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RESUMO 

 

A importância das Santas Casas de Misericórdia (SCM) se dá por sua distribuição geográfica, 

onde em quase 60% dos municípios, é o único hospital disponível. Estas, tem por obrigação a 

prestação de contas decorrente do poder que o Estado e a população lhe atribuem. Este artigo 

objetiva investigar a prestação de contas das SCM do Estado de São Paulo, dentre os anos de 

2012 a 2014, buscando investigar se as mesmas estão divulgando em seus respectivos sites, os 

demonstrativos exigidos pela ITG 2002, e os elementos que compõe a prestação de contas 

relacionadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, sendo estes o Parecer do Conselho 

Fiscal, o Relatório de Atividades, o Parecer e Relatório da Auditoria Independente, o Plano de 

Trabalho, Informações Bancárias, Inventário Patrimonial. A metodologia aplicada é de caráter 

documental, exploratória e tem abordagem qualitativa. A partir dos dados coletados 

elaboraram-se indicadores de níveis de transparência para realizar a análise de dados. 

Também foram averiguadas questões sobre o aspecto qualitativo da comparabilidade e a 

aplicação da Teoria da Agência, do conflito entre o principal (sociedade) e o agente (entidade 

filantrópica) na prestação de contas. De acordo com os dados analisados, observou-se que os 

níveis de transparência da prestação de contas das SCM do Estado de São Paulo são 

insatisfatórios, sendo o impacto deste resultado na sociedade preocupante. Pelo baixo nível de 

prestação de contas, a grande maioria das SCM não passam credibilidade, legitimidade e 

confiança para a sociedade e, ainda, não contribuem para a sua accountability e assimetria 

informacional. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor; Prestação de Contas; Santas Casas de Misericórdia. 

 

Área temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

(CPT). 

1 INTRODUÇÃO 
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As entidades sem fins lucrativos no Brasil evidenciam a forma mais tradicional de 

organização na ligação com o Estado em atender certas demandas ou necessidades na qual ele 

não consegue desempenhar da melhor forma para a sociedade. No quadro econômico atual, 

com a grave crise econômica, política e os problemas estruturais viventes no Brasil, as 

dificuldades da população em geral aumentam nos níveis financeiros e sociais. Neste 

contexto, a população recorre as Santas Casas de Misericórdia (SCM), tentando suprir as 

necessidades sociais que o Estado não consegue atender.  

Durante a história, as SCM assumiram a atenção à saúde da população brasileira 

carente. A importância das Santas Casas não se dá apenas por seu número, mas também por 

sua distribuição geográfica, maior localizada pelo interior do país, onde em quase 60% dos 

municípios, é o único hospital disponível.  

Estas entidades tem por obrigação a prestação de contas decorrente do poder que o 

Estado e a população lhe atribuem, contudo, este ato é um retorno devido pelas entidades 

filantrópicas para a sociedade em função da atividade desenvolvida perante a coletividade. 

As entidades do Terceiro Setor não se caracterizam exclusivamente por instituições 

públicas ou privadas, mas sim, de acordo com Fernandes (1994), um conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos. 

Conforme o Conselho Federal de Contabilidade - CFC (2015), estas entidades têm função 

social extremamente relevante, e o Poder Público concede determinados benefícios visando 

incentivar a criação de novas entidades filantrópicas e a continuidade das que já existem. 

Deste modo, as entidades sem fins lucrativos precisam de recursos governamentais e 

de iniciativa privada para desenvolver suas atividades, e por meio da prestação de contas de 

forma transparente, se torna um instrumento fundamental de sustentabilidade e continuidade, 

e que a sociedade, incluindo o governo, tenha conhecimento a respeito da aplicação dos 

recursos por eles investidos, averiguando se estão sendo aplicados para a atividade fim da 

entidade. Contudo, estas entidades tem a obrigação legal e social de prestar contas da sua 

gestão de recursos, sobre o seu desempenho e resultados obtidos para a sociedade.  

A evidenciação contábil é a forma mais corrente para demonstrar a sociedade o valor 

social de suas atividades. Neste contexto, questiona-se: As Santas Casas de Misericórdia do 

Estado de São Paulo publicaram em seus sites, os demonstrativos contábeis e relatórios anuais 

no período de 2012 a 2014? 

O presente trabalho tem como objetivo geral, investigar a prestação de contas das 

SCM do Estado de São Paulo dos anos de 2012 a 2014 em seus respectivos sites; 

No tocante aos objetivos específicos, buscou-se a divulgação dos demonstrativos 

contábeis anuais exigidos pelo CFC; A divulgação dos relatórios anuais citados pelo CFC; 

Averiguar quais são os relatórios e demonstrativos mais divulgados; Avaliar o nível de 

transparência das SCM e analisar o aspecto qualitativo da comparabilidade dos 

demonstrativos contábeis. 

Quanto a Teoria da Agência, de acordo com Jensen e Meckling (1976, p. 308, 

tradução nossa): “Definimos uma relação de agência como um contrato pelo qual uma ou 

mais pessoas (o principal), contrata outra pessoa (o agente) para realizar algum serviço em seu 

nome, envolvendo a delegação de alguma autoridade de decisão do agente.”. 

“Como consequência do não alinhamento de interesses entre o principal e o agente, 

surge a assimetria de informações, e a contabilidade, por meio da divulgação de informações 

financeiras, possui papel significativo para a redução dessa assimetria.” (Sanchez e 

Nascimento, 2015, p. 3). 

Justifica-se esta pesquisa a contribuição residente na necessidade de investigar se as 

SCM do Estado de São Paulo estão realizando sua prestação de contas anualmente, via 

internet, caracterizando-as como entidades transparentes, o que contribui para a sociedade e 



 
 

 

os interessados a fim de conhecer realmente a situação da organização, também com a visão 

de contribuir com estudos relacionados ao terceiro setor e à prestação de contas, a fim de 

desenvolver ainda mais essa temática. 

A presente pesquisa limita-se a identificar e analisar os demonstrativos e relatórios 

apenas do período de 2012 a 2014, disponibilizados nos sites das SCM. A pesquisa também 

apresenta limitações em relação à região pesquisada. 

Quanto a organização do estudo, inicialmente é apresentada a introdução, no segundo 

capítulo é apresentada a fundamentação teórica, por meio de pesquisa documental e 

bibliográfica, contendo, aspectos do terceiro setor, as santas casas, prestação de contas, teoria 

da agencia, demonstrações contábeis, características da comparabilidade e por fim, estudos 

anteriormente realizados. No terceiro capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa, 

contendo a motivação do estudo, classificação, métodos e procedimentos; população e 

amostra; técnicas e procedimentos de coleta de dados, e por fim, técnicas e procedimentos de 

análise de dados. No quarto capítulo, são apresentados os resultados e discussões, buscando 

responder as perguntas e os objetivos da pesquisa. Por fim, são apresentadas no quinto 

capítulo as conclusões, recomendações e sugestões para futuras pesquisas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Nesse capítulo serão abordados os temas que darão base teórica à pesquisa aqui 

realizada. Inicialmente é tratado sobre os aspectos do terceiro setor e as santas casas de 

misericórdia. Em seguida, discorre-se quanto a prestação de contas e as demonstrações 

contábeis, teoria da agencia, características da comparabilidade, e por fim, estudos 

anteriormente realizados. 

 

2.1 Terceiro Setor e Santas Casas de Misericórdia 

As instituições do terceiro setor tiveram sua origem no final do século XX, diante de 

um contexto de diversas mudanças na sociedade civil e grandes divergências estruturais e 

conjunturais de todos os tipos. Já na América latina, essas instituições tiveram origem em 

meados da década de 50, criadas primeiramente pelos grupos profissionais e técnicos, 

militância social e envolvidos com a igreja católica, com o intuito de formação e 

desenvolvimento de classes marginalizadas pela sociedade.  

Terceiro setor é um conceito usado no Brasil da tradução de Third Sector, na qual é 

costume a utilização de duas expressões que se completam para defini-lo: sem fins – ou profit 

organizations - que expressa que todos os benefícios recebidos da entidade são distribuídos 

para os gastos da sua missão central e não para o beneficio de seus organizadores. E a 

segunda é “organização voluntaria” com o intuito de completar a primeira. Outra expressão 

também utilizada e de organização não governamental (ONGs), reflexo direto na 

nomenclatura das Nações Unidas, na qual não representa um governo ou não tem ligação com 

algum governo diretamente (Fernandes, 1997). 

Para Carrenho, Queiroz e Araujo (2014), as entidades do terceiro setor são uma 

ferramenta que atua sem fins coletivos e se utiliza de instituições privadas para o objetivo 

público e social, além da visão social-democrático, que evidencia o interesse em comum de 

um determinado grupo social perante a sociedade civil, por meio das associações e fundações, 

ou seja, é uma entidade que utiliza dos recursos políticos, jurídicos e privados para auxilio nas 

necessidades do próximo.  

Com relação às Santas Casas, a primeira Santa Casa que surgiu no mundo foi em 

Portugal, no dia 15 de agosto 1498, mais precisamente em Lisboa, a capital do país, tendo 

como fundadora a rainha Leonor de Lancastre, dando como nome a Santa Casa de “Confraria 

de Nossa Senhora de Misericórdia”. De acordo com a Confederação das Santas Casas de 



 
 

 

Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), no mesmo ano foram inauguradas 

mais dez filiais no país (CMB, 1999). Já no Brasil, a primeira Santa Casa surgiu na cidade de 

Olinda, em Pernambuco, no ano de 1539.  

O principal objetivo da criação das Santas Casas, tanto no Brasil, como em Portugal, 

foi à necessidade de atender aquelas pessoas marginalizadas e rejeitadas, dando inicialmente 

assistência a tais pessoas, em detrimento da função terapêutica. Eram abrigados, além das 

pessoas enfermas, os marginalizados, aqueles que foram excluídos do convívio social, como 

os doentes mentais e os criminosos doentes (CMB, 1999). De acordo com Silva (2010), nos 

primórdios, em relação à assistência de saúde coletiva no Brasil, tinham como fundamentos 

principais, a participação efetiva do Estado e a filantropia. 

A filantropia distingue-se da caridade pelos seus objetivos. Com a finalidade de tornar 

útil àqueles que dela necessitam, os filantropos acreditam que a maior necessidade é mudar a 

natureza das pessoas, com maiores aconselhamentos do que distribuir bens. Era preciso não 

apenas recolher as pessoas, mas também distribuir diversos conselhos, úteis, para que as 

mesmas pudessem ingressar-se na sociedade, como seres humanos normais, e não 

marginalizados (CMB, 1999).  

As SCM sempre desempenharam um papel importante na sociedade na preservação da 

saúde e assistência a população, e também dentro da sua conduta, valorizam especificamente 

a pessoa, os colaboradores, a administração, a pastoral, a ética, a comunidade, os pobres, as 

atividades e a solidariedade institucional.  

 

2.2 Prestação de Contas e Demonstrações Contábeis 

Na demanda da obtenção de confiança e credibilidade diante da sociedade, muitas 

entidades filantrópicas tem dado atenção especial para a importância da prestação de contas. 

Os diversos usuários desta informação, como os doadores, voluntários, membros, entidades 

financiadoras e a iniciativa pública, desejam ter conhecimento sobre o desempenho e o 

resultado, verificando se o capital por eles aplicado foi investido com eficácia ou qual foi o 

impacto causado na transformação da sociedade pela sua contribuição como membro ou 

voluntário. Para estas entidades, sua prestação de contas deve ser uma resposta à sociedade 

que necessita de seus trabalhos, dando conhecimento para seus usuários.  

Conforme Gimenes e Leonardo (2010) é dever da sociedade civil a participação 

constante no processo de gestão de recursos públicos, isso proporciona aos cidadãos a 

colaboração na elaboração das políticas públicas e a fiscalização frequente da destinação dos 

recursos públicos, caracterizando um controle social. Assim, este controle deve ser 

compreendido as entidades do terceiro setor, para averiguar a destinação e utilização de 

recursos e ao desenvolvimento das atividades. De acordo com o CFC (2015, p. 81), a 

prestação de contas:  
 
É o conjunto de documentos e informações disponibilizados pelos dirigentes das 

entidades aos órgãos interessados e autoridades, de forma a possibilitar a apreciação, 

conhecimento e julgamento das contas e da gestão dos administradores das 

entidades, segundo as competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade 

estabelecida no estatuto social ou na lei. (CFC, 2015, p. 81). 

 

O CFC (2015) aborda que as entidades do terceiro setor devem verificar quais são as 

exigências específicas de cada órgão, visando não encaminhar elementos a mais do que o 

necessário. Esses elementos são contemplados normalmente pelos seguintes documentos: 

Plano de trabalho; Relatório de atividades; Demonstrações contábeis; Informações bancárias; 

Inventário patrimonial; Declaração de informações econômico-fiscais da Pessoa jurídica 



 
 

 

(DIPJ); Relação anual de informações sociais (RAIS); Parecer do conselho fiscal; Parecer e 

relatório de Auditoria Independente; Cópia de Convênio, Contrato e Termo de Parceria. 

Conforme Franco (2004), a prestação de contas é um aspecto muito significativo para 

os usuários, havendo causas de ordem moral, política e econômica, desempenhando um papel 

importante quando a informação é fornecida de forma transparente, ou seja, se tem o real 

conhecimento sobre as aplicações de recursos e o desempenho das atividades, pela prestação 

de contas fidedigna a operação da entidade. 

Deste modo, é necessário o acompanhamento da atuação dessas entidades, para isso, 

faz-se importante os conceitos de accountability e fiscalização. A accountability pode ser 

definida, segundo Nakagawa (1987, p. 17), como a “obrigação de prestar contas dos 

resultados obtidos, em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de 

poderes”. Para Koslinski (2007, p. 120), “O conceito de accountability tem sido reformulado 

de forma a dar conta de mecanismos de controle e legitimação das ONGs”. Uma entidade que 

recebe recursos tem o poder de decisão da utilização destes recursos, em contrapartida, é seu 

dever demonstrar a conduta da aplicação de seus recursos. Um dos desafios das entidades 

filantrópicas é a conquista de legitimidade diante dos seus stakeholders, promovidas pela 

accountability.  

Já a fiscalização, conforme Gimenes e Leonardo (2010) refere-se a prestação de contas 

anual com o objetivo de atender exigências fiscais para a obtenção de benefícios e recursos. 

De acordo com o CFC (2015, p. 81);  

 
Uma das principais obrigações dos administradores das Entidades de Interesse 

Social é prestar contas, primeiramente, ao próprio órgão deliberativo da entidade, e, 

por fim, ao Poder Público por meio dos diversos órgãos governamentais, de acordo 

com a natureza jurídica, registros, títulos e certificados que pleiteiem ou possuam. 

(CFC, 2015, p. 81). 

 

 Deste modo, cabe ao gestor averiguar dentro das particularidades de cada instituição, 

quais são as exigências legais diante dos órgãos que determinam a prestação de contas. No 

caso da maioria das santas casas, de acordo com o CFC (2015), a prestação de contas é devida 

ao Ministério da Justiça, pelas entidades que possuem o título de Utilidade Pública Federal 

(UPF) e para o Ministério da Saúde, pelas entidades que possuem o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social - Saúde (CEBAS - Saúde). 

Os demonstrativos exigidos para as entidades possuidoras do título de UPF, conforme 

o Decreto n° 50.517 de 2/5/1961 são, o relatório circunstanciado de atividades e demonstração 

do resultado do exercício (déficit ou superávit). Para as entidades possuidoras do CEBAS - 

saúde, os demonstrativos exigidos são, conforme Portaria nº 1.970, de 16 de agosto de 2011, 

Balanço Patrimonial – B.P; Demonstração do Resultado do Período – D.R.E; Notas 

Explicativas – N.E; e Parecer de Auditoria Independente (receita superior R$ 3.600.000, 

conforme LC 123/06). 

As demonstrações contábeis são uma representação da posição patrimonial e 

financeira e do desempenho da entidade. Seu objetivo é proporcionar informação que seja útil 

a um grande número de usuários em avaliações e tomadas de decisão.  

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1), as entidades sem 

fins lucrativos devem elaborar o B.P, a D.R.E, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido – D.M.P.L, a Demonstração dos Fluxos de Caixa – D.F.C e as N.E, conforme 

previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000. Para as entidades possuidoras da 

certificação CEBAS Educação, como é o caso de algumas SCM, a Demonstração do Valor 

Adicionado – D.V.A é incluída no grupo de demonstrativos exigidos conforme o Manual do 

Usuário da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de 



 
 

 

Educação. Para as entidades possuidoras da certificação CEBAS vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento Social, a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos – D.O.A.R 

é incluída no grupo de demonstrativos exigidos, conforme portaria MDS nº 353, de 23 de 

dezembro de 2011. 

Na elaboração das demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor, é 

necessário observar-se a Lei nº 6.404/1976, e as respectivas alterações feitas pela Lei nº 

11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, que alteraram artigos relativos à elaboração e à divulgação 

das demonstrações contábeis. 

    

2.3 Teoria da Agência 
 Para que uma entidade filantrópica seja considerada transparente, se faz necessário à 

apresentação de zelo na preparação e prestação dos demonstrativos e relatórios anuais aos 

usuários, com o fim de aproximar as entidades a diferentes públicos, reunindo todas as 

informações da organização. O problema nesta realidade existente é que grande parte destas 

entidades não publicam todas as informações e demonstrativos financeiros e não financeiros, 

não apresentando preocupação com a sociedade, o que afeta a ação da população em assimilar 

e comparar as informações prestadas, comprometendo também a legalidade, sustentabilidade 

e credibilidade da entidade filantrópica. De acordo com Jensen e Meckling (1976, p. 308): 

 
Nós definimos um relacionamento de agência como um contrato pelo qual uma ou 

mais pessoas (o principal (is)) contratam outra pessoa (o agente) para executar 

algum serviço em favor deles e que envolva delegar, ao agente, alguma autoridade 

de tomada de decisão. Se ambas as partes do relacionamento são maximizadores de 

utilidade existe boa razão para acreditar que o agente não agirá sempre pelos 

melhores interesses do principal (Jensen e Meckling, 1976, p. 308). 

 

Conforme os autores, com o estabelecimento de incentivos adequados para o agente 

envolvendo-se em custos de fiscalização com o objetivo de limitar as atividades irregulares do 

agente, o principal pode limitar as divergências de seu interesse. Nas entidades do terceiro 

setor ocorrem conflitos de agência, na qual apresentam assimetria de informações entre o 

agente e o principal, proporcionando a necessidade de avaliar se a entidade (agente) está 

tomando decisões conforme os interesses da população (principal), o que ocorre por meio das 

informações publicadas a sociedade. Com a divulgação destas informações, as entidades 

diminuem a assimetria das informações, tornando-as mais transparentes e legítimas, 

contribuindo para sua credibilidade perante a sociedade e, possibilitando que a sociedade 

fiscalize a entidade, limitando as divergências dos interesses da população. 

 

2.4 Aspecto Qualitativo da Comparabilidade 

A comparabilidade permite ao usuário o conhecimento e a comparação de determinada 

informação ao longo do tempo, numa mesma entidade ou em diversas entidades, como 

também apresentar a situação dessas num dado momento para tomadas de decisão.  

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 101) definem comparabilidade da seguinte maneira: 

“A qualidade da informação que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças 

entre dois conjuntos de fenômenos econômicos.”. 

Franco, Kothari e Verdi (2011) menciona que o processo decisório dos investidores 

envolve a escolha entre diferentes alternativas, como compra, venda, manutenção de um 

investimento ou investir em uma entidade.  Assim, uma informação útil deve ser comparável 

entre entidades e entre períodos diferentes da mesma entidade. Ainda aborda que os usuários 

necessitam de informações que permitam a comparação das demonstrações contábeis e 

também das modificações na entidade para que as tomadas de decisão sobre a situação 



 
 

 

financeira e patrimonial sejam apresentadas de maneira correta. Van Der Tas (1988, p. 158) 

complementa que “dois relatórios ou mais são comparáveis em relação a um caso específico, 

se nas mesmas circunstâncias deste evento os relatórios ou os múltiplos relatórios, forem 

contabilizados da mesma forma”.  
 

2.5 Trabalhos Antecedentes 

 Dentre os trabalhos anteriormente publicados na área de terceiro setor sobre prestação 

de contas, podemos citar o de Rocha, Santos, Silva e Sanchez (2015) na qual investigou se as 

informações presentes na prestação de contas de entidades do terceiro setor de um escritório 

da zona sul da cidade de São Paulo e constatou-se a forma de evidenciação contábil presente. 

Os resultados da pesquisa realizada apresentaram informações relevantes à evidenciação 

contábil na prestação de contas.  

Outro trabalho publicado de Souza, Dantas, Araújo e Silva (2012), apresentaram a 

análise das principais características da prestação de contas das entidades possuidoras do 

título de UPF no estado do Rio Grande do Norte. Os resultados apresentaram 

quantitativamente quais as principais características e aspectos evidenciados nas entidades 

analisadas. Além desses, o de Silveira e Borba (2010) analisaram a conformidade das 

prestações de contas com as normas contábeis estabelecidas das fundações da área de 

educação e pesquisa de Santa Catarina. Os resultados confirmaram a necessidade tanto de 

aprimorar a transparência, quanto da conscientização da utilização das normas específicas 

relacionadas às fundações. 

 De acordo com Paula, Olivero, Muritiba e Nunes (2010), dentre os temas mais 

pesquisados, os mesmos refletem dois tipos de produção cientifica no terceiro setor. O 

primeiro explora aspectos exclusivos deste setor, como economia solidária e redes inter-

setoriais. O segundo tipo de produção reflete a aplicação de conceitos tradicionalmente vindos 

da Administração de Empresas para o terceiro setor, como comportamento organizacional e 

gestão de pessoas. 

Outros assuntos pouco estudados são citados conforme os autores; a 

internacionalização de organizações não governamentais (Pearson, 2009); o papel do 

fundador dessas instituições (Harris e Ogbonna, 1999); a competição entre ONGs por recursos 

e atendimento a diferentes públicos (Aldashev e Verdier, 2009); governança corporativa em 

instituições do terceiro setor (Boyd, 2009) e os estudos sobre estratégia na base da pirâmide 

(Hamel e Prahalad, 2004). Os assuntos mencionados servem como sugestões de estudos 

futuros no âmbito brasileiro, pois os mesmo são poucos estudados. 

 

3 METODOLOGIA 

Para atender aos objetivos que foram propostos no presente trabalho, esse capítulo 

buscou apresentar a motivação do estudo, classificação métodos e procedimentos, população e 

amostra, técnicas e procedimentos de coletas de dados, incluindo a análise documental por 

meio da pesquisa dos demonstrativos e relatórios divulgados pelas SCM, encerrando com as 

técnicas de análise de dados, composta pela análise de conteúdo. 

A motivação do estudo está em colaborar com o fomento de estudos de Contabilidade 

do Terceiro Setor, principalmente no que diz a prestação de contas e a oportunidade de 

comparação quanto as poucas pesquisas realizadas. 

Quanto a classificação, métodos e procedimentos, essa pesquisa, quanto a seus 

objetivos é classificada como exploratória, para Gil (2002, p.41), as pesquisas exploratórias 

têm como “objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-los 

mais explícito ou construir hipóteses”. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é 

qualitativa, segundo Beuren (2004), as pesquisas qualitativas permitem análises mais 



 
 

 

profundas em relação ao objeto estudado, sendo uma forma bastante adequada para se 

conhecer a natureza de um fenômeno social. 

Quanto à natureza das fontes utilizadas na elaboração de todo o trabalho, a pesquisa é 

definida como bibliográfica e documental. De acordo com Martins e Theóphilo (2009, p. 54): 

“a pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando realizada 

independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável de qualquer trabalho 

científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo”. Conforme Sá-Silva, 

Almeida e Guindani (2009), esse tipo de pesquisa é caracterizada pela busca de informações 

em documentos que ainda não receberam nenhum tratamento científico. 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise documental, efetuou-se a pesquisa 

analisando a divulgação, nos sites de todas as Santas Casas de Misericórdia do Estado de São 

Paulo, constituindo 78 entidades, dos demonstrativos relacionados pela ITG 2002 e pelos 

elementos que compõe a prestação de contas relacionadas pelo CFC (2015), na qual as Santas 

Casas analisadas foram classificadas, para a realização da análise de dados, por Região 

Administrativa - RA, divisão criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A 

coleta de dados foi realizada entre os dias 01/03/2016 a 13/03/2016. 

A análise se dividiu em quatro tópicos, sendo eles, análise do nível de transparência 

individual das SCM e por RA, análise da divulgação dos demonstrativos contábeis exigidos 

pelo CFC por demonstrativo e por RA, análise da divulgação dos elementos que compõe os 

relatórios anuais citados pelo CFC de forma individual e por RA, e análise dos outros itens 

relacionados. 

Para o cálculo do nível de transparência das SCM de forma individual e por RA, 

estabeleceu-se os critérios de divulgação dos demonstrativos contábeis exigidos pelo CFC, 

sendo eles, B.P, D.R.E, D.M.P.L, D.F.C e N.E, e os elementos citados pelo CFC que compõe 

o relatório anual, sendo eles, o plano de trabalho, relatório de atividades, parecer do conselho 

fiscal e parecer e relatório de auditoria independente. O nível de transparência se deu pela 

quantidade dos demonstrativos/relatórios (critérios) divulgados com relação proporcional ao 

total dos critérios por santa casa e, com relação às regiões administrativas, foi utilizado o 

mesmo método aplicado pela proporção dos critérios selecionados pela quantidade de SCM 

por RA. A partir dos resultados anuais, foi calculada a média dos três anos analisados. 

Para o cálculo do percentual da divulgação dos demonstrativos de forma individual e 

por RA, estabeleceu-se os critérios de divulgação dos demonstrativos contábeis exigidos pelo 

CFC, sendo eles, B.P, D.R.E, D.M.P.L, D.F.C e N.E. O percentual de divulgação se deu pela 

quantidade dos demonstrativos (critérios) divulgados com relação proporcional ao total dos 

demonstrativos e, com relação as regiões administrativas, foi utilizado o mesmo método 

aplicado pela proporção dos demonstrativos selecionados pela quantidade de SCM por RA. A 

partir dos resultados anuais, foi calculada a média dos três anos analisados. 

Por fim, foi utilizada a técnica denominada análise de conteúdo. No entendimento de 

Bardin (1977, p. 42), um conjunto de: “técnicas de análise das comunicações, visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção.”. A seguir a análise dos dados. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente foi analisado o nível de transparência das SCM do Estado de São Paulo 

por RA dos períodos de 2012 a 2014 conforme demonstra a Tabela 1, adotando como critério 

as demonstrações contábeis exigidas pela ITG 2002 e os elementos que compõe a prestação 

de contas conforme o CFC (2015). 

 



 
 

 

  



 
 

 

Tabela 1 – Nível de Transparência SCM por RA. 

REGIÃO METROPOLITANA / 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL ITG 2002/MANUAL Média 

2012 2013 2014  

RA Central 100.00% 77.78% 88.89% 88.89% 

RA de Franca 33.33% 33.33% 40.74% 35.80% 

RA de Marília 7.41% 24.07% 27.78% 19.75% 

RA de Santos 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 

RA de São José do Rio Preto 12.70% 12.70% 15.87% 13.76% 

RA de Itapeva 0.00% 11.11% 25.93% 12.35% 

RA de São Paulo 20.63% 11.11% 4.76% 12.17% 

RA de Araçatuba 0.00% 9.88% 9.88% 6.58% 

RA de Barretos 3.70% 0.00% 0.00% 1.23% 

RA de Sorocaba 0.00% 0.00% 1.85% 0.62% 

RA de São José dos Campos 0.00% 0.00% 1.59% 0.53% 

RA de Bauru 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Campinas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Presidente Prudente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Ribeirão Preto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Transparência Total 7.98% 9.54% 11.11% 9.54% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Conforme a Tabela 1 verificou-se que as regiões que possuem um maior nível de 

transparência são a RA Central, com o Nível Médio de Transparência - NMT de 88,89%, a 

RA de Franca, com o NMT de 35,80%, a RA de Marília, com o NMT de 19,75%, a RA de 

Santos com o NMT de 16,67% e a RA de São José do Rio Preto com NMT de 13,76%. É 

importante informar que, embora a RA Central tenha o maior nível de transparência, este 

indicador se deu por que só existe uma SCM dentro da RA Central e esta divulgou quase 

todos os relatórios citados pelo CFC (2015) e demonstrativos exigidos pela ITG 2002. É visto 

que houve um pequeno crescimento no NMT no decorrer dos anos. 

 Foram analisados os níveis de transparência das SCM do Estado de São Paulo de 

forma individual dos anos de 2012 a 2014, conforme demonstra a Tabela 2, adotando como 

critérios os demonstrativos contábeis exigidos pela ITG 2002 e os elementos que compõe a 

prestação de contas conforme o CFC (2015). 

 
  



 
 

 

Tabela 2 - Nível de transparência das SCM de forma individual. 

Nome da entidade 

TOTAL ITG 

2002/MANUAL Média 

2012 2013 2014  

Irmandade da SCM de São Carlos 100.00% 77.78% 88.89% 88.89% 

SCM de Fernandópolis 88.89% 88.89% 88.89% 88.89% 

SCM e Asilo dos Pobres de Batatais 77.78% 77.78% 100.00% 85.19% 

SCM de Franca 77.78% 77.78% 100.00% 85.19% 

SCM de Tupã 44.44% 77.78% 77.78% 66.67% 

Santa Casa de Araçatuba 0.00% 88.89% 88.89% 59.26% 

Irmandade da SCM de São Paulo 77.78% 77.78% 11.11% 55.56% 

SCM de Marília 0.00% 66.67% 88.89% 51.85% 

SCM de Birigui 44.44% 44.44% 44.44% 44.44% 

SCM de Itapeva 0.00% 33.33% 77.78% 37.04% 

Irmandade da SCM de Santos 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 

SCM de Santo Amaro 66.67% 0.00% 0.00% 22.22% 

SCM de Guararema 0.00% 0.00% 22.22% 7.41% 

SCM de Votuporanga 0.00% 0.00% 22.22% 7.41% 

SCM de Barretos 11.11% 0.00% 0.00% 3.70% 

SCM de Taubaté 0.00% 0.00% 11.11% 3.70% 

SCM de Tietê 0.00% 0.00% 11.11% 3.70% 

Transparência Total 7.98% 9.54% 11.11% 9.54% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre as entidades que destacam níveis de transparência, foram a Irmandade da SCM 

de São Carlos e a SCM de Fernandópolis com 88,89% de NMT, a SCM e Asilo dos Pobres de 

Batatais e SCM de Franca com 85,19% de NMT, a SCM de Tupã com 66,67% de NMT e por 

fim a SCM de Araçatuba com 59,26% de NMT. Somente as 17 SCM apresentadas na Tabela 

2 apresentaram níveis de transparência, as demais SCM (61) não apresentaram NMT (0,00%), 

ou seja, não foram divulgados em seus respectivos sites, nenhum demonstrativo exigido pela 

ITG 2002 e nenhum relatório citado pelo CFC. Quanto as SCM que apresentaram níveis de 

transparência, observa-se que, no decorrer dos anos analisados, houve um crescimento na 

maioria das SCM, como a SCM e Asilo dos Pobres de Batatais, SCM de Franca, SCM de 

Itapeva ou se manterão com um nível estável, como a Irmandade SCM de Santos e a SCM de 

Birigui. Também é importe destacar que o NMT de todas as SCM juntas encontra-se menor 

que 10%. 

O baixo nível de transparência das SCM indica que estas entidades não têm 

comprometimento com a sociedade, envolvendo de aspectos de ordem moral, política e 

econômica, conforme Franco (2004), e também não estão desempenhado seu papel perante a 

coletividade, tirando as ferramentas nas quais a sociedade pode desempenhar seu papel de 

controle social citado por Gimenes e Leonardo (2010). 

Analisou-se a divulgação dos demonstrativos das SCM do Estado de São Paulo dos 

anos de 2012 a 2014 por RA, conforme demonstra a Tabela 3, adotando como critérios os 

demonstrativos contábeis exigidos pela ITG 2002. 

 
 

 



 
 

 

Tabela 3 – Divulgação dos demonstrativos Contábeis exigidos pela ITG 2002 (Por RA). 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Dentre as regiões que se destacaram na prestação de contas dos demonstrativos 

contábeis exigidos pela ITG 2002, a RA Central com 100%, a RA de Franca com 46,67%, a 

RA de Marília, que apesar dos 26,67%, demonstrou aumento da evidenciação para 33,33% 

nos últimos 2 anos. 

A RA de São Paulo com 16,19%, apesar de apresentar o 4º melhor índice, demonstrou 

queda acentuada no período pesquisado, ainda, o resultado encontrado não atende o conceito 

de accountability mencionado por Koslinski (2007, p.120) “O conceito de accountability tem 

sido reformulado de forma a dar conta de mecanismos de controle e legitimação das ONGs”.  

A RA de Itapeva com 15,56% e de São José do Rio Preto com 15,24%. Tem como 

principal diferença a elevação do nível de prestação de contas pela primeira.  

Ademais, nesse contexto, a contabilidade não ocupou a característica de minimizar a 

assimetria da informação entre o agente e o principal. “Como consequência do não 

alinhamento de interesses entre o principal e o agente, surge a assimetria de informações, e a 

contabilidade, por meio da divulgação de informações financeiras, possui papel significativo 

para a redução dessa assimetria.” (Sanchez e Nascimento, 2015, p. 3). 

Analisou-se a divulgação dos demonstrativos das SCM do Estado de São Paulo dos 

anos de 2012 a 2014 por demonstrativo, conforme demonstra a Tabela 4, adotando como 

critérios os demonstrativos contábeis exigidos pela ITG 2002. 

 
  

REGIÃO METROPOLITANA / 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL ITG 2002 Média 

2012 2013 2014  

RA Central 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

RA de Franca 46.67% 46.67% 46.67% 46.67% 

RA de Marília 13.33% 33.33% 33.33% 26.67% 

RA de São Paulo 28.57% 14.29% 5.71% 16.19% 

RA de Itapeva 0.00% 13.33% 33.33% 15.56% 

RA de São José do Rio Preto 14.29% 14.29% 17.14% 15.24% 

RA de Santos 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

RA de Araçatuba 0.00% 11.11% 11.11% 7.41% 

RA de Barretos 6.67% 0.00% 0.00% 2.22% 

RA de Sorocaba 0.00% 0.00% 3.33% 1.11% 

RA de São José dos Campos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Bauru 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Campinas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Presidente Prudente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

RA de Ribeirão Preto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Transparência Total 10.26% 12.05% 12.56% 11.62% 



 
 

 

Tabela 4 - Divulgação dos demonstrativos Contábeis exigidos pela ITG 2002 (Por demonstrativo). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre os demonstrativos mais divulgados, em primeiro lugar está a D.R.E com 

14,10% de média das divulgações, em segundo lugar o B.P com 12,39%, em terceiro lugar a 

D.F.C com 11,11%, em quarto lugar a D.M.P.L com 10,68% e em quinto lugar as N.E com 

9,83% de média das divulgações. Novamente é visto que as prestações de contas das SCM 

estão em nível muito baixo, averiguando na Tabela 4 somente os demonstrativos contábeis 

que são exigidos pela ITG 2002, a média de divulgação dos mesmos é de somente 11,62% das 

78 SCM do Estado de São Paulo. É possível também relacionar o baixo nível de divulgação 

dos demonstrativos ao conflito de agência, definidos pela teoria da agência definido por Jesen 

e Meckling (1976), na qual o principal está quase que impossibilitado de limitar as 

divergências de seus interesses pelo baixo nível de divulgação da prestação de contas, 

havendo assimetria de informações, ou seja, a coletividade (principal) não possui informações 

para avaliar a entidade (agente).   

 Foram analisadas as SCM do Estado de São Paulo que apresentaram o aspecto 

qualitativo de comparabilidade nos anos de 2012 a 2014, conforme a Tabela 5.  

 
Tabela 5 – SCM que apresentaram comparabilidade. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Dentre as SCM que apresentaram o aspecto qualitativo de comparabilidade total (3 

anos) do B.P, D.R.E, D.M.P.L e D.F.C, é possível citar a Irmandade da SCM de São Carlos, 

SCM de Birigui, SCM de Fernandópolis, SCM de Franca e a SCM e Asilo dos Pobres de 

Batatais. A SCM de Santos apresentou comparabilidade total apenas na D.R.E e na D.V.A e a 

SCM de Tupã apresentou comparabilidade total apenas no B.P, D.R.E e D.F.C. 

DEMONSTRATIVO 
TOTAL ITG 2002 Média 

2012 2013 2014  

D.R.E 12.82% 14.10% 15.38% 14.10% 

B.P 10.26% 12.82% 14.10% 12.39% 

D.F.C 10.26% 11.54% 11.54% 11.11% 

D.M.P.L 8.97% 11.54% 11.54% 10.68% 

N.E 8.97% 10.26% 10.26% 9.83% 

Transparência Total 10.26% 12.05% 12.56% 11.62% 

Nome da Instituição 
B.P D.R.E D.M.P.L D.F.C 

12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

Irmandade da SCM de Santos N N N S S S N N N N N N 

Irmandade da SCM de São Carlos S S S S S S S S S S S S 

Irmandade da SCM de São Paulo S S N S S N S S N S S N 

SCM de Araçatuba N S S N S S N S S N S S 

SCM de Birigui S S S S S S S S S S S S 

SCM de Fernandópolis S S S S S S S S S S S S 

SCM de Franca S S S S S S S S S S S S 

SCM de Itapeva N S S N S S N N S N N S 

SCM de Marília N S S N S S N S S N S S 

SCM de Tupã S S S S S S N S S S S S 

SCM e Asilo dos Pobres de Batatais S S S S S S S S S S S S 



 
 

 

 Dentre as SCM que apresentaram o aspecto qualitativo de comparabilidade parcial do 

B.P, D.R.E, D.M.P.L e D.F.C, é possível citar a SCM de São Paulo, SCM de Araçatuba e 

SCM de Marília. A SCM de Itapeva apresentou comparabilidade parcial somente no B.P e 

D.R.E, e a SCM de Tupã apresentou comparabilidade parcial apenas na D.M.P.L. Deste 

modo, apenas 14% das SCM do estado de São Paulo apresentam algum aspecto de 

comparabilidade, o que é desfavorável, pela grande maioria não ter, conforme Franco et al. 

(2011), um indicador de comparabilidade no processo decisório entre entidades e entre 

períodos diferentes da mesma entidade, característica essencial das demonstrações contábeis 

em nível gerencial. 

 Foi analisado a divulgação dos elementos que compõe a prestação de contas de acordo 

com o CFC (2015) das SCM do Estado de São Paulo dos anos de 2012 a 2014 por RA, 

conforme demonstra a Tabela 6, adotando os critérios, parecer do conselho fiscal, relatório de 

atividades, parecer e relatório da auditoria e plano de trabalho. 

 
Tabela 6 – Divulgação dos elementos da prestação de contas CFC (2015) por RA. 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

ELEMENTOS CFC Média 

2012 2013 2014  

SCM Central 100.00% 50.00% 75.00% 75.00% 

SCM de Santos 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

SCM de Franca 16.67% 16.67% 33.33% 22.22% 

SCM de São José do Rio Preto 10.71% 10.71% 14.29% 11.90% 

SCM de Marília 0.00% 12.50% 20.83% 11.11% 

SCM de Itapeva 0.00% 8.33% 16.67% 8.33% 

SCM de São Paulo 10.71% 7.14% 3.57% 7.14% 

SCM de Araçatuba 0.00% 8.33% 8.33% 5.56% 

SCM de São José dos Campos 0.00% 0.00% 3.57% 1.19% 

SCM de Barretos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SCM de Bauru 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SCM de Campinas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SCM de Presidente Prudente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SCM de Ribeirão Preto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SCM de Sorocaba 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Transparência Total 5.13% 6.41% 9.29% 6.94% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Conforme a Tabela 6, as RA que mais divulgaram os elementos que compõe a 

prestação de contas foram a RA Central com média de 75,00%, a RA de Santos com média de 

25%, a RA de Franca com média de 22,22%, a RA de São José do Rio Preto com média de 

11,90% e a RA de Marília com 11,11%.  

Foi analisada a divulgação dos elementos que compõe a prestação de contas de acordo 

com o CFC (2015) das SCM do Estado de São Paulo dos anos de 2012 a 2014 por elemento, 

conforme demonstra a Tabela 7, adotando os critérios, parecer do conselho fiscal, relatório de 

atividades, parecer e relatório da auditoria e plano de trabalho. 

 
  



 
 

 

Tabela 7 - Divulgação dos elementos da prestação de contas CFC (2015) por elemento. 

Elementos CFC 
ELEMENTOS CFC Média 

2012 2013 2014  

Parecer e relatório de auditoria independente 7.69% 8.97% 10.26% 8.97% 

Parecer do conselho fiscal 5.13% 7.69% 8.97% 7.26% 

Relatório de atividades 5.13% 5.13% 10.26% 6.84% 

Plano de Trabalho 2.56% 3.85% 7.69% 4.70% 

Transparência Total 5.13% 6.41% 9.29% 6.94% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme a Tabela 7, os elementos mais divulgados, em primeiro lugar, está o parecer 

e relatório de auditoria independente com 8,97% de média das divulgações, em segundo lugar 

o Parecer do conselho fiscal com 7,26% de média das divulgações, em terceiro lugar o 

relatório de atividades com 6,84% de média e em quarto lugar o plano de trabalho com 4,70% 

de média das divulgações. Novamente é visto que as prestações de contas das SCM estão em 

nível muito baixo, averiguado na Tabela 7 somente alguns dos elementos citados pelo CFC 

(2015), sendo estes de grande importância a fim de dar maior credibilidade a entidade. A 

média de divulgação dos mesmos é de somente 6,94% das 78 SCM do Estado de São Paulo. 

Além dos assuntos analisados até o momento, buscou-se verificar a existência de uma 

relação entre a população das RA e o NMT, porém, concluiu-se que não há relação neste 

sentido, pois o NMT por RA divergem com relação ao número de população das RA. Houve a 

busca de outros elementos relacionados pelo CFC (2015), na qual não foram encontrados 

nenhuma divulgação, sendo estes a DIPJ e RAIS. Com relação a informações bancárias, 

citado pelo CFC (2015), somente a Irmandade da SCM de São Carlos, no ano de 2012 

divulgou. Com relação à divulgação de cópia de convênio, contrato e termo de parceria, 

também citado pelo CFC (2015), somente a SCM de Santos, SCM São Paulo, SCM 

Araçatuba, Irmandade da SCM de São Carlos, SCM e Asilo dos Pobres de Batatais, SCM de 

Marília e SCM de Guararema divulgaram. 

Com relação às demonstrações D.V.A e D.O.A.R, que não são exigidas pela ITG 

2002, porém são exigidas em determinadas situações, como pelas entidades que possuem 

titulo de CEBAS Educação (elaboração da D.V.A) e pelas entidades que possuem CEBAS-

MDS (elaboração do D.O.A.R), somente a SCM de Santos dos anos de 2012 a 2014 

divulgaram a D.V.A e nenhuma SCM divulgou a D.O.A.R nos anos de 2012 a 2014. Com 

relação as estes demonstrativos, não foi possível verificar o aspecto da comparabilidade, pela 

limitação do trabalho, que necessitaria averiguar quais SCM que são exigidas a divulgação 

destes demonstrativos, deste modo, fica somente a título de informação a divulgação da 

D.V.A e do D.O.A.R. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tem como objetivo geral, investigar a prestação de contas das 

SCM do Estado de São Paulo dos anos de 2012 a 2014 em seus respectivos sites. No tocante 

aos objetivos específicos, buscou-se a divulgação dos demonstrativos contábeis anuais 

exigidos pelo CFC; A divulgação dos relatórios anuais citados pelo CFC; Averiguar quais são 

os relatórios e demonstrativos mais divulgados; Avaliar o nível de transparência das SCM e 

analisar o aspecto qualitativo da comparabilidade dos demonstrativos contábeis. 

A prestação de contas das entidades filantrópicas é de grande importância tanto para a 

entidade, na condição de obter credibilidade, confiança, legitimidade e sustentabilidade diante 

da sociedade, quanto para a coletividade (stackholders), no dever de fiscalizar estas entidades 



 
 

 

e verificar sua real situação, a aplicação de seus recursos e os impactos causados pelas ações 

dos usuários e da própria entidade em virtude da sociedade, ato caracterizado de controle 

social. 

Por meio da coleta e análise de dados, foi possível constatar que o nível de 

transparência das SCM do Estado de São Paulo, vistos pelos critérios da publicação dos 

demonstrativos contábeis exigidos pela ITG 2002 e pelos elementos que compõe a prestação 

de contas citado pelo CFC (2015), é insatisfatório, pois o nível médio dos anos analisados não 

chegam a 10% das 78 SCM do Estado de São Paulo, o que prejudica a visão da sociedade em 

face estas entidades que são de grande importância a coletividade. 

A pesquisa revelou que, a prestação de contas das SCM do Estado de São Paulo, 

compreendidos os anos de 2012 a 2014, se encontra em nível muito baixo, ou seja, poucas 

SCM do estado realizam as publicações nos seus sites dos demonstrativos e relatórios anuais, 

visto o nível de transparência total médio de 9,54%. Das 78 SCM do Estado de São Paulo, 

somente 17 (21.79%) das SCM publicam em seus respectivos sites, os demonstrativos 

exigidos pela ITG 2002 e relatórios citados pelo CFC, e as outras 61 (78.21%) das SCM não 

fazem nenhuma publicação dos demonstrativos e relatórios citados no decorrer do trabalho. 

Averiguando ainda as SCM que tiverem nível de transparência (21,79%), o NMT destas SCM 

é de 43,79%, ou seja, a transparência das SCM que publicam demonstrativos e relatórios 

também estão num nível baixo. 

O impacto deste resultado na sociedade é preocupante, pois pela pouca divulgação, a 

grande maioria das SCM do Estado de São Paulo não passam credibilidade, legitimidade e 

confiança para a sociedade, ferindo as ordens morais, políticas e econômicas, e ainda, não 

contribui para a sua accountability. Além deste ponto, o conflito da agência neste caso é 

apresentado, na qual o principal dispõe-se de grande assimetria das informações pela não 

avaliação da entidade, pela falta da prestação de conta eficaz, o que deixa de limitar as 

divergências de seus interesses, ou seja, não contribui a assimetria informacional. 

Sugere-se para futuras pesquisas estudos ligados à prestação de contas das Santas 

Casas de Misericórdia de outros Estados do Brasil, buscando também averiguar a comparação 

do nível de transparência da prestação de contas das Santas Casas entre os estados brasileiros. 
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