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RESUMO 
O terceiro setor é uma área de estudos que está em expansão no Brasil e no mundo. 
Recentemente os estudos avançaram nas Ciências Sociais, porém ainda há um longo caminho 
para se criar uma base sólida de estudos empíricos. Este trabalho pretende contribuir com a 
formação de estudos científicos abordando o terceiro setor, e examina em que medida as 
variáveis comportamentais influenciam gestores de entidades do terceiro setor na criação de 
reserva orçamentária. A pesquisa teve caráter descritivo, com abordagem quantitativa e 
procedimento de levantamento, utilizando a Análise de Correspondência Múltipla como 
técnica estatística para interpretação dos resultados. A população é composta 124 instituições 
do terceiro setor com Utilidade Pública Federal, sendo que a amostra do estudo compreendeu 
28 instituições, estabelecidas no Vale do Itajaí. Dos 110 gestores das instituições da amostra, 
46 participaram respondendo ao questionário. Os resultados identificaram em que medida as 
variáveis influenciam o comportamento de gestores. Verificou-se que em âmbito geral, a 
variável incerteza ambiental é a que exerce maior influência sobre os gestores na criação de 
reserva orçamentária, seguida das variáveis: disponibilidade de informações, ênfase no 
orçamento e participação orçamentária. 
 
Palavras-chave: Terceiro Setor; Reserva Orçamentária; Variáveis Comportamentais; 
Psicologia Cognitiva. 
 
Área Temática: Controladoria E Contabilidade Gerencial 



2 
 

1 INTRODUÇÃO 
O terceiro setor é um campo de estudos que tem desafiado pesquisadores das Ciências 

Sociais. É uma área considerada nova e com aspecto multidisciplinar, pois envolve a 
Economia, a Sociologia, a Ciência Política, além do Serviço Social e da Saúde. É uma área de 
estudos em expansão no Brasil e no mundo, e, recentemente, os estudos do terceiro setor 
avançaram nas Ciências Sociais, pois esse setor ainda não é um campo exaustivamente 
pesquisado, permitindo a ampliação de estudos empíricos abrangentes, com enfoque 
organizacional. 

As organizações que compõem o terceiro setor buscam o aprimoramento de sua gestão 
organizacional. E um dos aspectos importantes de uma boa gestão, segundo Hudson (1999), 
está relacionado à administração dos recursos, sejam estes humanos, materiais ou financeiros. 

Os recursos financeiros normalmente são os acarretadores de maior preocupação e 
angústia para os gestores dessas organizações, “já que há casos em que as receitas são 
inferiores às despesas operacionais, [...] e são necessários recursos adicionais externos [...]” 
para a manutenção e funcionamento das organizações (SANTOS et al., 2008, p. 77). 

Hudson (1999) ressalta que a falta de recursos financeiros nas instituições dificulta a 
decisão de gestores na definição das prioridades futuras de investimento, e, por essa razão, 
toda sobra de recurso é negociada internamente, para se atingir um consenso sobre seu uso. 
Dessa maneira encontra-se, ainda que sob outra denominação, um comportamento 
disfuncional dos gestores, para criação de reserva orçamentária, utilizada para dar segurança 
ao gestor da organização em face de seus compromissos.   

Uma das práticas encontradas diante das incertezas relacionadas às fontes de 
financiamento pelas organizações do terceiro setor é trabalhar com reserva orçamentária, com 
o possível excedente de recursos financeiros previstos nas atividades do dia a dia. Diante 
disso, é possível admitir que a criação de reserva orçamentária seja algo bom, benéfico e que 
representa um comportamento funcional, pois visa proteger o gestor de situações não 
previstas e ser responsabilizado por tal (WEBB, 2002). 

Diante do cenário de inserção do terceiro setor na economia e as dificuldades na 
gestão financeira dessas organizações, sujeitas às decisões dos gestores, os quais são 
influenciados por variáveis comportamentais, levanta-se o problema, representado pela 
questão: Em que medida variáveis comportamentais influenciam o comportamento de 
gestores de organizações do terceiro setor do Vale do Itajaí na criação de reservas 
orçamentárias? O objetivo geral do presente estudo consiste em identificar em que medida 
variáveis comportamentais influenciam o comportamento de gestores de organizações do 
terceiro setor do Vale do Itajaí na criação de reservas orçamentárias. 

 
2 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA 

 
2.1 ORÇAMENTO 

O orçamento surgiu no Brasil há pouco mais de setenta anos, e, segundo Lunkes (2003), 
ele começou a ser utilizado com maior frequência a partir da década de 1970. Prevaleceu 
inicialmente como um instrumento de projeção de resultados, sendo aperfeiçoado 
posteriormente, com a incorporação de outros conceitos, como planejamento e controle das 
atividades.  

O orçamento encontra-se inserido num contexto de planejamento e controle das 
organizações, segundo explica Welsch (1983). Para o autor, o planejamento e o controle são a 
sistematização e formalização da execução das responsabilidades de planejamento, 
coordenação e controle da administração das organizações. Sob esta perspectiva, o autor 
sustenta que a sistematização e formalização de um orçamento envolvem o preparo e 
utilização de objetivos globais e de longo prazo da empresa. Mas também é recomendável 
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conter um plano de resultados em curto prazo detalhado, de acordo com diferentes níveis 
relevantes de responsabilidade e um sistema de relatórios periódicos de desempenho para os 
níveis de resultado.  

No entendimento de Frezatti (2006, p. 44), o orçamento é “[...] o plano financeiro para 
implementar a estratégia da empresa para determinado exercício”. Ele auxilia o gestor a focar 
suas atenções nas operações e também nas finanças da organização, apontando para o 
eventual surgimento de problemas, e com isso, auxiliando no cumprimento dos objetivos e 
metas traçadas pela organização.  

Destaca-se ainda Lunckes (2003, p. 19), para quem o orçamento, como plano 
financeiro, “[...] funcionava bem quando as condições de mercado eram estáveis, os 
competidores conhecidos e as ações das pessoas previsíveis”. Neste contexto, explica o autor, 
poucas decisões eram tomadas, pois o ciclo de produtos era longo, os custos eram reflexo 
interno e os clientes não tinham muitas opções de escolha. Com o aumento da 
competitividade entre organizações, os gestores perceberam a necessidade de tomarem 
decisões em relação às suas operações de forma mais rápida, abrindo possibilidade para 
decisões disfuncionais. 

Depreende-se que fatores comportamentais associados ao processo orçamentário 
influenciam o sucesso da implantação e execução do orçamento.  Portanto, o orçamento não 
deve ter um simples enfoque limitador e controlador de gastos, mas sim, ser tratado como 
uma “[...] ferramenta de gestão capaz de sinalizar os objetivos da entidade, direcionar o 
comportamento dos agentes e oferecer mecanismos para a avaliação do desempenho desses 
agentes.” (CARDOSO; MARIO; AQUINO, 2007, p. 249). 

Observam-se vários estudos na contabilidade gerencial, apontando para esses 
comportamentos inadequados que ocorrem durante o processo orçamentário. Entre eles, a 
criação de reservas orçamentárias tem se destacado nas últimas quatro décadas, nos estudos 
de Onsi (1973), Merchant (1985), Lukka (1988), Chow, Cooper e Haddad (1991), Dunk 
(1993), Nouri e Parker (1998), Van der Stede (2000), Fischer, Frederickson e Peffer (2002), 
Yuen (2004), Dávila e Wouters (2005), Reis Júnior (2010), Zenker (2010), Oliveira, Lavarda 
e Paton (2010), Muritiba e Aguiar (2010) e Faria (2011).  

A reserva orçamentária permite aos indivíduos envolvidos construir orçamentos com 
informações diversas da realidade. Merchant (1985) sinalizou em seu estudo, o fato do 
comportamento afetar negativamente o processo orçamentário, possibilitando uma propensão 
dos gestores para criar reservas orçamentárias. Sua conclusão foi de que, quanto mais rígido 
for o processo orçamentário, maior a propensão de aparecimento de reservas orçamentárias. 
No entanto, ele observa a possibilidade de fatores como a participação no processo, a reunião 
em grupos, o grau de complexidade da organização e a tecnologia envolvida no processo 
produtivo poderem contribuir para diminuição das reservas orçamentárias. 

Para Lukka (1988), a reserva orçamentária é um fenômeno complexo, multifacetado e 
resultante da interação de diversos fatores, sendo um problema de difícil resolução nas 
organizações. Segundo o autor, existem três motivações principais para a criação de reservas 
orçamentárias: a captação de recursos, a avaliação de desempenho e a intenção de avaliação 
de desempenho, a qual, segundo sua percepção, é a que explica a maior parte da criação de 
reservas orçamentária.  

Na explicação de Lukka (1988), a captação de recursos motiva os gestores a gerar 
reserva no orçamento, para obterem maior disponibilidade de recursos para seus 
departamentos,  permanecendo numa zona de conforto e reduzindo os esforços no controle de 
gastos. Além do mais, essa prática permite-lhes tratar os imprevistos com maior facilidade. 
Esse comportamento dos gestores possui ligação com a psicologia cognitiva. 
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2.2 PSICOLOGIA COGNITIVA 
Para Lopes, Lopes e Teixeira (2004), a psicologia cognitiva faz parte de um movimento 

chamado de revolução cognitiva, por abranger disciplinas distintas, como a Filosofia, 
Ciências da Computação e Psicologia, de forma interdisciplinar. Significa dizer, também, que 
ela faz uso de métodos experimentais para conhecer o funcionamento da cognição do ser 
humano. 

Portanto, a psicologia cognitiva “[...] está preocupada com os processos internos 
envolvidos em extrair sentido do ambiente e decidir que ação deve ser apropriada [...].” 
(EYSENCK, 2007, p. 11). 

As abordagens da psicologia cognitiva nos estudos da contabilidade gerencial possuem 
duas vertentes: uma dizendo respeito às questões ligadas a memória, aprendizado, feedback, 
linguagem, raciocínio e pensamento, e a outra, dizendo respeito a julgamento e tomada de 
decisão, sendo essa última a que será enfocada no presente estudo (FREZATTI, 2006).   

No estudo do comportamento humano, as variáveis estão relacionadas a “[...] qualquer 
evento, situação ou comportamento que tem pelo menos dois valores [...].” (COZBY, 2003, p. 
82). O autor sugere a existência de quatro categorias de variáveis comportamentais: as 
situacionais, as de resposta, as do participante e as intervenientes, ou intermediárias. 

As variáveis intervenientes também são tratadas na literatura como variáveis 
intermediárias, e, no estudo realizado por Wilson (1997), são consideradas como barreiras 
influenciadoras do comportamento da pessoa, evitando ou intervindo na apreensão e uso das 
informações. Da mesma forma que outros aspectos do comportamento, as variáveis 
intermediárias são discutidas nos estudos da personalidade, literatura de comunicação de 
saúde, pesquisa de consumidor e estudos de inovação. 

As variáveis intervenientes foram categorizadas por Wilson (1997) em três níveis, a 
saber: características pessoais (personal characteristics), variáveis sociais ou interpessoais 
(social/interpersonal variables) e as variáveis ambientais (environmental variables).  

Com base no estudo de Wilson (1997), o Quadro 1 demonstra os níveis e os sub-níveis 
possíveis das categorias de variáveis intervenientes, incluindo as descrições a respeito do que 
se verifica em cada uma delas.  

 
Quadro 1. Descrição das variáveis intervenientes 
Variável 
Interveniente 

Sub-níveis das variáveis Descrição 

Características 
pessoais 
Personal 
characteristics 

-Variáveis emocionais 
- Variáveis educacionais 
- Variáveis demográficas  

- Conflito de ideias; 
- Exposição seletiva; 
- Características fisiológicas, cognitivas e emocionais; 
- Nível educacional e base de conhecimento; 
- Idade, sexo e outros fatores. 

Variáveis sociais ou 
interpessoais 
Social/interpersonal 
variables 

 - Variáveis interpessoais ocorrem sempre que a fonte 
de informação é uma pessoa, ou onde a interação 
interpessoal é necessária para obter acesso a outros 
tipos de informação; 
- Fatores sociais. 

Variáveis 
ambientais 
Environmental 
variables 

- Variáveis econômicas 
- Características de 
origem ou fonte 

- Tempo; 
- Localização geográfica; 
- Economia. 
- Cultura. 

Fonte: adaptado de Wilson (1997). 
 
Encontram-se diversos estudos realizados em contabilidade gerencial, como Merchant 

(1985), Young (1985), Chow et al. (1988) e Dunk (1993), usando variáveis comportamentais. 
No entanto, uma boa parte destes estudos identifica as variáveis por outros nomes, como por 
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exemplo: confiança, formação, tensão, participação, entre outras nomenclaturas. Observa-se 
que, mesmo utilizando essas expressões, elas podem ser enquadradas no modelo proposto por 
Wilson (1997). 

 
2.3 TERCEIRO SETOR 

Para Albuquerque (2006, p. 17), pesquisadores e estudiosos “[...] reconhecem o 
surgimento de um novo campo acadêmico e de um novo recorte temático que ganha 
identidade [...]” com características próprias. Essa pode ser uma razão pela qual o terceiro 
setor busca inserir-se e integrar-se nas mais diversas disciplinas das ciências sociais, da saúde 
e humanas, com vistas a construir um base teórica de sustentação. 

Tavares (2000) já havia destacado que, apesar do interesse crescente de teóricos 
nacionais sobre o assunto, é muito frequente o desencontro na identificação e categorização 
dos diferentes segmentos de organizações sem fins lucrativos no Brasil. Isso se deve em parte 
ao elevado número de organizações inseridas no terceiro setor, dificultando a chegada a uma 
definição clara para este segmento. 

A origem do terceiro setor é, para alguns autores, tão antiga quanto a sociedade 
civilizada. No entanto, a expressão terceiro setor começou a ser utilizada por pesquisadores 
americanos, por volta da década de 70. É uma tradução do termo third sector, e refere-se a 
iniciativas privadas, sem finalidade de lucro, as quais procuram atender o bem da 
coletividade, além de promover o voluntariado, ter vínculo com os direitos humanos e buscar 
a prática da ajuda mútua (RAMOS, 2003). O termo terceiro setor também é usado com outras 
expressões, tais como nonprofit organizations (organizações sem fins lucrativos) e voluntary 
sector (setor voluntário). 

O terceiro setor pode ser entendido, segundo Tavares (2000), como todas as ações do 
setor privado sem vínculo com o Estado e que também não distribuem os lucros auferidos. 

Em 2003, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou o Handbook on 
nonprofit institutions in the system of national accounts, e trouxe algumas distinções 
importantes entre as ONGs e outras unidades institucionais, também chamadas 
governamentais e de mercado. Destacam-se: 

 
Instituições sem fins lucrativos são entidades jurídicas ou sociais, criadas com a finalidade de 
produzir bens e serviços, cujo estatuto não permite que eles sejam uma fonte de renda, lucro, 
ou com outros ganhos financeiros para as unidades que as estabeleceram, controlem ou 
financiam. Na prática suas atividades produtivas são obrigadas a gerar superávits ou déficits, 
mas quaisquer excedentes que acontecerem não pode ser apropriado por outras unidades 
institucionais. [...] Instituições sem fins lucrativos podem ser criadas para prestar serviços para 
benefício de pessoas ou empresas que as controlam ou financiam; ou elas podem ser criadas 
para serem beneficentes filantrópicas ou para razões de bem-estar, para fornecer bens ou 
serviços a outras pessoas em necessidade; ou elas podem ser destinadas para fornecer serviços 
na área de saúde ou educação, serviços estes sem taxa, não para o lucro.  (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003, p. 12 - 13) 

 
No mesmo trabalho, são destacadas outras características distintas, as quais 

diferenciam significativamente das outras entidades do setor produtivo e do setor de governo, 
a saber: 

(i) a proibição da distribuição dos lucros de suas operações, que lhes dá uma função objetivo 
muito diferente das sociedades com fins lucrativos; 
(ii) sua participação na produção de bens públicos, além dos bens privados que podem 
produzir; 
(iii) a estrutura de receitas que inclui geralmente substanciais contribuições voluntárias de 
tempo e dinheiro; 
(iv) o uso de pessoal voluntário; 
(v) limitado acesso ao capital social por causa da proibição de sua distribuição de lucros; 
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(vi) a elegibilidade para obter vantagens fiscais especiais em muitos países; 
(vii) disposições legais especiais relativas à governança, a prestação de contas, participação 
política e questões conexas; 
(viii) a falta de poderes governamentais soberanos apesar de seu envolvimento público em 
fornecimento de mercadorias. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003, p.15) 

 
O trabalho desenvolvido pela Organização das Nações Unidas pode ser considerado 

como um passo importante para resolver a necessidade de melhorar as informações e 
conceitos sobre as instituições sem fins lucrativos e o chamado terceiro setor, encontrando 
uma definição com poder de acomodar todas as entidades atualmente abraçadas dentro da 
definição do terceiro setor e, ao mesmo tempo, podendo esclarecer as diferenças entre 
primeiro setor e segundo setor. “Além disso, deve ser neutro o suficiente para acomodar a 
matriz de sistemas jurídicos, padrões de financiamento e os tipos de efeitos associados a 
instituições sem fins lucrativos em diferentes definições nacionais.” (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2003, p. 4). 

No terceiro setor existem inúmeras possibilidades de realização de atividades. A 
criação de uma organização com objetivos comuns inicia com a identificação de uma 
demanda reprimida. Exemplo disso são as organizações de defesa da cultura, uma categoria 
de indivíduos ou ainda aquelas em defesa do meio ambiente.   

Salienta-se que as organizações que desenvolvem atividades relacionadas à assistência 
social, à saúde e educação, que são definidos como direitos básicos previstos na constituição 
federal do Brasil, são de interesse desta pesquisa. Para Almeida e Carneiro (2003), essas 
atividades, enquanto políticas públicas, foram desestatizadas com o intuito de melhorar o 
atendimento ao beneficiário. Com isso, a atribuição de desenvolver as políticas públicas 
permanece com o Estado, e a responsabilidade pela execução em grande parte foi transferida 
para as organizações do terceiro setor. 

No Brasil e no mundo as organizações do terceiro setor movimentam elevados 
montantes de recursos financeiros, e a dependência de recursos financeiros externos está 
presente em seu dia a dia. Isso exige planejamento do momento dos gastos, das aplicações, e, 
especialmente, controle e acompanhamento rígidos das despesas a serem realizadas em 
determinado período. Mesmo não possuindo finalidade de lucro, as organizações precisam 
demonstrar resultados. Segundo Drucker (2002), o resultado final de uma organização do 
terceiro setor deve ser medido em vidas transformadas. 

A gestão financeira pode ser considerada um elemento crítico na gestão das 
organizações. Para França (2007, p. 34) “[...] essa questão é crucial, visto que, sem a devida 
entrada de recursos, a organização não atingir seus objetivos, cumprir sua missão e nem se 
autossustentar”. 

Para uma adequada gestão financeira, é imprescindível o uso de instrumentos 
adequados. A Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais (ABONG) (2003) 
destaca os instrumentos que devem ser adotados para iniciar uma administração financeira 
com eficiência. Um processo simplificado compreende a elaboração de um orçamento, a 
abertura de conta corrente específica para cada agente de cooperação, o possuir um fundo de 
caixa para pagamento de pequenos gastos, o possuir um fluxo de caixa mensal, o controle dos 
gastos com contas a pagar, a conciliação dos saldos de contas correntes, a manutenção de 
escrita contábil e os relatórios financeiros por agente de cooperação.  

Por ser um instrumento de gestão financeira útil para as organizações do terceiro setor, 
em especial quando buscam a captação de recursos junto a financiadores externos, as 
organizações deveriam estimular a prática orçamentária, permitindo, desse modo, uma visão 
ampliada da situação financeira, além de permitir a evidenciação de prioridades e 
transparência na gestão. Almeida (2007. p. 47), porém, salienta: “[...] a análise da execução 
dos orçamentos é algo que tem sido só recentemente aplicado como forma de avaliação. 
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Infelizmente ainda de uma forma incipiente, pois se sabe que é uma medida de desempenho 
importante”. 

 
3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

A característica de abordagem desta pesquisa está fundamentada no método dedutivo, 
“[...] que, partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos 
particulares.” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 110).   

A presente pesquisa possui característica descritiva, pois para Gil (2006, p. 42) “ [...] 
tem como objetivo primordial a descrição de determinada população ou fenômeno ou então o 
estabelecimento entre variáveis.”. A pesquisa pretende descrever as relações existentes entre 
variáveis comportamentais encontradas na literatura e a criação de reserva orçamentária em 
organizações do terceiro setor. 

Em relação aos procedimentos de pesquisa, esta é caracterizada como um 
levantamento. Para Gil (2006, p. 50), a característica principal de uma pesquisa do tipo 
levantamento é que “[...] procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado, para em seguida, mediante análise quantitativa, 
obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.”.   

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa tem característica quantitativa. Para 
Richardson (2008, p. 70), a pesquisa quantitativa “[...] caracteriza-se pelo emprego da 
quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por 
meio de técnicas estatísticas.”.  

A pesquisa quantitativa procura garantir precisão e confiabilidade aos resultados, 
evitando análises e interpretações equivocadas. Para Richardson (2009, p. 70) “[...] é 
frequentemente aplicado nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e 
classificar a relação entre variáveis, bem como nos que investigam a relação de causalidade 
entre fenômenos.”. 

 
3.1 DADOS DA PESQUISA 

A população consiste no conjunto de elementos com características em comum. “A 
delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos, etc. serão 
pesquisados, enumerando suas características comuns, como por exemplo, sexo, faixa etária, 
organização a que pertencem, comunidade onde vivem, etc.[...].” (MARCONI; LAKATOS, 
2010, p. 112).  

A população ou universo da presente pesquisa podem ser identificados como 
intencionais. Para seleção das instituições utilizaram-se dois critérios: titulação da 
organização e localização geográfica.  

O primeiro critério diz respeito à titulação de Utilidade Pública Federal, concedida 
pelo Ministério da Justiça do governo brasileiro. Entende-se que, para alcançar este título, a 
organização interessada precisa cumprir inúmeras exigências, além de um rigor maior em 
relação à sua atuação e prestação de contas.  

O segundo critério utilizado na pesquisa está relacionado à localização geográfica 
dessas organizações. Optou-se em pesquisar o Vale do Rio Itajaí Açu, por ser uma importante 
região do estado de Santa Catarina. O Vale do Itajaí é composto por 53 municípios, 
representando 18% do total de municípios do estado, e população estimada em 1,5 milhão de 
pessoas, representando 24% da população total de Santa Catarina, segundo dados da 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC (2011). 

Considerando os critérios estabelecidos, a população da pesquisa é, então, 
representada por um total de 124 instituições com título de Utilidade Pública Federal, 
conforme dados obtidos no sitio do Ministério da Justiça, em março de 2012.  

A amostra da pesquisa é composta por aquelas organizações que fazem uso do 
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orçamento. Partindo da população de 124 instituições, procurou-se num primeiro momento 
identificar no sítio do Ministério da Justiça, a existência de alguma informação, a qual 
pudesse reportar o uso de sistema orçamentário por parte das instituições. Como não se obteve 
sucesso, a solução encontrada foi realizar o contato direto com todas as instituições, através 
dos meios disponíveis, ou seja, realizando ligações telefônicas, utilizando correio eletrônico e 
ainda via página da instituição na internet.  

Essa busca e contato foram realizados durante os meses de abril e maio de 2012. 
Porém não foi possível encontrar todas as instituições, pois em 24 delas não havia registro de 
telefone, nem correio eletrônico ou sítio institucional. Fez-se ainda uma tentativa de localizar 
os contatos através de listas telefônicas impressas, disponíveis em telefônicas, e ainda através 
de sítios de outras organizações, como por exemplo, a Federação das Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais do estado de Santa Catarina.  

Restaram, então, 100 instituições, com as quais foi possível estabelecer contato, todos 
realizados por via telefônica. Buscou-se, em seguida, identificar a pessoa responsável pelas 
finanças da organização, a qual, em alguns casos, foi o gerente de finanças, em outros a 
direção da instituição e em outros, o tesoureiro. A escolha desses se deu em função da 
pesquisa buscar entender o comportamento dos responsáveis pela gestão financeira quando 
sujeitos às variáveis comportamentais. Após uma breve explanação do objetivo da pesquisa, a 
instituição precisava responder ‘SIM’ ou ‘NÃO’ ao questionamento: utiliza orçamento? Ao 
final, chegou-se ao número de 28 instituições, as quais compõem a amostra deste estudo, 
correspondendo ao número de instituições que utilizam o orçamento. 

Na presente pesquisa utilizou-se o questionário como instrumento para coleta de 
dados. Para Richardson (2008), o questionário talvez seja o mais comum entre os diversos 
instrumentos de coleta de dados. 

O questionário foi estruturado da seguinte forma: no primeiro bloco foram solicitadas 
informações relacionadas à entidade, como nome, área de atuação preponderante, conforme 
cadastro no Ministério da Justiça e quantidade de empregados. Na sequência, foi solicitado ao 
respondente informar em qual nível hierárquico ele se encontra dentro da instituição, o tempo 
de serviço nela, a sua formação acadêmica e seis questões fechadas em relação ao orçamento 
da instituição. No segundo bloco, contendo 18 perguntas fechadas, o respondente informou a 
respeito da sua percepção em relação ao orçamento. As questões fechadas são, segundo Gil 
(2006), o meio mais rápido de obter as informações.  

Neste segundo bloco foi utilizada uma escala Likert de sete pontos, sendo que (1) 
corresponde à resposta “discordo totalmente”, e (7) “concordo totalmente”, para que se 
obtenha uniformidade na aplicação, de acordo com as formas utilizadas pelos autores de base, 
que sustentam a aplicação das variáveis.  

A técnica estatística de avaliação quantitativa utilizada nesta pesquisa é a Análise de 
Correspondência Múltipla (ACM), “[...] que permite ao pesquisador avaliar as relações entre 
as categorias de diversas variáveis não métricas simultaneamente [...].” (FAVERO et al., 
2009, p. 271).  

Para Hair Jr. (2005, p. 441), a “[...] análise de correspondência é uma técnica de 
interdependência que tem se tornado cada vez mais popular para a redução dimensional e o 
mapeamento perceptual”. O mapa perceptual é a associação entre as variáveis especificadas 
pelo pesquisador, e devido a sua configuração ser simples e bidimensional, é muito utilizada 
nas ciências sociais. 

A análise de correspondência permite exibir associações entre um conjunto de 
variáveis em um mapa perceptual, isto é, a representação gráfica em projeção plana, o que 
possibilita uma análise visual de qualquer estrutura de dados. Quando a localização dos dados 
encontra-se próxima na projeção plana, diz-se que existe uma relação mais forte entre as 
categorias.  (FAVERO et al., 2009).  
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Utilizou-se na análise de correspondência múltipla a projeção simétrica, que permite 
analisar simultaneamente as relações existentes entre linhas e colunas, representadas em duas 
dimensões (1) e (2), o que permite estabelecer as relações entre todas as categorias de 
variáveis.  As dimensões são definidas de acordo com a quantidade de variáveis. No entanto 
são apresentadas apenas as duas primeiras, que normalmente contem o maior percentual de 
explicação dos fenômenos. “Categorias com localização próxima na projeção plana têm 
relação mais forte do que categorias separadas por distâncias maiores [...].” (BATISTA; 
ESCUDER; PEREIRA, 2004, p. 632). 

A próxima seção é dedicada à analise dos resultados, onde apresentam-se os resultados 
encontrados na pesquisa. 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Na tabela 1 apresenta-se o perfil de atuação das entidades da pesquisa, ou seja, 
verifica-se qual a atividade preponderante de cada instituição. Essa classificação está de 
acordo com o a classificação de atividades constantes no sitio do Ministério da Justiça, e com 
a classificação internacional que se encontra no trabalho realizado pela Organização das 
Nações Unidas (2003). 

Observa-se que a amostra é composta em sua maioria por entidades com atividades 
assistencial e educacional, representando 68% de entidades. Em seguida verifica-se a 
atividade hospitalar com 25% das entidades.  A atividade classista/beneficente tem apenas 7% 
das entidades. Essa concentração nas atividades assistencial e educacional encontra respaldo 
na pesquisa intitulada “As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 
(FASFIL)” realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), onde as entidades com atividade 
assistencial representam 12% do total de organizações sem fins lucrativos no Brasil, seguida 
das entidades educacionais, com 6% e as hospitalares com 1,5%.  

 
Tabela 1 – Atividade preponderante das Instituições pesquisadas 

Atividade preponderante Total de 
entidades 

% total Participantes da 
pesquisa 

% total % 
participante 

Assistencial 11 39% 6 30% 54% 
Educacional 8 29% 8 40% 100% 
Hospitalar 7 25% 5 25% 71% 
Beneficente / Classista 2 7% 1 5% 50% 
Total 28 100% 20 100% 71% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Um dado interessante da pesquisa está relacionado com as organizações que possuem 

atividades educacionais. Obteve-se a totalidade de entidades participando da pesquisa. 
Denota-se que existe o interesse por parte deste grupo em participar da pesquisa, e 
especialmente, em conhecer os resultados encontrados. Este desejo foi manifestado ao 
pesquisador quando foi realizada a visita às instituições. 

Salienta-se que a pesquisa investiga o comportamento dos gestores, portanto tem 
interesse nas respostas destes, e para tanto se apresenta na tabela 2, de que forma estes 
gestores respondentes estão distribuídos entre as entidades participantes.  

Seguindo a tendência verificada em relação à quantidade de entidades, a distribuição 
de pessoal também está concentrada nas entidades com atividades assistenciais e 
educacionais, com cerca de 70% do total. 

Outro aspecto que se procurou identificar está relacionado com o nível hierárquico dos 
respondentes dentro da instituição. Estudos anteriores como os realizados por Onsi (1973), 
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Merchant (1985), Lukka (1988), Nouri e Parker (1998), Fischer, Frederickson e Peffer (2000), 
Dávila e Wouters (2005) e Zenker (2010) demonstram que pesquisas que buscam relações 
com a reserva orçamentária são realizadas em níveis hierárquicos superiores. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos respondentes nas entidades da pesquisa. 

Atividade preponderante Total de 
respondentes 

% total Participantes % total % 
respondentes 

Assistencial 49 44% 17 37% 35% 
Educacional 29 26% 22 48% 76% 
Hospitalar 24 22% 6 13% 25% 
Beneficente  8 8% 1 2% 12% 

Total 110 100% 46 100% 42% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Notou-se que 19 gestores respondentes, equivalente a 41% do total, são membros do 

conselho superior, aqui denominado como conselho de administração ou diretoria. E todos 
estes pertencem a instituições com atividade preponderante assistencial e educacional. Os 
demais 27 gestores respondentes, equivalente a 59% do total, encontram-se distribuídos entre 
os demais níveis hierárquicos propostos na pesquisa: a secretaria executiva ou supervisão, 
gerência, outros. 

Com a tabulação dos dados, procederam-se os cálculos estatísticos, com a utilização 
do SPSS, identificando o autovalor. O autovalor representa a contribuição de cada variável na 
explicação da variabilidade dos dados em cada dimensão. O autovalor também é descrito 
como peso dimensional (HAIR JR et al., 2005). Ele pode variar entre (0) e (1), sendo que o 
valor máximo (1) representa a discriminação perfeita. Em relação a esta pesquisa, pode-se 
afirmar que quanto mais próximo do valor (1), maior será a representação de que a variável 
comportamental possui influência sobre as decisões dos gestores na criação de reserva 
orçamentária.  

Na tabela 3 são apresentadas as medidas de discriminação, onde estão dispostas as 
variáveis mais importantes em cada dimensão, ou seja, aquelas que têm uma participação 
maior na explicação das correspondências, conforme o cálculo obtido do autovalor. Na 
dimensão 1, verificam-se três variáveis que se destacam, com os maiores autovalores: a 
incerteza ambiental, com autovalor = 0,727, a ênfase com autovalor = 0,625 e a participação 
no orçamento, com autovalor = 0,557. Na dimensão 2, observa-se a disponibilidade de 
informações, com autovalor = 0,487 e a participação orçamentária com autovalor = 0,422, 
com os maiores pesos.  

 
Tabela 3 – Medidas de discriminação 

Dimensão Variáveis 

1 2 

Média 

Participação 0,557 0,422 0,490  
Ênfase 0,625 0,358 0,491  
Disponibilidade 0,499 0,487 0,493  
Incerteza 0,727 0,286 0,507  
Formação Acadêmica 0,216 0,352 0,284 
Total 2,624 1,906 2,265 
% de variação 52,481 38,112 45,296 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Sob a ótica dos autovalores médios, representando o peso individual de cada variável 

do estudo, tem-se que a incerteza ambiental possui autovalor = 0,507, disponibilidade de 
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informações = 0,493, ênfase no orçamento = 0,491 e participação orçamentária = 0,490.  
Neste estudo serão utilizados os autovalores médios para efeitos de comparação entre as 
variáveis.  Desta forma, identifica-se quais dessas variáveis são as que possuem a maior 
parcela de explicação sobre o comportamento dos gestores em criar reservas orçamentárias.  

Conhecidos os autovalores das variáveis, o próximo passo é medir a confiabilidade do 
modelo proposto. Para isso, foi calculado o alfa de Cronbach, que é um coeficiente que estima 
a confiabilidade dos resultados obtidos, do questionário aplicado na pesquisa. Ele tem como 
função medir a correlação entre as respostas, através da análise do perfil de respostas 
apresentadas (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010).  Essa é uma das razões para que se 
utilizasse a mesma escala de medição. 

Não há nenhuma regra de ouro, segundo Kline (2011), sobre quais valores devem ser 
considerados confiáveis. Porém, uma pontuação muito baixa tem efeitos prejudiciais nas 
análises de variáveis. Pouca confiabilidade reduz o poder dos testes estatísticos. Diante disso, 
Kline (2011) sugere os seguintes parâmetros: os coeficientes com valor em torno de 0,90 
podem ser considerados com excelente confiabilidade. Valores em torno de 0,80 podem ser 
considerados como muito bons, e valores em torno de 0,70 podem ser considerados como 
adequados.  

A tabela 4 apresenta os dados de confiabilidade do modelo, considerando o total de 
respostas obtidas. Nota-se que o alfa de Cronbach para a dimensão 1 resultou num coeficiente 
de valor = 0,774, enquanto a dimensão 2 resultou num coeficiente de valor = 0,594. Para 
efeitos de análise, será considerado o coeficiente médio, que atingiu um valor = 0,698, pelo 
qual se considera adequado segundo sugestão proposta por Kline (2011). 

Note-se que em relação ao autovalor, inércia e variância total, que serve como uma 
referência para a determinação das variáveis que comporão a representação visual obteve-se 
52% de explicação para a dimensão 1 e 38% para a dimensão 2. Considerando a média,  as 
duas dimensões comportam mais de 45% de poder de explicação em relação à criação de 
reserva orçamentária. Estes resultados irão auxiliar na interpretação dos resultados. 

 
Tabela 4 - Resumo do Modelo 

Variância Total Dimensão Alfa de Cronbach 

Total (Autovalor) Inércia % de Variância 

1 0,774 2,624 0,525 52,481 

2 0,594 1,906 0,381 38,112 

Total  4,530 0,906  

Média 0,698* 2,265 0,453 45,296 

* A média do Alfa de Cronbach se baseia no autovalor médio. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
A figura 1 apresenta o mapa perceptual das variáveis do estudo, com base nos 

autovalores obtidos. Nota-se que a variável formação acadêmica é a que menos se aproxima 
das demais, denotando ter menos influência do que as demais. 
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Considerando que os autovalores obtidos das variáveis comportamentais do estudo, 
incerteza ambiental = 0,507, disponibilidade de informações = 0,493, ênfase no orçamento = 
0,491 e participação orçamentária = 0,490, são os que possuem maior peso de explicação em 
relação à influência sobre os gestores na criação de reserva orçamentária, depreende-se que 
essas variáveis exercem influência positiva sobre os gestores na criação de reserva 
orçamentária. 

Este resultado encontra respaldo com os estudos de Davila e Wouters (2005), Zenker 
(2010), em relação à incerteza ambiental, com Kren (1992), Dunk (1993), Fischer, 
Frederickson e Peffer (2002), em relação à disponibilidade de informações, com Onsi (1973), 
Merchant (1985) e Lukka (1988) em relação à ênfase no orçamento e Milani (1975) e 
Merchant (1985) em relação à participação orçamentária, que encontraram evidências de que 
estas variáveis contribuem para a formação de reserva orçamentária. 

A incerteza ambiental, variável comportamental classificada como ambiental segundo 
Wilson (1997), está relacionada à variabilidade existente no ambiente externo à organização. 
Neste estudo ela obteve o maior peso dentre as variáveis estudadas, com autovalor médio de 
0,507. Kren (1992) já destacou que quanto maior a incerteza ambiental, maior a propensão 
para criação de reserva orçamentária.  

No âmbito das organizações que compõem o terceiro setor, a incerteza ambiental tem 
relação direta com a falta de recursos. Santos et al. (2008) já destacaram que os recursos 
financeiros são aqueles que normalmente provocam maior preocupação e angústia aos 
gestores das organizações, pois nem sempre eles são suficientes para manutenção e 
funcionamento da organização.  

A incerteza financeira nas organizações do terceiro setor acaba forçando uma 
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diversificação nas fontes de recursos para o financiamento das atividades. No entanto, como a 
característica dessas organizações não é a obtenção de lucro, provoca-se nos gestores a 
necessidade de se resguardarem, utilizando-se de outras maneiras, e neste caso, identifica-se a 
propensão para criar reservas orçamentárias. 

A variável ênfase no orçamento caracteriza-se como uma variável de avaliação de 
desempenho. Dunk (1993) relata que o gestor pode manipular dados para melhorar o seu 
desempenho individual. Segundo Hopwood (1972), a ênfase no orçamento mede o 
desempenho do gestor com base na sua capacidade de aumentar a eficácia geral das operações 
da organização, observando-se os planos de longo prazo. E desta forma, surge a possibilidade 
de criação de reserva orçamentária. 

As entidades do terceiro setor trabalham no longo prazo, especialmente quando elas 
promovem atendimento direto a usuários, como é o caso das entidades desta pesquisa, que 
atuam nas áreas assistencial, educacional e hospitalar. Existe a necessidade de prestar 
atendimento contínuo, sem interrupção, ou ainda promover atendimentos direcionados por 
projetos. 

Considerando que a pesquisa busca identificar a influência das variáveis 
comportamentais na criação de reserva orçamentária, é possível observar, de modo geral, que 
as variáveis: incerteza ambiental, disponibilidade das informações, ênfase no orçamento e 
participação orçamentária são as que exercem maior influência nos gestores para a criação de 
reserva nos orçamentos das organizações do Terceiro Setor. A variável formação acadêmica 
não exerce influência significativa. 

 
5 CONSIDERAÇÕES 

A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar em que medida as variáveis 
comportamentais influenciam o comportamento de gestores de organizações do terceiro setor 
do Vale do Itajaí na criação de reservas orçamentárias. Ela apresentou característica 
descritiva, pois procurou descrever as relações existentes entre as variáveis comportamentais 
e a criação de reserva orçamentária em organizações do terceiro setor.  

O procedimento de pesquisa foi caracterizado como levantamento, através da 
aplicação de um questionário encaminhado aos gestores envolvidos no processo orçamentário. 
Para análise dos dados foi utilizada a técnica estatística Análise de Correspondência Múltipla, 
que permitiu identificar quais variáveis possuem maior peso de influência nas decisões dos 
gestores.  

Conforme descrito por Hudson (1999), a falta de recursos financeiros nas instituições 
dificulta a decisão de gestores na definição das prioridades futuras de investimento, e que por 
esta razão toda sobra de recurso é negociada internamente para se atingir um consenso sobre 
seu uso.  

Partindo do pressuposto verificado na teoria de que as entidades do terceiro setor 
possuem reserva orçamentária, utilizou-se a Análise de Correspondência Múltipla para 
identificar o comportamento dos gestores frente a variáveis comportamentais, estudadas por 
vários pesquisadores no âmbito das empresas. 

Os dados tabulados foram submetidos ao software SPSS, e a existência de relação 
entre as variáveis foram sustentadas pelo coeficiente alfa de Cronbach, que estima a 
confiabilidade do questionário aplicado na pesquisa. Como uma das saídas dos resultados é 
demonstrada num plano visual, obtiveram-se valores para duas dimensões, cujos coeficientes 
alfa de Cronbach foram respectivamente 0,774 para a dimensão (1) e 0,594 para a dimensão 
(2). Na média, o coeficiente resultou num valor de 0,698.  

Desta forma, procurou-se explicar em que medida as variáveis intervenientes 
influenciam no comportamento dos gestores das organizações pesquisadas na criação de 
reserva orçamentária. Sabendo-se que os dados eram confiáveis a partir da análise do 
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coeficiente alfa de Cronbach, partiu-se para a análise do autovalor de cada variável do estudo. 
O autovalor representa a contribuição de cada variável na explicação da variabilidade dos 
dados em cada dimensão. O autovalor também é descrito como sendo o peso dimensional 
(HAIR JR. et al., 2005).  

Considerando os autovalores médios, encontram-se os seguintes resultados para as 
variáveis: incerteza ambiental = 0,507, disponibilidade de informações = 0,493, ênfase no 
orçamento = 0,491 e participação orçamentária = 0,490, são as que possuem maior peso de 
explicação em relação à influência sobre os gestores na criação de reserva orçamentária. 
Pode-se afirmar que essas variáveis exercem influência positiva sobre os gestores na criação 
de reserva orçamentária. A variável formação acadêmica, de modo geral não exerce influência 
significativa. Pode-se afirmar que todas as variáveis influenciam os gestores para criarem 
reservas orçamentárias, mas nem todas da mesma forma e peso.  

A exemplo dos resultados encontrados em estudos realizados em empresas do setor 
privado lucrativo, os resultados encontrados nas entidades do terceiro setor reforçam a ideia 
de que fatores comportamentais exercem influência positiva sobre o comportamento de 
gestores. Verificou-se que a incerteza ambiental está relacionada à variabilidade existente no 
ambiente externo à organização, e que nas organizações do terceiro setor ela está ligada com a 
escassez de recursos.  

Sobre a influência da incerteza ambiental na criação de reservas, os estudos de Kren 
(1992), Davila e Wouters (2005), Santos et al. (2008) e Zenker (2010), já destacaram que a 
variável exerce influência positiva, e as vezes necessária, e que quanto maior a incerteza 
ambiental, maior a propensão para criação de reserva orçamentária. 

A variável disponibilidade das informações foi identificada como sendo a segunda 
com maior influência sobre os gestores. Esta variável está diretamente ligada a informações 
que a entidade necessita do ambiente externo, bem como do ambiente interno, como por 
exemplo, as atividades realizadas por ela até um determinado ponto, os valores financeiros 
investidos e disponíveis, etc.  

No terceiro setor, nem todas as instituições possuem as informações no tempo certo. A 
ausência destas, ou a não confiabilidade nos dados existentes dificulta a tomada de decisões, 
contribuindo para a formação de reservas orçamentárias. Isso pode ser visto nas pesquisa 
realizadas no ambiente corporativo por Kren (1992), Dunk (1993) e Fischer, Frederickson e 
Peffer (2002), que estudaram as relações existentes entre esta variável e o comportamento dos 
gestores.  

A variável ênfase no orçamento é identificada como a terceira variável com maior 
influência sobre gestores de entidades do terceiro setor. Ela caracteriza-se como uma variável 
de avaliação, que mede o desempenho do gestor com base na sua capacidade de aumentar a 
eficácia geral das operações da organização, observando-se os planos de longo prazo. 

As entidades do terceiro setor trabalham no longo prazo, especialmente quando 
promovem atendimento direto a usuários, como é o caso das entidades desta pesquisa, que 
atuam nas áreas assistencial, educacional e hospitalar. Percebe-se que a questão financeira, 
representada pela escassez de recursos, direciona a decisão dos gestores em manipular os 
dados a seu favor, ou seja, facilitando o alcance dos objetivos propostos. 

Estes resultados são consistentes com os estudos realizados por Hopwood (1972), Onsi 
(1973), Merchant (1985), Lukka (1988) e Dunk (1993), em relação à utilização da ênfase no 
orçamento como sistema de avaliação de gestores de empresas. 

A variável participação no orçamento busca identificar o grau de envolvimento dos 
gestores durante o processo orçamentário. Sabe-se que uma série de fatores pode contribuir 
para que a participação seja um inibidor na criação de reservas orçamentárias. Milani (1975) e 
Merchant (1985) estudaram estes fatores, e definiram que uma participação limitada do gestor 
durante o processo tende a aumentar a propensão de criação da reserva orçamentária. 
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Nas organizações do terceiro setor, não é muito comum encontrar os gestores 
participando no processo de elaboração do orçamento. Isso decorre em parte do baixo 
interesse dos gestores em discutirem a respeito dos planos de longo prazo, que incluem o 
processo orçamentário. Desse modo, permite-se que sofram influência na criação de reservas 
orçamentárias, devido seu baixo envolvimento no processo de elaboração do orçamento. 

O terceiro setor é um campo vasto para pesquisas acadêmicas, como destacado por 
alguns autores citados nesta pesquisa. Recomenda-se para pesquisas futuras, realizar um 
estudo de caso com entidades com uma atividade preponderante comum, e buscando 
identificar se o desempenho sofre alterações em razão da criação de reserva orçamentária. 
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