04 anos, e este último é 

composto de Presidente e Vice-Presidente, Tesoureiro e Vice-Presidente, Secretário e Vice-

Secretário. Vale salientar que conforme a legislação em vigor, nenhum dos membros da 

Diretoria e Conselho Fiscal recebe qualquer provento para o exercício de suas funções na 

entidade. 

Em termo operacional a entidade conta com 01 diretor administrativo e financeiro, 01 

capelão, que atualmente acumula a função de elaboração de projetos. Ambos com nível 

superior completo na área de gestão e teológica, respectivamente. Ambos não tinham 

experiência anterior no terceiro setor. Também dispõe de e um técnico administrativo, 

responsável pelos serviços de office-boy e apoio administrativo em geral. 

Figura 3.1 – Estrutura organizacional da entidade 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base no estatuto da entidade 

3.3 Contexto Social da Entidade 

A pesquisada encontra-se situada no bairro dos Coelhos na cidade do Recife. A cidade 

tem uma população estimada em 2013 pelo IBGE de cerca de 1.599.513 habitantes. O número 

de entidades do Terceiro Setor em atividade na cidade e de pessoas ocupadas nesta atividade 

pode ser visto no quadro abaixo: 

  

Administração da 
entidade

Orgão Deliberativo Assembléia Geral Diretoria

Orgão de 
Fiscalização

Conselho Fiscal
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Tabela: 3.1 - Quadro com numero de entidades, pessoal ocupado e média salarial no Terceiro Setor em Recife – 

PE em 31/12/2010. 

Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos 5.919 Unidades 

Pessoal ocupado assalariado em 31/12 das entidades sem fins lucrativos 59.323 Pessoas 

Salários e outras remunerações das entidades sem fins lucrativos 943.875 Mil Reais 

Salário médio mensal das entidades sem fins lucrativos 2,49 Sal. mínimos 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010) 

 O índice de desenvolvimento humano (IDHM) em 2010 na Cidade foi de 0,772, 

apresentando uma leve alta em relação a 2010, quando era de apenas 0,66. O índice de 

incidência de pobreza da cidade é de 39,46%, embora apresente um produto interno bruto 

(PIB) de 30,03 bilhões, representando cerca de 31,55% do PIB do estado de Pernambuco. 

Percebe-se pelos dados levantados que o cenário em que está inserida a ONG 

pesquisada apresenta uma série de desafios à gestão da mesma. Por um lado apresenta um 

índice de pobreza elevado, por outro lado, um salario médio mensal entre entidades sem fins 

lucrativos também elevado. Esse fato chama a atenção, tendo em vista que o publico alvo das 

entidades, em geral, é a parcela da população menos favorecida. Neste caso, há muito o que 

fazer, porém, para o patamar de entidades do Terceiro Setor, o seu principal insumo que é a 

mão-de-obra, apresenta um custo elevado 

O bairro dos Coelhos na Região Metropolitana do Recife é um bairro que, segundo 

dados da Prefeitura do Recife, apresenta uma população distribuída em termos de faixa etária, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela: 3.2 – População por faixa etária do Bairro dos Coelhos, Recife - PE. 

População por Faixa Etária 

0 - 4 anos  697  

5 - 14 anos  1.388 

15 - 39 anos  3.100 

40 - 59 anos  1.104 
60 anos e mais 537  

Fonte: Recife (2013) 

 

Além disso, a taxa de alfabetização da população de 15 anos e mais, gira em torno 

de 79,86%. O rendimento nominal médio mensal dos responsáveis por domicílios com 

rendimento mensal é de R$ 380,50 e o rendimento nominal mediano mensal dos responsáveis 

por domicílios com rendimento mensal é R$ 180,00. 

Como se pode perceber, trata-se de um bairro de população de baixa renda e carente 

de ações de governo, ou seja, a típica situação em que a atuação de ONGs se desenvolve. 
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3.4 Providências Preliminares e coleta de dados 

Uma das providências iniciais foi o estabelecimento de contato como a entidade a ser 

foco desta pesquisa, com fins de comunicar o interesse em realizar a pesquisa em pauta na 

referida entidade. Em visita técnica, explanou-se o trabalho a ser realizado, obtendo a 

aceitação dos dirigentes para a execução dos trabalhos. 

Outra providência foi solicitar a entidade objeto deste estudo às condições mínimas 

necessárias ao desenvolvimento deste trabalho. 

Solicitou-se acesso às dependências físicas da referida ONG e aos seus funcionários; 

aos dados contábeis da entidade, bem como, aos demais meios controle. Vale ressaltar que a 

entidade tem apenas uma sede administrativa, localizada na Região Metropolitana do Recife – 

RMR, onde desenvolve todos os seus trabalhos. 

Também se agendou reuniões com a contadora, a administradora financeira, o gestor 

administrativo e as pessoas responsáveis pela elaboração dos projetos da instituição.  Essas 

foram alvo de entrevistas a fim de angariar maior subsídio aos dados da pesquisa.  

Para efeito de obtenção dos dados necessários para análise, utilizou-se técnicas de 

observação direta, entrevistas, reuniões e consultas aos sistemas de controle e relatórios 

contábeis e financeiros fornecidos pela entidade. 

As reuniões foram realizadas, face agendamento prévio, com a contadora, a 

administradora financeira, o gestor administrativo e as pessoas responsáveis pela elaboração 

dos projetos da instituição. Vale ressaltar que face questões éticas e visando a 

confidencialidade da empresa, usar-se-á, para fins de identificação das pessoas entrevistadas 

na pesquisa, apenas os termos do título do cargo ou função ocupada pela mesma. 

Quanto à forma de entrevistas, foram realizadas com base em perguntas abertas e 

fechadas (objetivas), de modo a garantir a consistência dos dados apurados. Com o 

instrumental ou questionário utilizado (ANEXO 1) se abordou temas fundamentais a 

concepção deste trabalho, tais como: 

• A formação e experiência dos gestores; 

• Planejamento estratégico da entidade; 

• Clientela beneficiada pela entidade; 
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• Preço dos serviços prestados; 

• Meios de mensuração e avaliação de resultados obtidos; 

• Processo de decisão da entidade; 

• Mecanismos de controle financeiro; 

• Mecanismos de apuração, controle e uso da informação dos custos dos serviços 

prestados; 

• Verificação da organização hierárquica e funcional da entidade. 

 Em seguida, os dados foram coletados, utilizando-se as seguintes formas: entrevistas 

individuais e reuniões com gestores e funcionários; consultas aos sistemas informatizados; 

planilhas de cálculo de custos; relatórios de custos e resultados; e observação direta. A 

observação direta foi efetivada nos respectivos locais de trabalho. 

3.5 Escolha do modelo de custeio 

 A partir deste ponto buscar-se-á realizar o levantamento dos custos dos serviços 

prestados realizados pela entidade em pauta. Para tanto se deve incialmente estabelecer o 

método de custeio a ser adotado. O objetivo é apresentar argumentos que justifique a escolha 

do método mais adequado à entidade levando em consideração tais características. 

 Face comparação apresentada nas tabelas 2.7, 2.9 e 2.10 e, levando em consideração 

ainda que: 

• As entidades do Terceiro Setor não sofrem tributação sobre a renda; 

• Que o uso das informações de custos a serem colhidas objetivam principalmente 

uma melhor qualidade na tomada de decisão; 

• Que o custeio ABC tem como desvantagem o custo elevado de implantação e 

manutenção; 

• Entre as opções apresentadas, o Custeio variável apresenta-se como o modelo mais 

simples e prático para esse estudo. Proporciona uma série de informações úteis, a 

partir de formulações matemáticas relativamente simples e de fáceis entendimento. 

Optou-se pela utilização do custeio variável para a obtenção do custo dos serviços 

prestados pela entidade. 

Vale ressaltar que a utilização de tal modelo não invalida o levantamento de custos 

para efeitos fiscais, o qual é obrigatório pela legislação do imposto de renda, mesmo não 

sendo a entidade em pauta, como já mencionado, tributada em função da renda. 
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 Para efeito de aplicação de tal modelo seguir-se-á os passos seguinte, os quais foram 

adaptados tomando por base os passos apresentados por Martins (2003, p.57) para o custeio 

por absorção: 

1. Levantamento dos gastos ocorridos no período de referencia; 

2. Separação dos custos, despesas, investimentos e perdas incorridos; 

3. Distinção dos custos e despesas variáveis e dos custos e despesas fixas; 

4. Levantamento dos custos e despesas variáveis unitários; 

5. Levantamento da Margem de contribuição unitária dos serviços prestados 

De posse de tais informações buscar-se-á levantar indicadores que favoreçam a tomada 

de decisão por parte da entidade, tais como, o ponto de equilíbrio da entidade, a margem de 

segurança, o grau de alavancagem operacional e o preço dos serviços prestados pela entidade. 

3.6 Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo, esclareceu-se a metodologia utilizado no processo de coleta de dados, 

bem como, traçou-se o perfil da entidade pesquisada. Diante dos dados dispostos é possível 

perceber que ONG em questão se enquadra no contexto da maioria das organizações sem fins 

lucrativos existentes no País. 

Está localizada na periferia, em um baixo de famílias de baixa renda e baixo índice de 

desenvolvimento humano. A educação é um fator preocupante, principalmente entre os jovens 

com mais de 15 anos, onde o índice de analfabetismo ultrapassa os 20%. 

A entidade tem forma jurídica de uma associação e sua gestão, como já descrito 

durante o trabalho e como acontece na maioria das ONGs, é realizada por gestores sem muita 

experiência em terceiro setor. Sua administração é atribuída, conforme organograma, a uma 

assembleia e a uma diretoria, tendo um conselho fiscal como órgão de controle. 

Como providências preliminares foram marcadas reuniões com os membros da 

diretoria e com a contadora da entidade. Nas entrevistas foi adotado um roteiro (ANEXO 1), a 

fim de coletar as informações mais relevantes. 

A escolha do modelo de custeio a ser aplicado no estudo baseou-se basicamente em 

aspectos de custo-benefício e facilidade de utilização pela entidade. Deste modo, optou-se 

pelo custeio direto ou variável para efeito de efetivação dos cálculos e resultados.  

A seguir serão apresentados os resultados dos custos dos serviços, conforme critérios 

estabelecidos acima, fazendo-se uma comparação com as informações obtidas a partir das 

pesquisas e observações na entidade em relação a valores de custos apropriados de acordo 

com os princípios e metodologias contábeis aplicadas a custos. 
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4. O ESTUDO DE CASO 

 Neste capítulo descreve-se o estudo de caso realizado em uma entidade do Terceiro 

Setor, a qual será referenciada pelo suposto nome de “Instituto Fantasia”, tendo em vista a 

necessidade de manter o sigilo dos dados apresentados neste trabalho.  

 A partir deste ponto segue a análise dos dados colhidos nas entrevistas, reuniões e 

sistemas de informação da entidade. 

4.1 Serviços Prestados e Fontes de Recursos 

 Diferente de uma empresa comercial ou industrial onde é possível descrever o serviço 

prestado de maneira clara e precisa, em uma entidade social essa tarefa não é simples. O 

problema ocorre em função da própria natureza social do serviço, que em geral visa ações 

integradas, atingindo aspectos educacionais, físicos, materiais e espirituais dos beneficiados. 

Em geral os serviços estão vinculados à execução de projetos sociais. Deste modo, a depender 

do projeto a ser realizado, vários serviços serão desenvolvidos, de modo a alcançar os 

objetivos estabelecidos. Sendo assim, apresenta-se abaixo os projetos desenvolvidos pela 

entidade com os respectivos quantitativo de atendimento e serviços desenvolvidos para 

consecução dos mesmos. Vale salientar que por questões de confidencialidade os projetos 

tiveram seus nomes substituídos por números. 

Tabela: 4.1 – Dados dos serviços realizados pela entidade – projeto 01 

Projeto 01 

Objetivo Visa contribuir para formação cidadã e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, no 
turno complementar ao da escola, buscando prevenir situações de risco. 

Serviços desenvolvidos 

Descrição Unidade Quantidade 

Entrevista inicial aos familiares das crianças Famílias 200 

Visita domiciliar aos familiares das crianças Famílias 200 

Atendimento psicossocial as famílias das crianças 
acolhidas 

Famílias 200 

Passeios e atividades culturais Crianças e Adolescentes 274 

Atividades esportivas e de lazer Crianças e Adolescentes 274 

Atividades Pedagógicas Crianças e Adolescentes 274 

Oficina de Iniciação à Informática Crianças e Adolescentes 274 

Alimentação Crianças e Adolescentes 274 

Exame de Saúde Crianças e Adolescentes 274 

Capelania 
Crianças, Adolescentes e 

famílias. 
Demanda 

Capacitação para o corpo funcional Funcionários e voluntários 22 

Fonte: Adaptação do Autor
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Tabela: 4.2 – Dados dos serviços realizados pela entidade – projeto 02 

Projeto 02 

Objetivo 
Utilizar atividades físicas e esportivas no intuito de socializar crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de vulnerabilidade, usando o futebol como estratégia de inclusão social. 

Serviços desenvolvidos 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Escolinha de Futebol  Crianças e Adolescentes 130 

Fonte: Adaptação do Autor 

Tabela: 4.3 – Dados dos serviços realizados pela entidade – projeto 03 

Projeto 03     
Objetivo Assistir em caráter emergencial as famílias das crianças atendidas nos Projetos 01 e 02. 

Serviços desenvolvidos 
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Visita domiciliar Famílias Demanda 

Fonte: Adaptação do Autor 

 Quanto aos recursos as fontes são diversas, todos advindos da inciativa privada, visto 

que a entidade não dispõe de qualquer convênio com órgãos públicos com vistas à realização 

de suas atividades. 

 Para efeito angariar recursos a entidade utiliza também um sistema de telemarketing 

que funciona na sede da instituição e busca obter doações junto a pessoas físicas e jurídicas. 

Esse serviço também será alvo de análise posteriormente para efeito de verificação de custos.

 A figura abaixo apresenta a forma com a qual as principais fontes de recursos da 

entidade contribuem para a receita geral da entidade. 

Figura 4.1 – Gráfico do comportamento das fontes de recursos de 01/01 à 31/08/2013 

  
Fonte: adaptado de sistema de informação financeira da entidade pelo autor
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 Além das fontes financeiras aqui informadas, segundo a administração, há recursos, 

tais como, doações de alimento e o valor dos serviços prestados por voluntários que não são 

computados.  

4.2 Sistema de controle interno 

 Com base na visita in-loco observou-se que apesar da boa intensão do pessoal 

operacional, a entidade apresenta dificuldade em desenvolver um sistema de controle interno. 

 Não há um plano estratégico desenvolvido e os sistemas de controle deixam a desejar. 

Basicamente, conta-se com planilhas eletrônicas e um sistema de controle financeiro, o qual 

só contém dados referentes ao período de 01/01 a 30/09/2013 para as receitas e 01/01/2013 a 

31/08/2013 para os gastos. Com vistas a resultados mais confiáveis restringiu-se os dados ao 

período de 01/01 a 31/08/2013, tanto para receita quanto para os gastos. Foram manipulados 

cerca de 1.500 registros financeiros. 

Apesar dos problemas, a entidade consegue distribuir os dados de receita e gastos por 

projeto/atividade, o que ajudará na elaboração de cálculos mais fidedignos. 

Dentre as dificuldades apresentadas a cerca do controle interno, destacam-se: 

• A inconsistência dos relatórios apresentados pelo sistema, possivelmente em 

função de problemas concernentes a desconhecimento ou falta de experiência com 

a área financeira por parte dos operadores, o que exigirá alguns ajustes na 

concepção das análises; 

• A contabilidade da mesma encontra-se desatualizada e não há sistema de custo em 

funcionamento na entidade, conforme contato com a contadora da entidade; 

• A não apropriação de valores não financeiros, tais como, depreciação, 

amortizações, provisões, etc. 

Em decorrência destes fatos,  mesmo que sejam apurados os gastos por projeto, como 

tentou a entidade, os valores não refletirão o real custo dos serviços. 

No sentido de verificar as distorções causadas pela ausência destes mecanismos de 

controle, apresentar-se-á um comparativo entre os resultados apurados conforme princípios 

contábeis e os valores obtidos com base nos dados fornecidos pela entidade. 

4.3 Receitas e gastos da entidade 

 A partir deste ponto tratar-se-á dos aspectos de sustentabilidade financeira da entidade. 

Segundo dados do sistema de informação financeira da entidade a mesma apresentou uma
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 receita total, considerando o período de janeiro a agosto de 2003, de R$ 327.217,60 

(Trezentos e vinte e sete mil, duzentos e dezessete reais e sessenta centavos). 

 Como já demonstrado na figura 4.1, 64% da receita tem origem em doações de 

pessoas jurídicas, sendo a maior parte em função da realização de projetos sociais. O serviço 

de telemarketing que funciona na entidade responde por 27% dos recursos, muito embora 

existam custos associados a estes serviços que serão apurados para efeito de se obter a 

margem de retorno efetiva do mesmo. Os 11% restante das receitas refere-se 7% a doações de 

pessoas físicas que não foram motivadas pelo serviço de telemarketing e 4% são valores 

recebidos em conta, para os quais não foram identificados doadores. 

 Com base nos dados, a entidade apresenta uma receita média de R$ 40.901,08 

(Quarenta mil novecentos e um reais e oito centavos). 

 Segundo a entidade, são atendidas 274 crianças e adolescentes no projeto 1, sendo 

assim, já é possível afirmar que a média de recursos financeiros disponíveis para atendimento 

ao seu público é de R$ 149,28 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) por 

atendido. Levando em conta 22 dias úteis no mês, chega-se a conclusão que a entidade dispõe 

de aproximadamente de R$ 6,79 (Seis Reais e setenta e nove Centavos) por atendido dia. 

 No mesmo período a entidade apresentou gastos gerais, conforme dados de sistema de 

informação financeira da mesma, num total de R$ 313.433,79 (Trezentos e treze mil, 

quatrocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos). 

 O gráfico 4.2 abaixo apresenta o comportamento dos gastos em relação aos projetos 

desenvolvidos pela entidade. 

Figura 4.2 – Gráfico do comportamento dos gastos de recursos de 01/01 à 31/08/2013 

  
Fonte: adaptado de sistema de informação financeira da entidade pelo autor
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 Percebe-se que o projeto 1 consome a maior parcela dos recursos, cerca de 67%, ou 

R$ 213.353,75 dos R$ 313.433,79 de gastos ocorridos. O projeto 2 absorve cerca de 1% dos 

recursos e a atividade de telemarketing que a entidade desenvolve para a arrecadação de 

recursos consome cerca de 32% dos recursos. 

 O projeto 3 não apresenta consumo de recursos, visto que trata-se de uma ação que 

está vinculada aos demais projetos e dessa forma atende as demandas geradas por estes. 

Segundo informado pela entidade os gastos com este, quando ocorrem, são agregados aos 

gerais do projeto 1. 

 Tendo em vista que o projeto 2 e 3 apresentam valores irrisórios em relação ao total 

dos gastos, focar-se-á esforços na determinação dos custos do projeto 1 e dos serviços de 

telemarketing, dado o consumo de recursos por parte dos mesmos.

4.4 Levantamento dos custos do serviço de Telemarketing 

O serviço de telemarketing que funciona na sede da entidade e foi criado com o 

objetivo de incrementar as receitas próprias da entidade e diminuir assim, sua dependência de 

recursos públicos ou de convênios. 

Funciona em uma das salas da entidade e conta essencialmente com os seguintes 

recursos para seu funcionamento: 

 

Tabela: 4.4 – Síntese dos recursos necessários aos serviços de telemarketing 

Recursos Qtd 
Humanos  
Motoboy 02 
Operadores 04 
Supervisor 01 
Assistente administrativo 01 
Materiais  
Computadores 08 
Equipamentos de telefonia 08 
Serviço de Internet 01 
Móveis e Utensílios (baias e cadeiras) 08 

Fonte: o autor 

 A explanação dos recursos é necessária para um melhor entendimento na classificação 

de custos fixo e variáveis. Vale salientar que o projeto de implantação do telemarketing foi 

realizado por uma empresa especializada neste serviço para entidades sociais, que
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 desenvolveu o software e as técnicas aplicadas na entidade. Esta empresa cobra um 

percentual 12% sobre as receitas em função da transferência de tecnologia, consultoria e 

suporte técnico. 

 Com base nos dados colhidos na entidade chegou-se as seguintes informações 

financeiras sobre o serviço em pauta: 

Tabela: 4.5 – Dados financeiros do serviço de telemarketing entre 01/01 a 31/08/2013 

Mês Receita Gastos Resultado 

1 6.207,04  12.384,46  -6.177,42  

2 6.685,00  11.564,32  -4.879,32  

3 8.863,00  12.825,72  -3.962,72  

4 9.824,50  14.014,97  -4.190,47  

5 12.739,60  12.063,47  676,13  

6 9.908,60  11.748,54  -1.839,94  

7 12.407,60  13.455,07  -1.047,47  

8 14.762,66  12.023,49  2.739,17  

81.398,00  100.080,04  -18.682,04  
Fonte: o autor 

 Como se pode perceber o serviço apresenta resultados negativos acumulados ao longo 

da sua execução em 2013. 

 O gráfico abaixo demonstra visualmente esse comportamento dos gastos com o 

serviço em relação da receita gerada pelo mesmo. 

Figura 4.3 – Gráfico do comportamento dos gastos x receitas de 01/01 à 31/08/2013 

 
Fonte: adaptado de sistema de informação financeira da entidade pelo autor 
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Do ponto de vista gráfico o serviço parece está num momento de recuperação, 

chegando a superar as despesas em dois pontos e com uma tendência de alta, enquanto que os

 gastos apresentam tendência de queda. Numa situação de decisão esta informação 

provavelmente deporia a favor da continuidade do serviço. 

A partir destes dados buscou-se avaliar como ocorre da distribuição dos custos neste 

serviço e o comportamento destes no período. Como se trata de serviços é presumível que os 

principais custos variáveis incorridos sejam de mão-de-obra direta. Sendo assim, levantou-se 

o valor da folha de pagamento de acordo com informações da entidade, conforme segue: 

Tabela: 4.6 – Folha de Pagamento mês 08/2013 do serviço de telemarketing. 
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Motoboy 2 220 746,90 49,70 198,80 149,38 0,00 91,58 1.236,36 2.472,72 

Operadores1 2 180 712,00 0,00 0,00 0,00 42,72 56,34 811,06 1.622,12 

Operadores2 2 180 712,00 42,44 169,73 0,00 42,72 71,96 1.038,85 2.077,70 

Supervisor 1 180 872,00 29,07 116,29 0,00 52,32 81,38 1.151,06 1.151,06 

Administrativo 1 220 872,00 0,00 0,00 0,00 42,72 69,70 984,42 984,42 

Total 8 
 

3.914,90 121,21 484,82 149,38 180,48 370,96 5.221,75 8.308,02 

Fonte: o autor 

 Além dos gastos com a folha de pagamento inerente ao serviço em pauta, outros 

custos de variáveis foram verificados, tais como: 

• As motos usadas na recepção das doações são alugadas aos próprios motoboys 

e o combustível também é por conta da entidade;  

• Os motoboys são comissionados em função dos valores recolhidos; 

• As operadoras são comissionadas em função da finalização dos doadores. 

 Todavia, como já mencionado anteriormente, a entidade não dispões de um sistema de 

custo, apenas de um sistema de financeiro. Sendo assim, alguns valores de custos de cunho 

contábil (não financeiros) também não são apropriados aos serviços. 

 Levantadas as informações acima, tendo em vista a verificação de possíveis distorções 

dos valores obtidos na entidade em relação aos custos reais, levantou-se os custos a luz das 

técnicas contábeis. Posteriormente, apresenta-se um comparativo entre o que a entidade 

acredita ser os gastos efetivos com o serviço e aquilo que a contabilidade apresenta. 

 Como já comentado o principal insumo do serviço em geral é a mão de obra. Deste 

modo, a folha de pagamento foi recalculada contemplando todas as provisões e encargos 

definidos pela contabilidade, conforme segue: 
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Tabela: 4.7 – Folha de Pagamento mês 08/2013 do serviço de telemarketing (Conforme regras contábeis)  
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Administrativo 872,00 0,00 0,00 1 872,00 251,14 69,76 72,67 72,67 24,22 490,45 42,28 4,90 1.409,63 16.915,60 

Motoboy 746,90 49,70 149,38 1 945,98 272,44 75,68 78,83 78,83 26,27 532,06 0,00 5,32 1.483,36 17.800,31 

Motoboy 746,90 49,70 149,38 1 945,98 272,44 75,68 78,83 78,83 26,27 532,06 0,00 5,32 1.483,36 17.800,31 

Operadores 712,00 0,00 0,00 1 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 51,88 4,00 1.168,34 14.020,12 

Operadores 712,00 0,00 0,00 1 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 51,88 4,00 1.168,34 14.020,12 

Operadores 712,00 60,28 0,00 1 772,28 222,42 61,78 64,36 64,36 21,45 434,36 51,88 4,34 1.262,87 15.154,39 

Operadores 712,00 24,59 0,00 1 736,59 212,14 58,93 61,38 61,38 20,46 414,29 51,88 4,14 1.206,90 14.482,82 

Supervisor 872,00 29,07 0,00 1 901,07 259,51 72,09 75,09 75,09 25,03 506,80 42,28 5,07 1.455,22 17.462,61 

TOTAL 6.085,80 213,34 0,00 8 6.597,90 1.900,20 527,83 549,83 549,83 183,26 3.710,93 292,08 37,11 10.638,02 127.656,28 

Fonte: O autor 

 De ante mão pode ser percebido há uma diferença significativa entre o valor apurado 

como custo de mão-de-obra pela entidade e o valor que determina os princípios contábeis. 

Posteriormente será feita uma análise aprofundada sobre essas diferenças. 

 Outros valores referentes ao serviço também devem ser avaliado a fim de chegar-se a 

um valor mais real dos custos dos serviços, é o caso da depreciação dos bens usados para a 

execução dos mesmos, em particular os computadores, móveis e equipamentos usados para 

esse fim. 

 A depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos 

elementos ali classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência normal. 

Referida perda de valor dos ativos, que têm por objeto bens físicos do ativo 
imobilizado das empresas, será registrada periodicamente nas contas de 
custo ou despesa (encargos de depreciação do período de apuração) que 
terão como contrapartida contas de registro da depreciação acumulada, 
classificadas como contas retificadoras do ativo permanente (Brasil,1999, 
art. 305). 
  

Face indisponibilidade de informações sobre os bens levantou-se o valor dos 

principais itens, conforme tabela 4.8, estimando a depreciação com base no valor de mercado 

dos mesmos. Vale ressaltar que as taxas de depreciação usadas são estabelecidas pela receita 

federal, que fixa 10% ao ano para moveis e utensílios e 20% ao ano para 

computadores e periféricos. Deste modo foi estabelecido o valor de depreciação dos 

bens relacionados ao serviço de telemarketing. 
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Tabela: 4.8 – Depreciação do imobilizado (Conforme regras contábeis)  

Itens Qtd  Unitário   Total   Tx. Acumulada  Depreciação 

Computadores 8       1.200,00       9.600,00  0,133333333        1.280,00  

Baias do telemarketing 6          100,00          600,00  0,066666667              40,00  

Cadeiras giratórias 10          120,00       1.200,00  0,066666667              80,00  

Total         1.300,00     10.200,00           1.320,00  
Fonte: O autor 

 Outra informação importante na determinação dos custos de um serviço é o valor dos 

custos indiretos associados a este. Nesta perspectiva calculou-se por meio de rateio o custo do 

espaço ocupado, ou seja, a sala onde funciona o telemarketing, bem como o custo de energia 

do mesmo.   

A apropriação dos custos de aluguel se fundamenta face constatação que, caso não 

estivesse sendo usado para o telemarketing, este espaço poderia se usado para outro serviço 

que viesse trazer recursos à entidade. A lógica para energia elétrica segue o mesmo contexto, 

porém, caso não fosse executado tal serviço, no mínimo este recurso seria poupado. 

O rateio se deu com base no percentual de receita gerada pelo serviço em relação ao 

todo. No caso do telemarketing, conforme figura 4.1, este percentual foi de 25% da receita. 

Deste modo, resultou-se na seguinte tabela: 

 

Tabela: 4.9 – Custos rateados (Conforme regras contábeis)  

Itens  Total   Taxa  Custo apurado 

Aluguel da Sede      1.430,00  0,25 357,50 

Energia elétrica (Agosto/2013)         547,05  0,25 136,76 

Total      1.960,80  494,26 
Fonte: O autor 

 Com base nos cálculos realizados e nas argumentações propostas, é possível fazer um 

comparativo entre os valores de custos que a entidade acredita ser o real e o valor dos custos 

apurados com base no que determina a legislação e os princípios contábeis vigentes no Brasil. 

A tabela 4.10 apresenta os resultados obtidos, conforme segue:
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Tabela: 4.10 – Comparativo entre os dados de custo da entidade x apuração contábil – Agosto/2013 

 

 Custos de Despesa referente à Agosto/2013 

Segundo 
dados da 
entidade. 

(1) 

Segundo 
princípios 
contábeis. 

 (2) 

Diferenças 
apuradas. 

 (2 - 1) 

Ponto de 
Equilíbrio 

Receita mensal (R) 14.762,66 14.762,66 0,00 18.261,02 

( - ) Custos e despesas variáveis – CDV = ( 1+2+3) 8.810,92 11.588,38 2.777,46 12.008,18 

Operadores (1) 3.559,50 5.262,20 1.702,70 5.262,20 

Salários + encargos 3.103,75 4.806,45 1.702,70 4.806,45 

Comissões (de 3,5 a 4,5% das doações apos meta *) 455,75 455,75 0,00 455,75 

Motoqueiros (2) 3.479,90 4.554,66 1.074,76 4.554,66 

Salários + encargos 1.891,96 2.966,72 1.074,76 2.966,72 

Comissões (4% da doação arrecadada *) 397,60 397,60 0,00 397,60 

Aluguel motos (R$ 20,00/dia por moto *) 840,00 840,00 0,00 840,00 

Combustível das motos 350,34 350,34 0,00 350,34 

Software (3) 1.771,52 1.771,52 0,00 2.191,32 

Aluguel (12% da receita mensal *) 1.771,52 1.771,52 0,00 2.191,32 

( = ) Margem de contribuição - MCT = (R – CDV) 5.951,74 3.174,28 -2.777,46 6.252,84 

( - ) Custos e despesas fixas – CDF = (4+5) 3.212,57 6.252,84 3.040,27 6.252,84 

Mão-de-obra indireta (4) 1.877,71 3.085,72 1.208,01 3.085,72 

Supervisora 953,39 1.567,46 614,07 1.567,46 

Aux. Administrativo 924,32 1.518,26 593,94 1.518,26 

Demais custos e despesas fixas (5) 1.334,86 3.167,12 1.832,26 3.167,12 

Telefone 573,21 573,21 0,00 573,21 

Aluguel sala 0,00 375,50 375,50 375,50 

Depreciação máquinas e equipamentos 0,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

Energia elétrica 0,00 136,76 136,76 136,76 

Outros Custos e despesas Fixos 761,65 761,65 0,00 761,65 

Lucro ou Prejuízo Apurado - LPA = (MC – CDF) 2.739,17 -3.078,56 -5.817,73 0,00 

Margem de Lucratividade ( % ) = (LPA/R) 19% -21% -39% 0% 

(*) Taxas e valores informados pela entidade. 
Fonte: o autor 

 A tabela 4.10 demonstra o possível risco que a entidade está incorrendo em considerar 

de forma incorreta os custos dos serviços de telemarketing. Como em geral ocorre, a visão da 

entidade é a seguinte: Se há recursos em caixa após o final dos pagamentos é porque os custos 

foram cobertos e o superávit aconteceu (Regime de caixa). Em outras palavras, “este mês as 

contas fecharam!”. 

 Ao que pode ser percebido na tabela acima a questão não é tão simples. O fato de 

alocar erroneamente os custos, desconsiderando valores não desembolsáveis(Regime de
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 Competência), tais como depreciação e provisões da folha de pagamento, podem levar a 

entidade a um superávit virtual, conforme ocorreu com a entidade neste mês em análise. 

 Observando os números da despesa, de acordo com os princípios contábeis, percebe-se 

a diferença para os números fornecidos pela entidade chega a 48% (R$ 17.841,22 – R$ 

12.023,49 = 5.817,73/12.023,4 9= 0,4839), ou seja, na prática a entidade desconsidera cerca 

de 1/3 dos custos do serviço que deveriam ser alocados ao serviço. 

 Com base nos dados fornecidos pela mesma o serviço de telemarketing apresentou um 

resultado superavitário de R$ 2.739,17, ou 19% de margem de lucratividade. Vale ressaltar 

que conforme a tabela 4.5, o referido serviço apresenta um prejuízo acumulado de R$ 

18.682,04, e esse resultado favorável no mês de agosto poderia indicar uma recuperação, o 

que resultaria na continuidade do mesmo, em caso de uma decisão quanto a tal continuidade. 

 Após a análise percebe-se que na verdade o serviço apresenta um resultado deficitário 

em torno de 21%, ou seja, R$ 3.078,56 dos custos e despesas concernentes ao serviço estão 

descobertos. 

 Outra informação apontada na tabela 4.10, diz respeito ao ponto de equilíbrio da 

entidade no mês de agosto/2013. Considerando os valores levantados conforme os princípios 

contábeis, a entidade necessitaria de uma receita de R$ 18.261,02 para cobrir os custos totais 

do serviço de telemarketing. 

 Com base na apuração realizada na tabela 4.10, é possível estabelecer outros 

indicadores de custos que podem ser de grande relevância para a tomada de decisão, os quais 

são apresentados na tabela 4.12. 

 Porém antes a tabela 4.11 apresenta os quantitativos de ligações realizadas no mês de 

agosto/2013, os quais servem de base para os cálculos apontados na tabela 4.12. 

Tabela 4.11 – Número médio de ligações realizadas em Agosto/2013 pelos operadores 

Número médio de ligações efetuadas em agosto/2013  Ligações /operador Total de ligações 

Média diária para 06 operadores 175 1.050 

Dias úteis no mês (22) x 1.050 23.100 
Fonte: o autor 

 Os dados da tabela acima foram utilizados para obter os valores dos custos unitários 

por ligação realizada, e assim avaliar aspectos de lucratividade marginal por ligação, bem 

como a alavancagem resultante de cada ligação realizada após ultrapassar-se o ponto de 

equilíbrio. 

Uma questão importante que vale ser ressaltada é que no caso do serviço em pauta não 

é possível pensar em preço de venda do ponto de vista tradicional, ou seja, custo + margem de
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 lucro. Também não é possível pensar em preço médio de mercado, visto que a entidade não 

cobra mensalidade. Deste modo, o aspecto de preço será abordado do ponto de vista de valor 

de retorno sobre a unidade de serviço realizada, neste caso, ligação. 

Tabela: 4.12 - Tabela de análise de indicadores de relação custo x volume x lucro por ligação em agosto/2013 

Custos e despesas segundo 
dados da entidade. (1 ) 

Custos e despesas 
segundo princípios 
contábeis de custos  

( 2 ) 

Ponto de 
Equilíbrio 

Retorno por ligação 0,64 0,64 0,79 
Custo variável unitário 0,38 0,50 0,52 
Margem de contribuição unitária 0,26 0,14 0,27 
Custo fixo unitário 0,14 0,27 0,27 
Lucratividade por ligação 0,12 -0,13 0,00 
Custo total por ligação 0,52 0,77 0,79 
Margem de contribuição em % 0,40 0,22 0,34 
Ponto de equilíbrio (quantidade) 12.469 ligações 45.503 ligações 11.232 ligações 
Ponto de equilíbrio (R$ ) 7.968,44 29.080,18 8.879,92 
Margem de segurança 6.794,22 - - 
Grau de alavancagem 2,17 - - 

Fonte: O autor 

 Percebe-se que o problema, quando se tem por base os princípios contábeis, é que o 

retorno por ligação, ou receita por ligação, que neste caso é de R$ 0,64 não cobre os custos de 

prestação do serviço que monta em R$ 0,79. Embora a margem de contribuição seja positiva 

em R$ 0,14, não é suficiente para cobrir os custos e despesas fixas unitárias que é de R$ 0,27, 

o que resulta num prejuízo. Essa situação coloca a entidade em um círculo vicioso, visto que 

os números apontam um ponto de equilíbrio contábil em quantidade de ligações de 45.503 

ligações, o que seria impossível de alcançar sem a contratação de novos operadores, dado a 

média de ligação dos 06 operadores já existentes. Desse nodo, o ponto de equilíbrio se 

deslocaria para cima o que inviabilizaria a execução do serviço. 

 Ao que se ver a melhor alternativa para a entidade é desenvolver mecanismos de 

controle, talvez alterar os métodos de bonificação e mesmo assim estimular uma melhor 

eficiência na relação número de ligações realizadas x doações recebidas, e buscar com isso 

alavancar o retorno com o mínimo de incremento nos custos. 

 A situação demostrada na coluna do ponto de equilíbrio aponta para um retorno 

mínimo de R$ 0,79 por ligação. Esse deveria ser o alvo da entidade no momento dada à 

situação de custos atual. 

 Finalizando esta análise, a partir do percentual de incremento nos gastos de 

agosto/2013 (48%), estabeleceram-se novos valores para os gastos incorridos em todo

 período, chegando-se assim, a um novo gráfico de comportamento dos gastos x receitas para 

o serviço. 
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Figura 4.4 – Comportamento revisado dos gastos x receitas de 01/01 à 31/08/2013 

 
Fonte: adaptado de sistema de informação financeira da entidade pelo autor 

 Percebe agora que apesar da tendência de alta da receita que já havia sido verificada, 

se tivessem sido considerados desde o início os gastos reais, conforme princípios contábeis, as 

receitas estariam muito mais distantes de alcança-los, levando a reflexão sobre a capacidade 

da entidade suportar ou bancar este serviço neste período em que poderia chegar a ser 

rentável. 

4.5 O custo dos serviços do projeto 1 

O projeto em análise talvez sintetize a razão de ser da entidade. Como tem a finalidade 

de contribuir para formação cidadã e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, no 

turno complementar ao da escola, buscando prevenir situações de risco. 

O projeto é desenvolvido em parceria com uma organização internacional, que 

responde por 40% dos gastos, conforme contrato. Trata-se uma série de serviços que são 

oferecidos a comunidade, tais como: 

• Entrevista inicial e visita domiciliar aos familiares das crianças; 

• Atendimento psicossocial as famílias das crianças acolhidas; 

• Passeios e atividades culturais, esportivas e de lazer 

• Atividades Pedagógicas; 

• Oficina de Iniciação à Informática; 

• Alimentação; 

• Exame de Saúde; 

• Capelania; 

• Capacitação para o corpo funcional. 
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Como se pode perceber, trata-se de um conjunto de ações que são desenvolvidas a fim 

de alcançar-se o objetivo proposto no projeto. 

Dada a dificuldade em se estabelecer valores para cada serviço fornecido, buscar-se-á 

estabelecer valores de custo para o projeto como um todo. 

Na análise seguiu-se os passos já descritos anteriormente na análise do serviço de 

telemarketing, deste modo, incialmente chegou aos dados financeiros do projeto 1 com base 

nas informações fornecidas pela entidade. Estas informações podem ser observadas na tabela 

abaixo: 

Tabela: 4.13 – Dados financeiros do projeto 1 no período de 01/01 a 31/08/2013 

Mês Receita Gastos Resultado 
1 29.680,16 20.755,96 8.924,20 
2 28.509,20 24.640,15 3.869,05 
3 33.075,15 29.075,39 3.999,76 
4 31.249,95 23.345,51 7.904,44 
5 35.535,80 32.971,81 2.563,99 
6 28.884,52 22.059,28 6.825,24 
7 36.872,77 30.233,98 6.638,79 
8 25.475,67 33.735,29 -8.259,62 

249.283,22 216.817,37 32.465,85 
Fonte: o autor 

Diferentemente do serviço de telemarketing, o projeto 1 vem apresentando resultados 

positivos ao longo do período. Estes resultados positivos provavelmente não tem sido sentido 

de forma mais efetiva pela entidade, tendo em vista, que estão servindo para amortizar os 

prejuízos ocorridos no serviço de telemarketing. 

 O gráfico abaixo ( figura 4.5) demonstra esse comportamento dos gastos com o 

serviço em relação da receita gerada pelo mesmo. 

Figura 4.5 – Gráfico do comportamento dos gastos x receitas de 01/01 à 31/08/2013 

 
Fonte: adaptado de sistema de informação financeira da entidade pelo autor
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Dadas as informações dispostas pela entidade, o projeto apresenta uma situação 

estável ao longo do tempo, mantendo-se a receita sempre acima dos valores dos gastos. 

Apenas no mês 08/2013 ocorre uma situação de prejuízo, todavia, dados

resultados positivos nos meses anteriores, não comprometeu o bom resultado ao fim do 

período. Numa situação de decisão esta informação provavelmente deporia a favor da 

continuidade do projeto 1. 

A partir destes dados buscou-se avaliar como ocorre da distribuição dos custos neste 

projeto e o comportamento destes no período. Levantou-se, primeiramente, o valor da folha 

de pagamento de acordo com informações da entidade, conforme segue: 

Tabela: 4.14 – Folha de Pagamento mês 08/2013 do projeto1. 

Função Total base 
Encargos trabalhistas 

Total dos encargos Custo mês 
Patronal FGTS 

Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Merendeira 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Merendeira 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Monitor 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Coord. Pedagógico 906,52 261,08 75,19 336,27 1.242,79 
Aux. Administrativo 875,42 252,12 72,61 324,73 1.200,15 
Vigia 762,00 219,46 63,20 282,66 1.044,66 
Zelador 712,00 205,06 59,06 264,11 976,11 
Total 9.663,94 2.783,21 801,57 3.584,78 13.248,72 

Fonte: o autor 

Também foram avaliados os custos e despesas fixas no mês de agosto/2013 e até o 

referido mês. Os dados poderão ser vistos posteriormente em tabela comparativa gerada para 

esse fim. 

Levantadas as informações acima, tendo em vista a verificação de possíveis distorções 

dos valores obtidos na entidade em relação aos custos reais, levantou-se os custos a luz das 

técnicas contábeis. Posteriormente, apresenta-se um comparativo entre o que a entidade 

acredita ser os gastos efetivos com o serviço e aquilo que a contabilidade apresenta. 

 Do mesmo modo que se tratou os serviços de telemarketing, iniciar-se-á o processo 

recalculando a folha de pagamento, tendo em vista, contemplar todas as provisões e encargos 

definidos pela contabilidade, conforme segue: 
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Tabela: 4.15 – Folha de Pagamento mês 08/2013 do projeto 1 (Conforme regras contábeis) 
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Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 
Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 
Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Merendeira 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Merendeira 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 
Monitor 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Coord. Pedagógico 906,52 1,00 906,52 261,08 72,52 75,54 75,54 25,18 509,86 5,10 1.421,48 17.057,80 

Aux. Adm 772,26 1,00 772,26 222,41 61,78 64,36 64,36 21,45 434,35 4,34 1.210,95 14.531,46 
Vigia 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

Zelador 712,00 1,00 712,00 205,06 56,96 59,33 59,33 19,78 400,46 4,00 1.116,46 13.397,56 

TOTAL 9.510,78 13,00 9.510,78 2.739,10 760,86 792,57 792,57 264,16 5.349,26 53,49 14.913,53 178.962,38 
Fonte: O autor 

Assim como aconteceu com o serviço de telemarketing, há uma diferença significativa 

entre o valor apurado como custo pela entidade e o valor que determina os princípios 

contábeis. O risco nesta situação é o passivo trabalhista que vai sendo gerado ao longo do 

tempo e que, caso o projeto seja descontinuado, poderá afetar sensivelmente o fluxo 

financeiro da entidade. 

 Também foram avaliados valores referentes à depreciação dos itens do ativo 

permanente da entidade. 

Face indisponibilidade de informações já mencionada anteriormente, levantou-se o 

valor dos principais itens, conforme tabela abaixo, estimando a depreciação com base no valor 

de mercado dos mesmos. As taxas de depreciação usadas são as estabelecidas pela receita 

federal, sendo 10% ao ano para moveis e utensílios e 20% ao ano para computadores e 

periféricos. 
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Tabela: 4.16 – Depreciação do imobilizado  

Qtd Descrição 
Vlr 

mercado 
Total 

Tx. 
Mensal 

Depreciação Até agosto 

3 Televisões de 29 polegadas 499,00 1.497,00 0,008333 12,47                99,80  
1 Televisão de 21 polegadas 399,00 399,00 0,008333 3,32                26,60  
2 DVD 104,00 208,00 0,008333 1,73                13,87  
1 Fogão industrial de 4 bocas 500,00 500,00 0,008333 4,17                33,33  
1 Fogão industrial de 1 boca 200,00 200,00 0,008333 1,67                13,33  
3 Botijão de Gás – 13kg 50,00 150,00 0,008333 1,25                10,00  
2 Geladeiras domésticas 800,00 1.600,00 0,008333 13,33              106,66  
3 Freezer horizontal 1.300,00 3.900,00 0,008333 32,50              259,99  
1 Liquidificador Industrial 290,00 290,00 0,008333 2,42                19,33  
1 Liquidificador doméstico 100,00 100,00 0,008333 0,83                   6,67  
2 Micro-ondas 300,00 600,00 0,008333 5,00                40,00  
6 Ventilador de parede 130,00 780,00 0,008333 6,50                52,00  

10 Microcomputador  1.200,00 12.000,00 0,008333 100,00              799,97  
2 Impressoras BROTHER 800,00 1.600,00 0,008333 13,33              106,66  
6 Mesa para computador 200,00 1.200,00 0,008333 10,00                80,00  
2 Gela-água 400,00 800,00 0,008333 6,67                53,33  
1 Mesa de reunião  500,00 500,00 0,008333 4,17                33,33  
2 Armário de cozinha com 2 portas 120,00 240,00 0,008333 2,00                16,00  
8 Armário de aço com 2 portas 120,00 960,00 0,008333 8,00                64,00  
7 Birô 250,00 1.750,00 0,008333 14,58              116,66  

10 Mesa infantil 100,00 1.000,00 0,008333 8,33                66,66  
60 Cadeira infantil 60,00 3.600,00 0,008333 30,00              239,99  
60 Cadeira Plástica 50,00 3.000,00 0,008333 25,00              199,99  
1 Mesa Plástica 100,00 100,00 0,008333 0,83                   6,67  
1 Micro System 600,00 600,00 0,008333 5,00                40,00  

10 Estante de aço 200,00 2.000,00 0,008333 16,67              133,33  
60 Cadeira Universitária 100,00 6.000,00 0,008333 50,00              399,98  
22 Conjunto de banqueta e cadeira estudantil 121,00 2.662,00 0,008333 22,18              177,46  
1 Caixa amplificada 500,00 500,00 0,008333 4,17                33,33  
2 Microfone com cabo 150,00 300,00 0,008333 2,50                20,00  
3 Quadro branco médio 130,00 390,00 0,008333 3,25                26,00  
3 Suporte para água mineral 300,00 900,00 0,008333 7,50                60,00  
1 Frigobar 600,00 600,00 0,008333 5,00                40,00  
2 Cafeteira pequena 50,00 100,00 0,008333 0,83                   6,67  

Totais 11.323,00 51.026,00 0,008333 425,20           3.401,60  
Fonte: O autor 

A determinação dos custos e despesas fixas de aluguel e energia elétrica, associados a 

este projeto foram calculados pela subtração dos custos já apropriados ao serviço de 

telemarketing. Deste modo, resultou-se na seguinte tabela: 

Tabela: 4.17 – Custos rateados (Conforme regras contábeis) 

Itens 
 Total  
(1 )  

 Apropriado a telemarketing 
(2)  

Custo apurado      
(2-1) 

Aluguel da Sede   1.430,00                              357,50              1.072,50  
Energia elétrica (Agosto/2013)      547,05                              136,76                 410,29  
Total   1.977,05                              494,26              1.482,79  

 Fonte: O autor
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Com base nos cálculos realizados e nas argumentações propostas, é possível fazer um 

comparativo entre os valores de custos que a entidade acredita ser o real e o valor dos custos 

apurados com base no que determina a legislação e os princípios contábeis vigentes. 

Tabela: 4.18 – Comparativo entre os dados de custo da entidade x apuração contábil – Agosto/2013 

 Agosto/2013 

Custos e 
despesas 
segundo 
dados da 

entidade. (1) 

Custos e 
despesas 
segundo 

princípios 
contábeis de 

custos (2) 

Diferenças 
apuradas  

(2 - 1) 

Ponto de 
equilíbrio 

Receita Mensal( R) 25.475,67  25.475,67  0,00  36.716,92  
Própria 11.045,67  11.045,67  0,00  22.286,92  

Convênio 14.430,00  14.430,00  0,00  14.430,00  
( - ) Custos e Despesas Variáveis ( CDV ) 18.513,33  18.884,34  371,01  18.115,34  
Custos Variáveis (1) 16.464,07  16.835,08  371,01  16.835,08  
Salários + Encargos 11.098,64  11.469,65  371,01  11.469,65  
Presentes 554,81  554,81  0,00  554,81  
Correios 99,95  99,95  0,00  99,95  
Alimentação 4.105,67  4.105,67  0,00  4.105,67  
Condução (Transporte) 509,00  509,00  0,00  509,00  
Outros 96,00  96,00  0,00  96,00  
Despesas variáveis ( 2 ) 2.049,26  2.049,26  0,00  1.280,26  
( = )Margem de Contribuição - MCT = ( R - CDV) 6.962,34  6.591,33  -371,01  18.601,58  
( - )Custos e Despesas Fixas (CDF) = (3+4) 15.221,96 18.601,58 3.379,62 18.601,58 
Custos Fixos ( 3 ) 3.918,63 7.298,25 3.379,62 7.298,25 
Salários + Encargos 0,00 3.443,88 3.443,88 3.443,88 
Aluguel 1.000,00 1.072,50 72,50 1.072,50 
Energia 547,05 410,29 -136,76 410,29 
Manutenção e Reparos 414,70 414,70 0,00 414,70 
Material de Expediente 217,39 217,39 0,00 217,39 
Água (COMPESA) 139,19 139,19 0,00 139,19 
Outros 1.600,30 1.600,30 0,00 1.600,30 
Despesas Fixas ( 4 ) 11.303,33 11.303,33 0,00 11.303,33 
Despesas Gerais 11.303,33 11.303,33 0,00 11.303,33 
Lucro ou Prejuízo Apurado - LPA = (MC – CDF) -8.259,62  -12.010,25  -3.750,63  0,00  
Margem de Lucratividade ( % ) = (LPA/R) -0,32  -0,47    0,00 

Fonte: o Autor 

A tabela 4.18 demonstra o possível risco que a entidade está incorrendo em considerar 

de forma incorreta os custos do projeto 1. Apesar do mês de agosto já ter sido um mês de 

prejuízo, conforme tabela 4.13, na verdade esse prejuízo foi maior do que o apurado pela 

entidade. 

 O fato de alocar erroneamente os custos, desconsiderando valores não desembolsáveis, 

diferentemente do ocorrido no serviço de telemarketing, gerou uma subestimação do prejuízo 

apresentado, ou seja, o valor passou de (R$ 8.259,62) para (R$ 12.010,25), o que representa 

(R$ 3.750,63) descoberto e não apurado pela entidade. Outra informação apontada na tabela 

4.18, diz respeito ao ponto de equilíbrio da entidade no mês de agosto/2013. Considerando os
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 valores levantados conforme os princípios contábeis, a entidade necessitaria de uma receita 

de R$ 36.716,92 para cobrir os custos totais do projeto. 

 Com base na apuração realizada na tabela 4.18, é possível estabelecer outros 

indicadores de custos que podem ser de grande relevância para a tomada de decisão, os quais 

são apresentados na tabela 4.20. 

 Porém antes a tabela 4.19 apresenta os quantitativos de atendimentos realizadas no 

mês e até o mês de agosto/2013, os quais servem de base para os cálculos apontados na tabela 

4.21 e 4.22. 

Tabela: 4.19 – Número  de atendimentos realizadas no projeto 1 

Número atendimentos efetuados Por dia No mês de agosto Até o mês de agosto 

Número de Atendimentos no projeto 1 274 6028* 48.224** 

Observações (*) considerar 22 dias úteis e (**)multiplicar por 8 

Fonte: o autor 

 Os dados da tabela acima foram utilizados para obter os valores dos custos unitários 

por ligação realizada, e assim avaliar aspectos de lucratividade marginal por ligação, bem 

como a alavancagem resultante de cada ligação realizada após ultrapassar-se o ponto de 

equilíbrio. 

Tabela: 4.20 – Tabela de análise de indicadores de relação custo x volume x lucro 

Custos e despesas segundo 
dados da entidade. (1 ) 

Custos e despesas 
segundo princípios 
contábeis de custos  

( 2 ) 

Ponto de 
Equilíbrio 

Retorno médio por atendimento 4,23 4,23 6,09 
Custo variável unitário 3,07 3,13 3,01 
Margem de contribuição unitária 1,16 1,09 3,09 
Custo fixo unitário 2,53 3,09 3,09 
Lucratividade por atendimento -1,37 -1,99 0,00 
Custo total por atendimento 5,60 6,09 6,09 
Margem de contribuição em % 0,27 0,26 0,51 
Ponto de equilíbrio ( quantidade) 13.179,19 17.011,79 6.028,00 
Ponto de equilíbrio ( r$ ) 55.698,17 71.895,62 36.716,92 
Margem de segurança 0,00 0,00 0,00 
Grau de alavancagem -0,84 -0,55 0,00 

Fonte: O autor 

Tendo-se por base os princípios contábeis, o retorno por atendimento, ou receita por 

atendimento, que neste caso é de R$ 4,23 não cobre os custos do projeto que monta em R$ 

6,09. Embora a margem de contribuição seja positiva em R$ 1,09, não é suficiente para cobrir 

os custos e despesas fixas unitárias que é de R$ 3,09, o que resulta em prejuízo.  

 Dada à diferença apontada no mês de agosto/2013, buscou-se levantar o 

comportamento dos custos caso tivesse sendo aplicadas as técnicas contábeis desde no início 

do período. Deste modo se obteve a tabela 4.21. 
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Tabela: 4.21 – Comparativo entre os dados de custo da entidade x apuração contábil – até Agosto/2013 

 Agosto/2013 

Custos e 
despesas 
segundo 
dados da 

entidade. (1) 

Custos e 
despesas 
segundo 

princípios 
contábeis de 

custos (2) 

Diferenças 
apuradas  

(2 - 1) 

Ponto de 
equilíbrio 

Receita Mensal( R) 245.819,60  245.819,60  0,00  249.210,41  
Própria 157.539,60  157.539,60  0,00  160.930,41  

Convênio 88.280,00  88.280,00  0,00  88.280,00  
( - ) Custos e Despesas Variáveis ( CDV ) 129.322,91  141.742,50  12.419,59  141.742,50  
Custos Variáveis (1) 104.428,56  116.848,15  12.419,59  116.848,15  
Salários + Encargos 79.337,62  91.757,21  12.419,59  91.757,21  
Presentes 6.868,09  6.868,09  0,00  6.868,09  
Correios 257,20  257,20  0,00  257,20  
Alimentação 13.664,79  13.664,79  0,00  13.664,79  
Condução (Transporte) 3.263,86  3.263,86  0,00  3.263,86  
Outros 1.037,00  1.037,00  0,00  1.037,00  
Despesas variáveis ( 2 ) 24.894,35  24.894,35  0,00  24.894,35  
( = )Margem de Contribuição - MCT = ( R - CDV) 116.496,69  104.077,10  -12.419,59  107.467,92  
( - )Custos e Despesas Fixas (CDF) = (3+4) 84.030,84 107.467,92 23.437,08 107.467,92 
Custos Fixos ( 3 ) 38.527,36 61.964,44 23.437,08 61.964,44 
Salários + Encargos 0,00 27.551,05 27.551,05 27.551,05 
Aluguel 12.634,80 9.476,10 -3.158,70 9.476,10 
Energia 3.821,07 2.865,80 -955,27 2.865,80 
Manutenção e Reparos 2.199,71 2.199,71 0,00 2.199,71 
Material de Expediente 2.378,92 2.378,92 0,00 2.378,92 
Água (COMPSEA) 3.519,70 3.519,70 0,00 3.519,70 
Outros 13.973,16 13.973,16 0,00 13.973,16 
Despesas Fixas ( 4 ) 45.503,48 45.503,48 0,00 45.503,48 
Despesas Gerais 45.503,48 45.503,48 0,00 45.503,48 
LUCRO OPERACIONAL 32.465,85  -3.390,81  -35.856,66  0,00  
MARGEM DE LUCRATIVIDADE ( % ) 0,13  -0,01    0,00 

Fonte: o Autor 

 Conforme demonstra a tabela acima, o lucro apresentado no período não deve ser 

considerado caso sejam utilizadas as técnicas contábeis para avaliação dos custos. Trata-se de 

um lucro virtual, pois ao se considerar os valores reais de custo (com base no regime de 

competência) a entidade encontra-se em prejuízo. 

 O grande problema em todo esse contexto é que, em função de utilizar o regime de 

caixa, a entidade nem se quer tem ciência da situação real em que se encontra em termos 

financeiros, a qual pode ser percebida na tabela abaixo. 

 
Tabela: 4.22 - Percepção da situação financeira da entidade – até Agosto/2013 

Antes da análise Depois da Análise 
Receita Gastos Resultado Receita Gastos Resultado 

Projeto 1 245.819,60  213.353,75  32.465,85  245.819,60  249.210,42  -3.390,82  
Telemarketing 81.398,00  100.080,04  -18.682,04  81.398,00  148.468,74  -67.070,74  
Resultado 327.217,60  313.433,79  13.783,81  327.217,60  397.679,16  -70.461,56  

Fonte: O autor



   Capítulo 4             O Estudo de Caso 

98 
 

 A tabela acima deixa claro o desvio existente entre a possível percepção da entidade 

quanto às finanças da entidade e a realidade apontada pelos princípios contábeis. O cenário 

aponta para um risco financeiro eminente, caso não sejam tomadas medidas corretivas para a 

efetiva solução dos problemas, tais como, a adoção do regime de competência, a implantação 

de um sistema de contabilidade, aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e 

gestão financeira. 

4.6 – Discursão dos resultados 

Assim como no caso da ONG em estudo, boa parte dos recursos captados por 

entidades do terceiro setor dizem respeito a projetos financiados por instituições públicas ou 

privadas. Um dos fatores fundamentais na concepção dos projetos é a definição dos custos. 

Cray; Larson, (2010, p.117) dizem que fazer a estimativa de um projeto é, de fato, estabelecer 

um parâmetro para o controle de custos do projeto. 

Desse modo, não seria incoerente afirmar, que este setor deveria se apoderar das 

técnicas mais refinadas de gestão de projetos, visto que em grande parte, mantém suas 

atividades em função destes. 

O controle de custos por projetos poderia proporcionar maior transparência no uso dos 

recursos, poderiam, conforme PMI (2008), influenciar os fatores que criam mudanças na linha 

de base de custos autorizada;  Assegurar que todas as solicitações de mudanças sejam feitas 

de maneira oportuna;  Gerenciar as mudanças reais conforme ocorrem; Assegurar que os 

gastos de custos não excedam os recursos financeiros autorizados, por período e total do 

projeto; Monitorar o desempenho de custos para isolar e entender as variações a partir da 

linha de base de custos; Monitorar o desempenho do trabalho em relação aos recursos 

financeiros gastos;  Prevenir que mudanças não aprovadas sejam incluídas no relato do custo 

ou do uso de Recursos; Informar as partes interessadas apropriadas a respeito de mudanças 

aprovadas e custos associados; e agir para manter os excessos de custos não previstos dentro 

de limites aceitáveis. 

Um outro aspecto que poderia proporcionar melhorias significativas no uso dos 

recursos seria a adoção do fluxo de caixa descontado. Em termos simples, o método do fluxo 

de caixa descontado tenta avaliar uma proposta de investimento pela comparação dos fluxos 

líquidos de caixa que serão ganhos durante a vida do investimento e seus valores presentes, 

em conformidade com os valores dos fundos que precisam ser investidos (FIGUEIREDO E 
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CAGGIANO, 2004). Em outras palavras, através deste método é possível a entidade 

prever os recurso necessários a execução de determinada ação e se vale a pena tal 

investimento. 

4.7 – Considerações finais do capítulo 

Neste diagnóstico apurou-se que a entidade não realiza um controle efetivo dos custos 

de prestação de serviços, como também não apresenta um sistema de contabilidade para efeito 

de controle das variações patrimoniais. 

O controle se dá apenas no contexto financeiro, para o qual a entidade mantém um 

sistema de informação onde registra apenas o fluxo financeiro ocorrido. Deste modo, 

recorreu-se a este sistema e a informações prestadas pelos dirigentes da entidade no sentido de 

levantar os custos dos serviços prestados pela entidade. Foram levantadas informações do 

período de 01/01/2013 à 31/08/2013, cerca de 1500 registros foram manipulados. 

Foram avaliados os projetos e o serviço de telemarketing mantido pela entidade. Estes 

tiveram seus custos apurados de acordo com os registros disponibilizados pela entidade e 

estes custos foram confrontados com os custos apurados seguindo princípios contábeis e o 

regime de competência. 

O que se percebeu é que os resultados divergem de maneira bastante significativa. No 

serviços de telemarketing que apresenta prejuízos acumulados ao longo do período de cerca 

de R$ 18.000,00, se contabilizados corretamente os custos, esse prejuízo se torna ainda maior. 

Nos serviços realizados para a consecução do projeto 1, que apresenta lucro em torno de R$ 

32.000,00 no período, um olhar mais aguçado sobre os custos demonstra tratar-se de um lucro 

virtual, visto que de fato, a entidade encontra-se um pouco abaixo do ponto de equilíbrio 

contábil. Conforme pode ser observado na tabela 4.22. 
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5. CONCLUSÕES 

As dificuldades em gestão apresentadas em entidades do terceiro setor são inúmeras, e 

conforme disposto no capítulo 1, parte delas se origina da própria forma como são concebidas 

estas instituições, geralmente, fruto boas ideias mais pouca ou nenhuma experiência nesse 

tipo de mercado. 

Neste sentido percebe-se que culturalmente as ONGs apresentam uma resistência 

quanto a aspectos de planejamento, organização, direção e controle. 

O objetivo deste estudo foi analisar os custos dos serviços prestados em uma entidade 

do terceiro setor, buscando verificar possíveis relações entre a falta de informações ou o mau 

dimensionamento dos mesmos, e a capacidade de sustentabilidade financeira da mesma. 

Na busca de atender tal objetivo, realizou-se um diagnóstico a cerca da situação atual 

de uma entidade do terceiro setor, localizada em Recife-PE, voltada para o atendimento de 

criança e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista a situação dos 

seus controles gerencias de custos. 

O resultado é a constatação de que a entidade encontra-se num eminente risco de 

sustentabilidade financeira. Tendo em vista a não apuração correta dos custos de produção, 

tem gerado passivos que poderão comprometer inclusive a continuidade da mesma a médio e 

longo prazo. 

No momento a organização apresenta equação econômica inversa no serviço de 

telemarketing. O fato ocorre em virtude de os custos diretos serem mais altos que a renda dos 

serviços, qualquer aumento no volume de produção leva a um déficit maior. Também 

caminha nessa direção com relação a execução do projeto 1. Assim, quanto mais bem-

sucedido o serviço no atendimento das necessidades dos usuários, maior será o prejuízo 

financeiro. 

Dadas as características sociais do serviço prestado pela entidade, não se pode encarar 

os resultados aqui apresentados como um fator determinante para a suspensão de tais ações.  

Peter Drucker diz que a solução dos problemas apenas restaura a normalidade. 

Aproveitar oportunidades significa explorar novos caminhos. Sendo, assim a visão primária é 

fornecer informações a entidade, de modo que a mesma possa se antever aos problemas e 

buscar aproveitar as oportunidades possíveis. 

Os resultados deste trabalho foram apresentados e validados junto à entidade 

pesquisada e em função disso foram feitas algumas recomendações, tais quais: 

• A implantação imediata de sistema contábil e de custos; 
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• Acompanhamento patrimonial para fins de manter um controle efetivo 

das depreciações acumuladas das máquinas e equipamentos da 

entidade; 

• Provisão dos recursos destinados às obrigações trabalhistas; 

• Avaliação sobre a continuidade do serviço de telemarketing; 

• Revisão geral dos custos de produção da entidade, buscando a efetiva 

redução dos mesmos; 

• Aplicação dos dados na concepção de novos projetos. 

Os gestores apresentam pouco conhecimento na área de gestão, apesar de 

demonstrarem motivação e desejo de buscar tal conhecimento.  

O conhecimento dos custos apresentados aqui poderá proporcionar uma melhor 

qualidade nas decisões da entidade, bem como, apontar caminhos no sentido de melhorar os 

aspectos de controle. 

5.1 Limitações 

Quanto às limitações do trabalho, pode-se apontar o fato de ter sido realizada apenas 

em uma entidade como o principal limitador. Muito embora essa limitação não invalida as 

conclusões do trabalho, mas sugere que o leitor use os resultados e sugestões com a cautela 

que todo estudo de caso recomenda. Além disso, outra limitação verificada foi a falta de 

dados de exercícios anteriores de modo a que fosse possível a comparação entre exercícios. 

Por fim, aspectos culturais, tais como assistencialismo e um certo paternalismo na gestão, 

também são fatores limitantes. 

 

5.2 Sugestões de Futuros Trabalhos 

Para efeito de próximos trabalhos recomenda-se pesquisar mais de uma entidade e 

selecionar entidades de maior porte. Também realizar estudos do ponto de vista da análise de 

balanços e levar em consideração outras formas de receitas, tais como doações de bens 

materiais e serviço voluntário que tem valor econômico, porém não foram avaliados neste 

trabalho, face  ausência de dados de mensuração pela entidade. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO ABERTO DE ENTREVISTA: 

 

CUSTOS NO TERCEIRO SETOR: UM ESTUDO DE CASO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA MELHORIA DA GESTÃO ECONÔMICA 

OBJETIVO: Fazer a análise dos custos de produção dos serviços em uma entidade do terceiro setor, 

buscando verificar a relação entre a falta ou o mau dimensionamento dos mesmos, e a capacidade de 

sustentabilidade financeira da mesma.  

 
RESPONSÁVEL: Edson de Souza Barros Junior   Data: ____/____/_____ 
 
Gestor ou Funcionário: _______________________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O RESPONDENTE 
 
a) Nomenclatura do Cargo/função: 
______________________________________________________________ 
 
b) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 
 
c) Idade: (  ) 20 a 30 anos ( ) 31 a 40 anos ( ) 41 a 50 anos ( ) 51 a 60 anos ( ) Mais de 60 anos 
 

d) Formação:  

(    ) Ensino Fundamental Incompleto  

(    ) Ensino Fundamental completo 

(    ) Ensino Médio Incompleto 

(    ) Ensino Médio completo 

(    ) Ensino superior incompleto 

(    ) Ensino superior completo – Curso:______________________________________________________ 

(    ) Pós-Graduação – Área:________________________________________________________________ 

(    ) Outra _____________________________________________________________________________ 

 

e) Experiência profissional no terceiro setor antes de exercer tal função: 

(  )06 meses  a 01 ano 
(  )01 ano a 02 anos 
(  )02 anos a 03 anos  
(  )03 anos a 05 anos 
(  ) Mais de 05 anos 
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QUESTÕES COLOCADAS PARA O RESPONDENTE 
 

1. Qual é o negócio da empresa? 

2. Qual a Visão e Missão estratégica da entidade? 

3. Qual o público alvo da entidade? 

4. Quem são os clientes da entidade? 

5. Quais os produtos e/ou serviços prestados pela entidade? 

6. Qual o preço dos serviços prestados pela entidade? 

7. Como foi calculado o preço dos serviços prestados? 

8. Como é feito o planejamento das atividades e ações da entidade? 

9. Qual a importância dada ao planejamento dentro das ações da entidade? 

(  ) Imprescindível    (  ) necessário, porém difícil de realizar  

(  ) Importante em alguns casos (  ) desnecessário 

 

10. Quanto à continuidade dos serviços, existem metas definidas a serem alcançadas pela entidade, 

em termos de atendimento, para os próximos 05 anos? 

(  ) Sim (  ) Não sei  (  ) Ainda não foram traçadas (  ) Não há metas a alcançar 

 

11. Quais os meios de mensuração dos resultados alcançados utilizados pela entidade? 

 

12. Qual a sua visão sobre o processo de decisão da empresa? 

 

 

13. As decisões da entidade se dão com base em: 

(   ) Observações do mercado 

(   ) Experiência dos Gestores 

(   ) Instinto e Intuição 

(   ) Dados e Informações objetivas do sistema de informação Gerencial 

(   ) Não há critério estabelecido 

 

14. Como é feio o controle financeiro na entidade? 

 

15. Qual a receita média mensal da entidade (R$)? 

(   ) entre 5.000,00 e 20.000,00 

(   ) entre 20.000,00 e 40.000,00 

(   ) entre 40.000,00 e 60.000,00 

(   ) entre 60.000,00 e 100.000,00 

(   ) Mais de 100.000,00 
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16. Quais as principais fontes de recursos da entidade? 

17. Qual a média de gastos mensais da entidade (R$)? 

(   ) entre 5.000,00 e 20.000,00 

(   ) entre 20.000,00 e 40.000,00 

(   ) entre 40.000,00 e 60.000,00 

(   ) entre 60.000,00 e 100.000,00 

(   ) Mais de 100.000,00 

18. Qual o custo do serviço prestado pela entidade? 

19. Qual o método de apuração de custos utilizado pela entidade na apuração dos custos dos 

serviços Prestados? 

20. Qual o uso que a entidade faz das informações de custo dos serviços prestados? 

21. Existem mecanismos de avaliação dos resultados alcançados pela entidade a cada ano? 

(  ) Sim, Qual?______________________________________________________________________ 

(   ) Não 

22. Como está organizada a entidade em termo de hierarquia? 

23. Distribua os funcionários por vinculo trabalhista: 

 Empregado por tempo indeterminado, regido pela CLT. 

 Empregado por tempo determinado, regido pela CLT. 

 Prestador de Serviços 

 Voluntários 

 

24. Distribua os funcionários por área de Formação: 

 Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Assistente Social, etc. 

 Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Marketing, etc. 

 Engenharia, Química, Física, Informática T.I, etc. 

 Outras. 

 

 

 

 


