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RESUMO 

O disclosure é tido como uma das principais formas de comunicação entre a empresa e os 

diversos usuários interessados em avaliar seu desempenho. Diante dessa realidade, destaca-se 

a Internet como um meio de comunicação com potencialidade de disponibilizar informações 

de forma tempestiva e transparente. Assim sendo, primeiramente, esta pesquisa objetivou 

examinar o nível de disclosure voluntário de informações financeiras e não financeiras de 

entidades do Terceiro Setor da cidade do Rio de Janeiro, por meio do Índice de Disclosure via 

Website e índices parciais, desenvolvidos com base na literatura. Após esse exame, a pesquisa 

procurou identificar a existência de associação entre o referido nível e as características das 

entidades estudadas. Diante dos resultados, pode-se concluir que as entidades pouco se 

utilizam dos benefícios da Internet para a divulgação de suas informações, já que 

apresentaram níveis muito baixos de disclosure, principalmente quanto a informações 

financeiras e governança. Por meio de regressões, verificou-se associação positiva entre as 

receitas por doações e o nível de disclosure, o que pode indicar o uso do website para 

autopromoção diante de potenciais doadores. Ademais, verificou-se associação negativa entre 

o tempo da entidade como de Utilidade Pública Federal e o nível de disclosure, o que pode 

demonstrar preocupação das organizações mais recentes em construir uma boa reputação. Tal 

fato pode indicar, ainda, uma tendência à inércia na administração das organizações mais 

antigas. Por fim, os achados reforçam a necessidade de maior exigência por parte dos 

stakeholders e conscientização dos gestores das entidades do terceiro setor para que haja 

maior transparência e melhor comunicação via website, facilitando o controle social. 

Palavras-chave: Disclosure; Website; Características; Terceiro Setor. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Importante para a redução da assimetria informacional existente entre as empresas e 

seus stakeholders, o disclosure é tido como um dos requisitos da boa governança corporativa, 

sendo uma das principais formas de comunicação entre a empresa e os diversos usuários 

interessados em avaliar seu desempenho (Mendes-da-Silva, Ferraz-Andrade, Famá & Maluf 

Filho, 2009, p. 191; Lima & Pereira, 2011, p. 24). Este fato é observado tanto nas empresas 

com fins lucrativos como nas empresas do chamado Terceiro Setor, que é o “conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens e serviços públicos que não 

geram lucro, mas respondem a necessidades coletivas” (Manãs & Medeiros, 2012, p. 18). 

Essas empresas, também chamadas de entidades sem fins lucrativos, geralmente 

possuem recursos financeiros advindos do governo e de doações de pessoas jurídicas e físicas 

(Behn, Devries & Lin, 2010, p. 7), o que faz com que o disclosure seja necessário para que 

haja credibilidade diante de seus stakeholders: beneficiários, doadores, voluntários, governo, 

comunidade, entre outros interessados (Guo, 2007, p. 459; Gandía, 2011, p. 59; Saxton & 

Guo, 2011, p. 273; Saxton, Kuo & Ho, 2012, p. 7). Nesse sentido, Behn, Devries e Lin (2010, 

p. 9) destacam a importância do disclosure para o aumento do fluxo de caixa dessas 

organizações, já que a divulgação de informações é um dos fatores que influenciam nas 

decisões dos doadores. 

Diante dessa realidade, destaca-se a Internet como um meio de comunicação com 

potencialidade de disponibilizar essas informações de forma tempestiva e transparente, 

possuindo um custo relativamente baixo e acesso múltiplo e massivo, em comparação com 

relatórios impressos tradicionais (Cruz, Ferreira, Silva & Macedo, 2012, p. 155; Van Hulle & 

Dewaelheyns, 2014, p. 69; Liket & Maas, 2015, p. 278). Apesar de não haver obrigatoriedade, 

a entidade pode fazer uso das diversas funções interativas que a Internet permite para a 

divulgação de informações não financeiras e para estreitar o contato com seus stakeholders 

via website, como a divulgação de fotos e vídeos das ações realizadas e a manutenção de um 

espaço para críticas, sugestões e comentários dos usuários, entre outros recursos (Waters, 

2007, p. 63). 

Diversas pesquisas brasileiras focaram o disclosure via website das empresas com fins 

lucrativos, como é o caso dos estudos de Mendes-da-Silva et al., 2009, p. 190), Mendes-da-

Silva e Onusic (2014, p. 54) e Angonese, Sanches e Bezerra (2014, p. 19).  Essas pesquisas, 

além de examinar o nível de disclosure via website de empresas de capital aberto, também 

verificaram a existência de associação entre o disclosure e as características das empresas, 

com o intuito de um melhor entendimento sobre os determinantes da divulgação voluntária de 

informações financeiras e não financeiras nas empresas estudadas. 

No entanto, foram encontradas poucas pesquisas similares no Brasil voltadas às 

entidades sem fins lucrativos. Esse fato corrobora com os estudos de Nunes e Oliveira (2004, 

p. 3) e Olak, Slomski e Alves (2008, p. 25), que ressaltaram que pesquisas voltadas ao 

terceiro setor ainda são embrionárias no Brasil. 

Assim sendo, primeiramente esta pesquisa objetiva examinar o nível de disclosure 

voluntário de informações financeiras e não financeiras das entidades do Terceiro Setor, por 

meio do Índice de Disclosure via Website. Após esse exame, a pesquisa objetiva identificar a 

existência de associação entre o referido nível e as características das entidades estudadas. 

Para a realização do estudo, foi utilizada uma amostra composta por 61 entidades 

certificadas como de Utilidade Pública Federal (UPF) e como Entidades Beneficentes de 

Assistência Social (CEBAS), localizadas na cidade do Rio de Janeiro, que ocupa a segunda 

posição dentre as capitais brasileiras em número de entidades como UPF. 

Os achados desta pesquisa contribuem para a literatura sobre o tema com o 

fortalecimento das evidências sobre a associação entre o disclosure e as seguintes variáveis: 



 
 

 

porte, receitas por doações, receitas governamentais, rentabilidade e tempo de certificação 

como UPF. Além disso, espera-se que o Índice de Disclosure via Website, utilizado no estudo, 

possa ser usado por entidades do terceiro setor para a estruturação e melhoria de seus 

websites. 

Este artigo está organizado em seis partes, incluindo esta introdução. Na segunda 

seção, é apresentada a literatura relevante acerca do tema. Em seguida, na terceira seção, são 

detalhadas as hipóteses testadas. Na quarta seção é relatada a metodologia adotada para a 

realização da pesquisa e na quinta seção são apresentados e discutidos os resultados empíricos 

alcançados no estudo. Por fim, na sexta seção, desenvolvem-se as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Disclosure via Website das Entidades do Terceiro Setor 

Enquanto as entidades do terceiro setor não tiverem obrigatoriedade em divulgar suas 

ações e prestações de contas por meio de seus websites, os mesmos tornam-se objeto on-line 

de análise da importância dada pelas entidades à governança, disclosure voluntário, prestação 

de contas, comunicação com os stakeholders, entre outros fatores (Dumont, 2013, p. 1051). 

Sendo assim, diversas pesquisas internacionais foram realizadas com esse objetivo. 

Com o intuito de explorar os websites de organizações sem fins lucrativos para avaliar 

o quanto tais entidades utilizam a Internet para atingir seus objetivos organizacionais, Kang e 

Norton (2004, p. 279) utilizaram como amostra as 100 maiores organizações dos Estados 

Unidos e constataram que os websites eram utilizados efetivamente para promover a boa 

imagem das entidades perante ao público. No entanto, os autores concluíram que os websites 

apresentaram-se insuficientes na comunicação interativa com o público. 

Por meio de análise de conteúdo, Ingenhoff e Koelling (2009, p. 66) analisaram o 

website de 134 entidades suíças de caridade com o objetivo de explorar seu potencial de 

comunicação com o público. Os resultados indicaram que o potencial da Internet para 

comunicação dialógica não foi utilizado de forma eficiente pela maioria das organizações de 

caridade. No entanto, os autores perceberam um certo reconhecimento da importância da 

comunicação, já que a maioria deles respondeu os pedidos de informação de potenciais 

doadores.  

Ressaltando a importância da Internet para a comunicação efetiva e a promoção das 

entidades sem fins lucrativos junto aos doadores, voluntários, mídia e agências de fomento, 

Jamieson (2009, p. 23) escreveu um ensaio teórico onde descreve os passos que devem ser 

dados para transformar o website em uma ferramenta para atrair os stakeholders. Segundo o 

autor, o website deve ser interessante, dinâmico, popular e deve promover a efetiva 

comunicação com a comunidade.   

O estudo de Saxton e Guo (2011, p. 270) teve como objetivo principal verificar o uso 

da Internet para promover a prestação de contas, capacidade, governança e meio ambiente de 

117 fundações comunitárias dos Estados Unidos. Diante dos resultados, os autores concluíram 

que os websites eram mais eficazes quando usados para fornecer divulgações financeiras do 

que para fornecer mecanismos de comunicação com as partes interessadas. Usando a análise 

multivariada, foram identificados o tamanho dos ativos e desempenho do conselho como os 

fatores mais importantes associados com a adoção de práticas de prestação de contas via 

website das entidades estudadas.  

Focando na prestação de contas e transparência das organizações sem fins lucrativos 

da Espanha, Gandia (2011, p. 57) propôs um modelo de divulgação de informações para os 

websites, podendo servir como um guia para melhorar a transparência informativa e prestação 

de contas. Após análise empírica com 80 organizações, o autor revelou que os websites eram, 



 
 

 

fundamentalmente, ornamentais e que os níveis de divulgação estavam relacionados com a 

quantidade de futuras doações recebidas pelas organizações. 

Em seu estudo, Dumont (2013, p. 1049), por meio de análise fatorial exploratória, 

desenvolveu o Índice “Nonprofit Virtual Accountability” como ferramenta para que 

organizações sem fins lucrativos possam planejar estrategicamente sua prestação de contas 

on-line, bem como para que os stakeholders possam  analisar empiricamente os websites das 

organizações. Os componentes de prestação de contas virtuais sem fins lucrativos 

identificados durante a análise fatorial foram a acessibilidade, envolvimento, desempenho, 

governança e missão. Para testar a validade do instrumento, a autora aplicou-o em 468 

organizações de Illinois, Estados Unidos, o que confirmou sua validade como uma ferramenta 

para medir a prestação de contas virtuais das entidades do terceiro setor. 

Com o objetivo de medir a divulgação de informações de entidades do terceiro setor 

via website, Van Hulle e Dewaelheyns (2014, p. 69) analisaram 165 entidades belgas. Diante 

dos resultados, os autores concluíram que haviam semelhanças com os achados de pesquisas 

que focaram empresas com fins lucrativos, com exceção das informações financeiras e 

objetivos, que obtiveram níveis mais baixos de divulgação nas entidades do terceiro setor. 

Ademais, os autores concluíram que pressões impostas pelos stakeholders, como previsto pela 

teoria neo-institucional, pode facilmente melhorar o nível de divulgação das organizações, da 

mesma forma que empresas com fins lucrativos atendem seus clientes. 

Nota-se que o tema tem sido foco de pesquisas em diversos países. No Brasil ainda é 

incipiente o tema, principalmente nos estudos junto a entidades do terceiro setor (Olak, 

Slomski, & Alves, 2008, p. 25). No entanto, destaca-se a pesquisa de Flach, Rosa, e Stupp 

(2014, p. 3) que teve como objetivo analisar o nível de transparência online de organizações 

do terceiro setor na Região Sul do Brasil. Com a amostra de 50 organizações de cada estado, 

foi aplicado um levantamento de itens de informações com base em um questionário 

elaborado com base na importância organizacional e contábil. Com os resultados, os 

pesquisadores concluíram que o nível de evidenciação é relativamente baixo, reforçando a 

necessidade de desenvolver ferramentas mais eficientes e acessíveis de busca e obtenção de 

informações dessas organizações, além da necessidade de maior normatização e fiscalização 

no setor. 

 

3 HIPÓTESES 
Nesta seção, serão abordados achados de pesquisas nacionais e internacionais que 

apontam associações entre algumas características das empresas, com ou sem fins lucrativos, 

com seus níveis de divulgação voluntária de informações relevantes para a tomada de decisão. 

Diante desses achados, serão apresentadas as hipóteses que consideram que algumas dessas 

características podem influenciar no disclosure via website das entidades certificadas como  

Utilidade Pública Federal da cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.1 Porte da Entidade 

Estudos como os de Mendes-da-Silva et al. (2009, p. 193), Mendes-da-Silva e Onusic 

(2010, p. 59), Saxton, Kuo e Ho (2012, p. 1056) e Dumont (2013, p. 1057), indicam que o 

porte da empresa pode influenciar na forma que suas informações são divulgadas aos seus 

stakeholders, já que devido a maior complexidade organizacional, as empresas de maior porte 

tendem a adotar práticas de gestão mais profissionais (Mendes-da-Silva et al., 2009, p. 193). 

Sendo assim, surge a primeira hipótese desta pesquisa:  

H1: O porte é uma característica que influencia positivamente na quantidade de 

informações divulgadas pelas entidades do terceiro setor via website. 

 



 
 

 

3.2 Fonte de Recursos 

A segunda e a terceira hipótese da pesquisa referem-se a duas das fontes de recursos 

da entidade: a) receitas por doações de pessoas físicas ou jurídicas e b) receitas 

governamentais.  

Segundo os estudos internacionais de Saxton e Guo (2011, p. 279) e Saxton, Kuo e Ho 

(2012, p. 1057), entidades sem fins lucrativos que possuem receitas predominantemente 

advindas de doações adotam um maior nível de divulgação de informações relevantes via 

website, já que o nível de transparência pode influenciar no volume das doações (Tinkelman, 

1999, p. 135; Greenlee & Brown, 1999, p. 111; Marudas & Jacobs, 2009, p. 2; Trussel & 

Parsons, 2007, p. 179). Diante disso, a segunda hipótese deste estudo é:  

H2: Maior proporção de receita por doações é uma característica que influencia 

positivamente na quantidade de informações divulgadas pelas entidades do terceiro setor via 

website. 

Contrariamente, Lima e Pereira (2012, p. 28) concluiu que o volume recebido por 

subvenções governamentais influencia o nível de disclosure das instituições filantrópicas de 

ensino superior do Brasil. Para Borges, Paulo e Pereira (2014, p. 14) as entidades que 

possuem receitas predominantemente advindas de subvenções públicas possuem um 

desempenho operacional melhor que as demais, podendo levar a uma melhor divulgação 

voluntária de informações. Assim, a terceira hipótese deste estudo é:  

H3: Maior proporção de receita governamental é uma característica que influencia 

positivamente na quantidade de informações divulgadas pelas entidades do terceiro setor via 

website. 

 

3.3. Rentabilidade 

Segundo Saxton, Kuo e Ho (2012, p. 1058), a rentabilidade pode afetar as decisões 

relacionadas à divulgação das entidades do Terceiro Setor de diversas maneiras. Os autores 

citam o caso dos hospitais filantrópicos de Taiwan, que quando arrecadam altos lucros tendem 

a não divulgar amplamente seus números para evitar reação desfavorável do público. Já 

hospitais com lucros mais baixos tendem a disponibilizar suas demonstrações para conduzir a 

opinião pública a seu favor e, por sua vez, favorecer o aumento de sua arrecadação. Diante 

disso, surge a quarta hipótese:  

H4: A rentabilidade é uma característica que influencia negativamente na quantidade 

de informações divulgadas pelas entidades do terceiro setor via website. 

 

3.4. Tempo como UPF 

Gandía (2011, p. 67), concluiu que a idade das entidades sem fins lucrativos da 

Espanha é uma característica que possui associação significativa com o disclosure via 

website. Para o autor, a reputação é construída ao longo dos anos e, devido a isso, entidades 

mais antigas tendem a divulgar suas informações com maior qualidade.  

No entanto, algumas pesquisas discordam com essa visão. Saxton e Guo (2011, p. 

277) defendem que as entidades sem fins lucrativos mais jovens tendem a ser mais 

inovadoras, sendo mais propensas a recorrerem aos websites para divulgar suas prestações de 

contas, diferentemente das entidades mais antigas, que tendem à inércia. 

Mendes-da-Silva et al. (2009, p. 194) e Mendes-da-Silva e Onusic (2010, p. 60), que 

estudaram o disclosure via website das empresas de capital aberto, ressaltaram que as 

empresas mais recentemente listadas na bolsa de valores poderiam ter um maior incentivo em 

divulgar suas informações voluntariamente, para assim angariar a confiança dos investidores. 

Daí surge a inquietação se esse tipo de comportamento também seria observado em entidades 

mais recentemente certificadas com o título de UPF:  



 
 

 

H5: Tempo como UPF é uma característica que influencia negativamente na 

quantidade de informações divulgadas pelas entidades do terceiro setor via website. 

 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Seleção da Amostra 

No mês de julho de 2015, haviam 12.216 entidades do Terceiro Setor certificadas pelo 

Ministério da Justiça como Entidades de Utilidade Pública Federal (UPF) em todo o Brasil, 

sendo 7.111 na Região Sudeste, 2.738 na Região Sul, 1.289 na Região Nordeste, 865 na 

Região Centro-Oeste e 213 em toda Região Norte (CNEs/MJ).  

Com base nas pesquisas de O’Regan e Oster (2001, p. 359) e Guo (2007, p. 458), que 

tiveram como escopo entidades sem fins lucrativos de grandes capitais americanas, optou-se 

por estudar as entidades da cidade do Rio de Janeiro, por ser esta a segunda capital do Brasil 

em número de entidades certificadas como UPF, além de serem escassos estudos abordando 

as entidades do terceiro setor dessa cidade, especificamente.  

Por meio do Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública do Ministério da 

Justiça (CNEs/MJ), foram localizadas 457 entidades na Cidade do Rio de Janeiro, incluindo 

associações e fundações. Para os cálculos estatísticos desta pesquisa, as informações contábeis 

do exercício de 2014 deveriam estar disponíveis no website do Ministério da Justiça. 

Contudo, apenas 191 entidades estavam com suas prestações de contas eletrônicas de 2014 

aprovadas até o dia 21/07/2015, data da coleta das informações no CNEs/MJ. 

Adicionalmente, para uma maior homogeneidade, foram consideradas apenas as associações 

que possuíam o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), o que 

resultou em uma amostra de 61 entidades. 

 

4.2 Índice de Disclosure   

O índice de disclosure utilizado nesta pesquisa, denominado Índice de Disclosure via 

Website (I_DiscWeb), foi baseado nas informações solicitadas pelo Ministério da Justiça 

como forma de prestação de contas anual das entidades certificadas como UPF, conforme a 

Portaria SNJ n° 23/2006 (Manual CNEs/MJ, 2007, p. 143). Além desses dados, o I_DiscWeb 

foi composto por itens pertinentes das pesquisas de Gandía (2011, p. 63), Mendes-da-Silva et 

al. (2009, p. 195), Lima e Pereira (2012, p. 32), Milani Filho (2010, p. 6) e Dumont (2013, p. 

1055).  

Assim, o instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa, em forma de 

checklist, foi estruturado em 42 itens, organizados em três categorias baseadas no trabalho de 

Gandía (2011, p. 62). Dessa forma, foi possível a obtenção de três índices parciais, descritos 

no Quadro 1, e a junção desses três índices resultou no I_DiscWeb. 

 

  



 
 

 

Quadro 1 - Índices parciais para a obtenção do I_DiscWeb 

Código Categorias Descrição 

I_Ger 

Índice de 

Informações 

Gerais 

O website deve conter informações que promovam as atividades 

realizadas pelas entidades, dando oportunidade aos stakeholders de 

conhecerem como as entidades atuam na prática. Nesta categoria, 14 

itens foram incluídos, representando 33% do I_DiscWeb. O índice é 

apresentado na forma de proporção, variando de 0, quando nenhum item 

é atendido, a 1, quando todos os itens são atendidos. 

I_FinGov 

Índice de 

Informações 

Financeiras e 

sobre Governança 

O website deve conter informações financeiras e sobre governança, que 

são essenciais para que os stakeholders possam conhecer a situação 

econômica das entidades e possam julgar as ações dos gestores e 

conselheiros. Nessa categoria, são considerados 18 itens, o que 

representa 43% do I_DiscWeb. O índice é apresentado na forma de 

proporção, variando de 0, quando nenhum item é atendido, a 1, quando 

todos os itens são atendidos. 

I_Nav 

Índice de 

Apresentação e 

Navegação do 

website 

O website deve possuir uma apresentação clara, com condições de 

acessibilidade e navegabilidade. 10 itens são analisados nessa categoria, 

representando 24% do I_DiscWeb. O índice é apresentado na forma de 

proporção, variando de 0, quando nenhum item é atendido, a 1, quando 

todos os itens são atendidos. 

Elaborado pelos autores, baseado em Gandía (2011, p. 62). 

 

Para a coleta, primeiramente, realizou-se a busca pelo endereço do website oficial de 

cada entidade no CNEs/MJ. A partir disso, os websites foram examinados com o uso do 

checklist nos meses de agosto e setembro de 2015, e seus resultados tabulados em planilhas 

do Microsoft Excel. 

Para a pontuação de cada item, adotou-se a mesma escala de Milani Filho (2010, p. 8), 

em que 0 (zero) representa a ausência e 1 (um) a presença da informação no website da 

entidade e nenhuma categoria apresentou peso diferenciado para o cálculo da pontuação final, 

já que o objetivo foi apenas quantificar as informações divulgadas nos websites das entidades 

do terceiro setor. O Índice de Disclosure via Website (I_DiscWeb) também é apresentado na 

forma de proporção, variando de 0, quando nenhum item é atendido, a 1, quando todos os 

itens são atendidos. Dessa forma, o I_DiscWeb pode ser representado pela seguinte 

expressão: 

 

I_DiscWeb = ((I_Ger.14) + (I_FinGov.18) + (I_Nav.10))/42 

 

4.3 Testes Estatísticos 

Foram utilizadas regressões simples para testar as hipóteses propostas na pesquisa. 

Para isso, utilizou-se o Índice de Disclosure via Website (I_DiscWeb) como variável 

dependente e cinco variáveis independentes, uma para cada hipótese proposta, conforme 

demonstrado no Quadro 2. Tais variáveis foram coletadas da prestação de contas eletrônica do 

exercício de 2014 de cada entidade, disponíveis no CNEs/MJ.  

 

  



 
 

 

Quadro 2 - Variáveis independentes (explicativas) do Índice de Disclosure via Website 

Variáveis Proxy Código 
Estudos anteriores que 

utilizaram a proxy 

Porte da 

Entidade 

Logaritmo natural do total das receitas de 

2014 
Port 

Saxton, Kuo e Ho (2012) e 

Dumont (2013)  

Receitas de 

Doações 

Proporção das receitas de 2014 advindas de 

doações 
Rdoa 

Saxton, Kuo e Ho (2012) e 

Saxton e Guo (2011) 

Receitas 

Governamentais 

Proporção das receitas de 2014 advindas do 

governo 
Rgov 

Borges, Paulo e Pereira (2014) 

e Lima e Pereira (2012) 

Rentabilidade Rentabilidade do Ativo Total de 2014 

(ROA) 
Rent 

Mendes-da-Silva et al. (2009), 

Saxton, Kuo e Ho (2012) e 

Mendes-da-Silva e Onusic 

(2010) 

Tempo como 

UPF 

Logaritmo natural do tempo, em anos, que a 

entidade está certificada como UPF. 

Contagem do tempo até 2014. 

Temp 

Mendes-da-Silva et al. (2009) 

e Mendes-da-Silva e Onusic 

(2010) 

Elaborado pelos autores. 

 

Foram utilizadas variáveis independentes defasadas em um período, assim como na 

pesquisa de Mendes-da-Silva et al. (2009). Esse procedimento visa verificar se as 

características anteriores das entidades exercem influência sobre seu nível de disclosure atual. 

Além das regressões, foi utilizada a estatística descritiva para a caracterização da 

amostra e o nível de Disclosure via Website, onde foram calculados a média, mediana e 

desvio padrão dos resultados.  
 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Perfil da Amostra  

A amostra foi composta por 61 associações localizadas no Rio de Janeiro certificadas 

como Utilidade Pública Federal pelo Ministério da Justiça (MJ) e como Entidade Beneficente 

de Assistência Social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Dessas, 34% eram entidades assistenciais, 28% beneficentes, 13% educacionais e os 25% 

restante eram entidades religiosas, classistas, hospitalar, cultural, entre outras.  

A Tabela 1, a seguir, apresenta a estatística descritiva das características das entidades 

da amostra. Tais características serviram de base para as seguintes proxies utilizadas neste 

trabalho:  Porte da Entidade; Receitas de Doações; Receitas Governamentais; Rentabilidade; e 

Tempo como UPF. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva das características das entidades da amostra – dados de 2014 
Características Média Mediana Mínimo Máximo 

Receita Bruta  R$ 4.806.871 R$ 1.327.249 R$ 29.465 R$ 37.355.281 

Proporção das Receitas 

por doações 45% 37% 0% 100% 

Proporção das Receitas 

Governamentais 20% 0% 0% 100% 

Superávit/ Déficit do 

Exercício -R$ 3.159 R$ 2.375 -R$ 12.156.231 R$ 11.901.892 

Ativo Total R$ 12.319.998 R$ 1.253.021 R$ 19.773 R$ 216.421.057 

ROA -R$ 0,11 R$0 -R$ 3,58 R$ 0,51 

Anos como UPF 25 18 1 57 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do Ministério da Justiça (CNEs/MJ, 2015).  

 



 
 

 

Quanto à receita bruta, verificou-se que existe uma grande discrepância entre a 

entidade “Obra de Assistência Social Gaspar da Silva Araújo”, que apresentou a menor 

receita bruta e o “Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro”, com a maior 

receita.  

Quanto à proporção das receitas advindas de doações, a média ficou em 45%. Não 

obtiveram receitas por doações no ano de 2014 13% das entidades da amostra, contudo 11% 

tiveram 100% de suas receitas advindas de doações. 

Já em relação à proporção das receitas governamentais, a média da amostra ficou em 

20%. Das entidades analisadas, 56% não obtiveram receitas advindas do governo e apenas a 

entidade “Solazer - O Clube dos Excepcionais” teve 100% de suas receitas do ano de 2014 

advindas do governo.  

Em relação ao resultado, a média das entidades apresentou um déficit de R$ 3.159, 

quando a mediana apresentou um superávit de R$ 2.375. Um fato preocupante observado 

refere-se ao número de entidades que apresentaram déficit no ano de 2014, correspondendo a 

46% da amostra. A “Associação Civil das Servas de Maria do Brasil” foi a entidade que 

apresentou o maior déficit da amostra e a “Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de 

Socorros D. Pedro V” a que apresentou o maior superávit. 

O ativo total de 2014 teve média de R$ 12.319.998 entre as entidades da amostra. A 

entidade “Novo Rumo Obras Sociais” apresentou o menor ativo total, quanto que a “Província 

Brasileira da Congregação da Missão (Padres Lazaristas)” foi a entidade com o maior ativo. 

Quanto ao Retorno sobre os Ativos (ROA), percebe-se um valor mínimo negativo de 

R$ 3,58 referente à entidade “Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro”, significando que a 

cada R$ 1,00 investido em ativos, a entidade perdeu R$ 3,58 de seu resultado no ano de 2014. 

Já o valor máximo é de apenas R$ 0,51, referente à entidade “Assessoria e Serviços a Projetos 

em Agricultura Alternativa”, que a cada R$1,00 investido obteve R$ 0,51 de seu resultado no 

ano de 2014. 

Em média, as entidades da amostra possuíam 25 anos como UPF em 2014. As 

entidades “Lar de Daniel Cristóvão” e “Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do Rio de 

Janeiro” eram as mais recentes, possuindo apenas um ano. A “Sociedade Pestalozzi do 

Brasil”, com 57 anos como UPF, foi a mais antiga da amostra analisada. 

 

5.2 Nível de Disclosure via Website 

Após a coleta das informações financeiras e não financeiras das entidades do Terceiro 

Setor da amostra e após a verificação dos instrumentos utilizados em seus websites para 

melhorar a navegabilidade e transparência, foi possível auferir o nível de disclosure via 

website dessas entidades, por meio do Índice de Disclosure via Website (I_DiscWeb), além 

dos índices parciais propostos nesta pesquisa. A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas 

dos referidos índices. 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva do Índice de Disclosure via Website e índices parciais 
Índices Mínimo Máximo 

Possível 

Máximo 

Observado 

Média Desvio Padrão 

I_Ger 0 1 0,857 0,436 0,286 

I_FinGov 0 1 0,722 0,069 0,123 

I_Nav 0 1 0,800 0,290 0,230 

I_DiscWeb 0 1 0,690 0,244 0,176 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na verificação dos 61 websites em julho de 2015. 

 

A média dos índices mostraram-se baixas e com considerável dispersão, com 

destaque ao Índice de Informações Financeiras e sobre Governança, com média de apenas 



 
 

 

0,069. Destaca-se, ainda, que 23% das entidades da amostra não possuíam website, o que 

explica o fato de todos os índices apresentarem valores mínimos nulos e o que demonstra uma 

grande carência de transparência dessas entidades. 

Tais fatos são observados com maior clareza por meio dos gráficos 1, 2, 3 e 4, que 

apresentam o histograma dos índices analisados: Índice de Informações Gerais; Índice de 

Informações Financeiras e sobre Governança; Índice de Apresentação e Navegação do 

Website; e Índice de Disclosure via Website, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observar o Gráfico 1, que se refere ao Índice de Informações Gerais, pode-se 

perceber que a maioria das entidades que possuíam sites atenderam mais de 50% dos itens do 

referido índice, apresentando um nível regular de evidenciação. As entidades “Associação 

Vencer”, “Banco da Providência” e “Casa de Francisco de Assis” destacaram-se por 

apresentar índice acima de 0,85.  

O Gráfico 2 corresponde ao Índice de Informações Financeiras e Governança. Dentre 

os demais, esse foi o índice de menor atendimento, onde a grande maioria das entidades 

apresentou índices menores de 0,10, correspondendo a menos de 10% das informações 

pesquisadas. Somente o “Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – 

IBASE” apresentou um bom resultado, com índice de 0,72, divulgando as informações 

financeiras do ano de 2014 e anos anteriores, parecer da auditoria, entre outros.  

Quanto ao Índice de Apresentação e Navegação do Website, o Gráfico 3 indica que a 

grande maioria das entidades obteve índices menores de 0,50, ou seja, fez uso de menos de 

50% das ferramentas avaliadas. A entidade de maior destaque foi o “Instituto Ronald 

Mcdonald de Apoio à Criança”, com índice de 0,80. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na 

verificação dos 61 websites em julho de 2015. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na 

verificação dos 61 websites em julho de 2015. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na 

verificação dos 61 websites em julho de 2015. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na 

verificação dos 61 websites em julho de 2015. 



 
 

 

Finalmente, como pontuação geral, o Índice de Disclosure via Website é 

demonstrado no Gráfico 4. Mostra-se preocupante que a maioria das entidades apresentou 

índices menores de 0,40, ou seja, possuindo um atendimento de menos de 40% dos itens 

avaliados. Esse nível, muito aquém do desejado, dificulta o controle social e pode 

comprometer, inclusive, o volume das doações recebidas, de acordo com a pesquisa de 

Trussel e Parsons (2007, p. 282). Das entidades da amostra, destacam-se o “Instituto Ronald 

Mcdonald de Apoio à Criança”, com índice de 0,57, a “Casa de Francisco de Assis”, com 

índice de 0,62 e o “Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE”, com 

índice de 0,69, melhor índice da amostra.  

Quanto aos itens que compuseram cada um dos índices, os Gráficos 5, 6 e 7 

demonstram a proporção de entidades que os utilizaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 5 demonstra que as informações gerais sobre o telefone e endereço; a 

finalidade da entidade; o público-alvo; a descrição da entidade; e o endereço de e-mail foram 

as mais presentes nos websites das entidades da amostra. Já o número de voluntários e o 

número de funcionários contratados raramente foram encontrados. Apenas 25% das entidades 

divulgaram relatórios das atividades desenvolvidas no ano de 2014, documento onde a 

entidade informa para a sociedade os projetos e programas realizados, o número de pessoas 

beneficiadas, além de outras informações relevantes para o melhor conhecimento de suas 

ações.  
  

Fonte: Elaborado pelos autores com base na verificação dos 61 websites em julho de 2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 6 ilustra a preocupante situação encontrada na pesquisa sobre as 

informações financeiras e sobre governança das entidades, já que o item mais utilizado 

(composição da atual diretoria estatutária) teve menos de 30% de aderência. Com apenas 25% 

de aderência, o item títulos, certificados e registros que a entidade possui à nível federal, 

estadual e municipal ficou na segunda posição. Os demais itens do índice tiveram aderência 

abaixo de 10%, incluindo as demonstrações contábeis, fato de relevante alerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na verificação dos 61 websites em julho de 2015. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na verificação dos 61 websites em julho de 2015. 



 
 

 

Quanto às ferramentas que contribuem para uma melhor navegabilidade dos websites 

das entidades, destacam-se no Gráfico 7 as fotos e vídeos das atividades desenvolvidas, com 

69% de aderência; área específica para informações gerais, com 57,4%; e espaço para o envio 

de sugestões, críticas ou comentários, com 42,6% de aderência. Apenas 3% apresentaram 

alguma ferramenta de acessibilidade para pessoas com deficiências, não sendo encontrada a 

ferramenta até mesmo em entidades voltadas às pessoas com deficiência. 

Diante desses resultados, percebe-se a grande necessidade de um avanço na 

transparência e accountability das entidades pesquisadas, como também a necessidade de uma 

maior exigência dos stakeholders por maiores informações disponibilizadas via website.  

 

5.2 Índice de Disclosure via Website e as características das entidades 

Foram realizadas regressões simples para verificar a existência de significância 

estatística entre alguma das variáveis independentes diretamente na variável dependente 

I_DiscWeb. Dentre as cinco variáveis independentes, mostraram-se significativas a 10% as 

Receitas provenientes de Doações (Rdoa) e Tempo como UPF (Temp), conforme demonstra a 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resumo dos Resultados das Regressões Simples 
Variável 

Independente 
R-quadrado α β p-valor 

Port 0,004754 0,142332 0,00722665 0,597516 

Rdoa 0,056173 0,195593 0,107465 0,065902 * 

Rgov 0,018358 0,260165 0,0803209 0,297816 

Rent 0,001015 0,245501 0,010168 0,807461 

Temp 0,048291 0,373097 −0,0440246 0,088814 * 

 

 

Com os pressupostos da regressão simples testados e comprovados, foi possível 

aceitar a segunda hipótese desta pesquisa a 10% (p-valor = 0,0659), considerando que quanto 

maior a proporção de receitas por doações maior a quantidade de informações divulgadas 

pelas entidades do terceiro setor via website. Segundo o R-quadrado, essa característica da 

entidade explica 5% da variação no I_DiscWeb.  

Esse resultado mostra-se preocupante já que o disclosure via website pode estar 

sendo utilizado apenas para a divulgação da imagem da entidade com objetivo de uma maior 

captação de recursos e não como ferramenta para a transparência e accountability. Tais 

achados corroboram com as pesquisas de Gandía (2011, p. 71), Saxton e Guo (2011, p. 285) e 

Saxton, Kuo e Ho (2012, p. 1069). 

Também, com os pressupostos testados e comprovados, foi possível aceitar a quinta 

hipótese da pesquisa a 10% (p-valor = 0,0888), que considera que quanto menor o tempo que 

a entidade possui como UPF, maior o I_DiscWeb. O R-quadrado de 0,048291 indica que essa 

característica das entidades da amostra pode explicar 4,8% do I_DiscWeb.  

Esses achados divergem da pesquisa de Gandía (2011, p. 67), contudo corroboram 

com as pesquisas de Saxton e Guo (2011, p. 285), Mendes-da-Silva et al. (2009, p. 194) e 

Mendes-da-Silva e Onusic (2010, p. 60). Isso indica que entidades mais jovens tendem a 

recorrer à tecnologia para melhorar a comunicação com seus stakeholders, diferentemente das 

entidades mais antigas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo buscou-se, primeiramente, examinar o nível de disclosure voluntário de 

informações financeiras e não financeiras das entidades do terceiro setor, por meio do Índice 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na verificação dos 61 websites em julho de 2015. 



 
 

 

de Disclosure via Website e os seguintes índices parciais: Índice de Informações Gerais; 

Índice de Informações Financeiras e sobre Governança; Índice de Apresentação e Navegação 

do Website. Após esse exame, identificou-se a existência de associação entre o referido nível 

e as características das entidades estudadas. 

Diante dos resultados, pode-se concluir que as entidades da amostra pouco se utilizam 

dos benefícios da Internet para a divulgação de informações financeiras e não financeiras, já 

que 23% não possuíam website e as entidades que possuíam apresentaram nível baixo, tanto 

no Índice de Disclosure via Website, quanto nos índices parciais, sendo o Índice de 

Informações Financeiras e sobre Governança o de menor nível. Tal fato demonstra que as 

entidades possuem baixa preocupação com o disclosure voluntário, priorizando o disclosure 

obrigatório ao fornecer informações ao Ministério da Justiça, o que dificulta aos demais 

stakeholders, principalmente aos doadores e sociedade em geral, de praticarem a avaliação e o 

controle do desempenho das organizações.  

Por meio das regressões realizadas na pesquisa, foi possível verificar associação 

positiva entre a proporção de receitas advindas por doações e o Índice de Disclosure via 

Website, corroborando com as pesquisas de Saxton e Guo (2011, p. 279) e Saxton, Kuo e Ho 

(2012, p. 1057). Contudo, diante do baixo nível de disclosure de informações financeiras e 

sobre governança, tal fato pode apontar que entidades que dependem de doações utilizam-se 

da internet, principalmente, como estratégica de autopromoção diante de potenciais doadores 

e não como forma de melhorar a transparência de seus atos e, consequentemente, a 

governança.  

Também foi possível constatar a falta de associação entre o nível de disclosure e o 

porte, o volume de recursos recebido por subvenções governamentais e a rentabilidade das 

organizações. Possivelmente isso indica que, independentemente desses fatores, a maioria das 

entidades estudadas não adota práticas de gestão profissionalizadas, já que não prezam pela 

comunicação com seus stakeholders. Esses achados também reforçam a possibilidade da 

existência de interesse estratégico na divulgação de informações apenas por parte das 

organizações que pretendem aumentar o volume recebido em doações, como visto 

anteriormente.  

Foi possível verificar, ainda, associações significativamente negativas entre o tempo 

da entidade como UPF e o Índice de Disclosure via Website. Tal fato pode demonstrar a 

preocupação das organizações mais recentes em construir uma boa reputação e, assim, 

angariar a confiança dos stakeholders. Além disso, pode indicar uma tendência à inércia na 

administração das organizações mais antigas, por desprezarem a importância da transparência 

e da comunicação para o aumento da governança.  

Com isso, reforça-se a necessidade de maior exigência por parte dos stakeholders e 

conscientização dos gestores das entidades do terceiro setor para que haja maior 

transparência, principalmente de informações financeiras e de governança, e melhor 

comunicação via website, incentivando e fortalecendo o controle social (Zuccolotto, 2015, p. 

69) e reduzindo a assimetria informacional presente na relação “principal” (sociedade) e 

“agente” (entidades do terceiro setor) (Lima & Pereira, 2011, p. 24).  

Importante ressaltar que essas considerações se restringem à amostra e ao período 

analisado. Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam realizados estudos junto às entidades 

do terceiro setor com vistas a detectar os principais fatores impeditivos para o efetivo 

disclosure via website.  
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