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RESUMO 

As entidades do terceiro setor tem ganhado espaço tanto na literatura quanto na extensão da 

comunidade, buscando suprir carências encontradas nos mais variados setores e que as 

organizações privadas e/ou pública nem sempre conseguem administrar. Este trabalho se 

objetiva em investigar o uso dos atributos de contabilidade gerencial, conforme proposto por 

Moores e Yuen (2001), no processo de gestão do grupo Luta Pela Vida, uma Organização 

Não Governamental, responsável pela construção e manutenção do hospital do câncer em 

Uberlândia – MG. O trabalho se caracteriza como estudo de caso, descritivo, com abordagem 

qualitativa e se deu através de entrevistas semiestruturadas com oito gestores do grupo, 

responsáveis pelas áreas de: presidência, gestão, administração, logística, contabilidade, 

financeiro, compras e almoxarifado, e recursos humanos. Após a análise integrada das 

entrevistas, notou-se que no quesito seleção de informações, o fluxo de caixa e a 

demonstração de resultados são os relatórios que mais se destacaram na utilidade e uteis nas 

tomadas de decisão, acompanhados dos relatórios de captação de recursos. Por serem uma 

entidade do terceiro setor, seus recursos advêm de doações da comunidade, o que concentra a 

atenção do grupo nesses relatórios para manterem as operações e funcionamento do hospital. 

Quanto a tempestividade e precisão das informações, o grupo percebe que são geradas e 

utilizadas as informações em tempo hábil, até porque muitas das decisões devem 

obrigatoriamente ser pontuais, devido aos tratamentos realizados no hospital. 
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Área Temática do evento (IC): Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor 

(CPT) 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil é notória nos últimos anos a expansão do denominado Terceiro Setor                  

(segmento privado não lucrativo). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a última pesquisa nacional sobre o Terceiro Setor, divulgada em 2010, 

revelou a existência de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos, comparada com dados 

apresentados no ano de 2001, tais organizações representavam 276 mil, apontou um 

crescimento de 101% (Instituto Brasileiro de Geografia e estatística [IBGE], 2013). 

Dentre as principais causas para este crescimento, Olak, Slomski e Alves (2009) 

indicam o crescimento do trabalho voluntário, a crise no setor público e redução de recursos 



 
 

 
 

destinados às áreas sociais e o maior envolvimento dos gestores empresarias com vistas a 

praticar a responsabilidade social. O principal fator que impulsiona a ampliação das entidades 

sem fins lucrativos é a ausência de políticas sociais, que envolve a educação, saúde, meio 

ambiente, assistência social, dentre outros. Assim, estreitam-se as relações de tais entidades 

com o governo, que justifica o repasse de recursos do Poder Público, para que as mesmas 

cumpram as obrigações, que por ineficiência, o Estado deixa de prover (Olak, et al. 2009; 

Chagas, Luz, Cavalcante,  & Queiroz, 2011). 

Neste contexto, o segmento do terceiro setor vem despertando grande interesse dos 

pesquisadores, mas os estudos nesta área no Brasil estão em um estágio inicial. Olak, et al. 

(2009) identificaram cerca de cinco produções acadêmicas por ano, no período de 2000 a 

2006, que trataram da temática contabilidade na área do terceiro setor. O mesmo ocorre com 

publicações internacionais, Dani, Dalvesco e Scarpin (2011), no período de 2006 a 2010, 

encontraram apenas sete artigos publicados que abordavam a contabilidade relacionada a esse 

setor, foi investigado um universo de 1.522 publicações analisadas entre oito periódicos 

internacionais da área contábil. 

A pesquisa realizada por De Paula, Olivero, Muritiba e Muritiba (2010) indicou que os 

temas pesquisados no terceiro setor são dispersos e com ampla diversidade de temas tratados, 

apresentando diversas lacunas.  Olak, et al. (2009) identificaram que as áreas temáticas de 

pesquisa, com maior abrangência na área contábil nas entidades sem fins lucrativos, são a 

contabilidade gerencial e controladoria, indicando o interesse dos pesquisadores na produção 

científica voltada a investigar práticas contábeis que envolvem os usuários internos (gestores 

em geral) nestas organizações.  

Esse panorama aponta para o espaço que o terceiro setor vem ocupando na literatura 

sobre a gestão no Brasil e revela oportunidade para que temas neste segmento sejam 

investigados. A principal carência das entidades sem fins lucrativos está em desenvolver 

modelos de gestão que possa otimizar os escassos recursos destinados a esse setor. Assim, 

para se manterem e conseguirem gerir seus processos, atividades e patrimônio de forma 

eficiente, se torna necessário o controle e manutenção destes, surge então, o destaque para a 

contabilidade gerencial (Atkinson, Banker, Kaplan & Young, 2011). 

Atkinson, et al. (2011) apresenta que a contabilidade gerencial tem o propósito de 

produzir informações financeiras e operacionais, voltando-se para as necessidades internas 

das organizações. Nesse processo de produção de informações, a contabilidade se faz através 

da identificação, mensuração, acumulação, preparo, interpretação e comunicação das mesmas 

(Horngren, Sundem & Stratton, 2004). 

Nesse contexto, o propósito deste trabalho é investigar o uso dos atributos de 

contabilidade gerencial, conforme proposto por Moores e Yuen (2001), no processo de gestão 

do grupo Luta Pela Vida, uma Organização Não Governamental (ONG) de Minas Gerais, que 

é responsável pela construção e manutenção do hospital do câncer em Uberlândia. Para a 

identificação dos atributos da contabilidade gerencial utilizará a metodologia proposta por  

Moores e Yuen (2001), adaptada de Necyk (2008). 

Dessa forma, espera-se que essa pesquisa contribua para a literatura ao expandir a 

discussão em torno da temática contabilidade gerencial e seus atributos. Além de reforçar os 

trabalhos existentes (Souza, Castro, Borgert, Flach & Lunkes, 2015; Beuren & Rengel, 2012; 

Santos & Leal, 2012) e seus reflexos na gestão das organizações do terceiro setor, buscando 

oferecer evidências empíricas sobre os instrumentos gerenciais disponíveis na literatura que 

poderão ser aplicados para a manutenção operacional e avaliação de desempenho das 

organizações sem fins lucrativos. 

 



 
 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Entidades do Terceiro Setor 

Traduzida do vocabulário sociológico inglês third sector, a expressão terceiro setor se 

equipara com muitas outras utilizadas no Brasil – organização sem fins lucrativos, 

organizações voluntárias, organizações não governamentais, entre outras (Fernandes, 1997). 

Para fins deste estudo, as definições contemplarão o sentido mais amplo do termo, elucidado 

como organizações do terceiro setor. 

Hudson (2000) caracteriza a essência do terceiro setor como aquele que abrange 

instituições de caridade, organizações religiosas, entidades voltadas para arte, organizações 

comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras organizações voluntárias. A maior 

diferença, ainda segundo o autor, está no fato de ser divergente aos setores privado e público, 

além de possuir ênfase com metas sociais ao invés de econômicas.  

Utilizado pela primeira vez, na década de 70, por pesquisadores norte-americanos, o 

termo tem ganhado destaque, seja pelo fato, exposto por Coelho (2005), de que se nota nas 

atividades relacionadas ao terceiro setor “uma alternativa para as desvantagens tanto do 

mercado, associadas à maximização do lucro, quanto do governo, com sua burocracia 

inoperante.”. Utilizada nos EUA, tem-se hoje que as instituições sem fins lucrativos são 

essenciais para essa sociedade e constitui uma de suas características mais representativas 

(Drucker, 1994). 

Fischer (2002, p. 45), definindo o termo terceiro setor, aborda:  
Terceiro Setor é a denominação adotada para o espaço composto por organizações privadas, sem fins 

lucrativos, cuja atuação é dirigida a finalidades coletivas ou  públicas. Sua presença no cenário 

brasileiro é ampla e diversificada, constituída por  organizações não-governamentais, fundações de 

direito privado, entidades de assistência social e de benemerência, entidades religiosas, associações 

culturais,  educacionais, as quais desempenham papéis que não diferem significativamente do  padrão 

conhecido de atuação de organizações análogas em países desenvolvidos.  Essas organizações variam 

em tamanho, grau de formalização, volume de recursos, objetivo institucional e forma de atuação. 

 

Assim, o terceiro setor, busca conduzir os recursos provenientes na sociedade de 

forma a alcançar populações ou atividade necessárias à sociedade e que algumas vezes o 

governo não é capaz de atender. Concretiza-se então o papel dessas entidades, em provocar 

mudanças nas pessoas e na sociedade (Drucker, 1994). 

O Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse 

Social, editado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), evidencia as características 

básicas que as Entidades de Interesse Social deverão apresentar: 

 

Quadro 1 - Características Básicas a serem apresentadas pelas Entidades de Interesse 

Social 
a) promoção de ações voltadas para o bem-estar comum da coletividade; 

b) manutenção de finalidades não-lucrativas; 

c) adoção de personalidade jurídica adequada aos fins sociais (associação ou fundação); 

d) atividades financiadas por subvenção do Primeiro Setor (governamental) e doações do Segundo Setor 

(empresarial, de fins econômicos) e de particulares; 

e) aplicação do resultado das atividades  econômicas que porventura exerça nos fins sociais a que se destina; 

f) desde que cumpra requisitos específicos, é fomentado por renuncia fiscal do estado. 

Fonte: Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social (CFC, 2008, p.23). 

 

Percebe-se que de acordo com as características básicas propostas pelo CFC, o terceiro 

setor deve apoiar atividades que envolvam o bem-estar coletivo. Para manter sua 

continuidade, tais entidades poderão cobrar pelos serviços, desde que os resultados 



 
 

 
 

econômicos-financeiros sejam aplicados na própria instituição, com o intituito de justificar 

sua natureza filantrópica. 

2.2 Uso da Contabilidade Gerencial em Entidades do Terceiro Setor 

O Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social 

(CFC, 2008), apresenta os elementos de prestação de contas que essas entidades devem 

elaborar, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade. No Brasil, a 

regulamentação contábil se faz através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

idealizado e estruturado por órgãos ligados ao governo e à área contábil (ABRASCA; 

APIMEC - Nacional; BOVESPA; CFC; FIPECAFI e o IBRACON). 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com o intuito de centralizar a emissão das 

normas contábeis e buscar a convergência internacional (CPC, 2015), apresenta a Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil-Financeiro (Pronunciamento 

Conceitual Básico – R1). Essa estrutura, aprovada pelo CFC por meio da Resolução n. 

1.374/11, fundamenta as características que devem servir de base para o desenvolvimento e 

apresentação das informações contábeis (CPC, 2011). 

Essas características denominam-se qualitativas e são elucidadas como forma de 

melhorar e auxiliar na utilidade e precisão da informação contábil (CPC, 2011). As 

características se dividem em qualitativas fundamentais (relevância e representação fidedigna) 

e qualitativas de melhoria (comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 

compreensibilidade) (CPC, 2011). 

A finalidade dessas características se tratam em tornar as informações úteis aos 

usuários das informações, tanto financeira quanto gerencialmente. Nesta mesma linha, o 
Australian Accounting Research Foundation (AARF), (2001), estipulou o Statements of Financial 

Accounting Concepts – SFAC 3. Essa norma também aborda quesitos qualitativos que as 

informações financeiras devem apresentar para que sejam úteis aos usuários, denominadas seleção 

da informação e apresentação da informação.  

Moores e Yuen (2001) utilizam esses dois constructos “seleção de informações” e 

“apresentação das informações” para fundamentar a contabilidade gerencial. Para os autores a 

seleção de informações se relaciona ao conteúdo da contabilidade financeira, no qual a 

contabilidade gerencial deve fornecer informações que se equiparem às características qualitativas 

de relevância e confiabilidade (Moores & Yuen, 2001).  

Quanto à apresentação das informações, as características qualitativas relacionadas são de 

comparabilidade e compreensibilidade, se adentrando ainda nos níveis de agregação e integração, 

e amplitude de alcance. Quando comparada à contabilidade financeira, a apresentação das 

informações se assemelha ao formato que essa deve demonstrar aos seus usuários (Moores & 

Yuen, 2001). 

Os estudos quanto aos atributos da contabilidade gerencial, propostos por Moores e Yuen 

(2001) com base no SFAC 3 foi o que deu base aos trabalhos de Necyk (2008). Em sua 

dissertação o autor trabalhou um estudo de caso, em uma indústria de transformação de minérios, 

e teve como objetivo estudar como a contabilidade gerencial se desenvolve ao longo do tempo em 

uma organização, tendo por base um modelo de estágios de ciclo de vida. Necyk (2008) concluiu 

em sua pesquisa que a evolução dos estágios de ciclo de vida afeta o desenvolvimento da 

contabilidade gerencial e que os atributos de contabilidade gerencial são alterados ao se 

estabelecer um novo estágio. 

Beuren e Rengel (2012) também utilizaram dos atributos da contabilidade gerencial 

como item de pesquisa. Baseado nos trabalhos de Moores e Yuen (2001) e Necyk (2008) as 



 
 

 
 

autoras estudaram a utilização dos atributos propostos em 40 empresas do segmento industrial 

de máquinas, aparelhos e materiais elétricos do estado de Santa Catarina.  

A pesquisa de Beuren e Rengel (2012) se deu através da aplicação de questionário aos 

gestores das empresas, as questões propostas foram fundamentadas através dos atributos 

propostos por Moores e Yuen (2001) e adaptado do trabalho de Necyk (2008). Concluíram 

que os atributos e suas duas vertentes: seleção de informações e apresentação das informações 

– esta ultima com maior proporção que aquela, e ainda que as empresas utilizam tipos de 

informação diversificadas em maior proporção do que as fontes de informação e que a 

utilização esteja sendo apresentada de forma inadequada, o que pode prejudicar as tomadas de 

decisões (Beuren & Rengel, 2012). 

De forma complementar, o estudo de Souza, et al. (2015), baseou-se na pesquisa 

realizada por Beuren e Rengel (2012) e  estudaram 14 empresas de energia elétrica, listadas 

na BM&FBovespa quanto ao uso dos atributos da contabilidade gerencial pelos gestores 

dessas empresas. Os resultados encontrados, elucidam que as fontes de informações utilizadas 

pelos gestores são para elaboração de relatórios gerenciais são o balanço patrimonial e o 

orçamento autoritário, e ainda que esses precisam de tipos específicos de informações e de dados 

em formatos específicos, para adquirir facilidade em identificar e analisar exceções e tomar 

decisões com segurança (Souza, et al., 2015). 

Assim, o presente estudo tem como base os estudos desenvolvidos por Moores e Yuen 

(2001), Necyk (2008), Beuren e Rengel (2012) e Souza, et al. (2015) e busca a análise dos 

atributos em uma entidade do terceiro setor.  

  



 
 

 
 

Quadro 1 – Atributos da contabilidade gerencial 
SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES 

1. Demonstrativo do resultado mensal. 

2. Balanço patrimonial mensal. 

3. Demonstrativo de fluxo de caixa. 

4. Contabilidade de custos para a análise de lucratividade de produtos e mercados, decisões de mix, estabelecimento 

de padrões de custos, análise de eficiência operacional. 

5. Orçamento autoritário, quando apenas a alta direção é envolvida no planejamento das metas financeiras. 

6. Orçamento participativo, quando os subordinados são envolvidos no planejamento das metas financeiras. 

7. Orçamento de capital, por meio do qual as alternativas de investimento são geradas, avaliadas, selecionadas e 

acompanhadas. 

8. Planejamento de longo-prazo e forecast (previsões) de vendas e resultados. 

9. Contabilidade por centros de responsabilidade (responsability accounting), análise das variações de receitas, 

gastos, resultados por centros de custos, de receita, de lucro ou de investimento. 

10. Controle de qualidade, embutido no sistema de gestão da qualidade, que engloba indicadores operacionais. 

11. Monitoramento ambiental, de variáveis competitivas externas.  

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Agregação e Integração 

12. Modelo de decisão ou analítico (ex: análise marginal, de estoques, de fluxo de caixa descontado, de 

sensibilidade/what if, custo-volume-lucro, etc). 

13. Combinação de dados ao longo de períodos de tempo (ex: mensal, trimestral, anual). 

14. Combinação de dados por áreas funcionais (ex: resumos de atividades por unidades de negócios ou funções da 

organização). 

15. Relatório de transações entre subunidades (ex: informações de outras unidades de negócios/departamentos que 

podem influenciar o desempenho de outras áreas). 

Escopo 

16. Interno (ex: eficiência, volumes, absenteísmo, etc.). 

17. Externo (ex: condições econômicas, preferências de clientes, competição, desenvolvimentos tecnológicos e 

administrativos, etc.). 

18. Financeiro (ex: fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultados, etc.). 

19. Não-financeiros (ex: volume de produção, tempo de parada de máquinas, absenteísmo, participação de mercado, 

etc.). 

20. Orientado ao passado (ex: histórico, realizado). 

21. Orientado ao futuro (ex: estimativas, forecasting). 

Tempestividade 

22. Quando se requisita uma informação nova ela é preparada/gerada com rapidez. 

23. O relatório de um período é disponibilizado imediatamente após sua conclusão, sem atrasos que tornariam o 

relatório irrelevante para análise e tomada de decisões. 

24. Relatórios são disponibilizados regularmente na frequência correspondente aos eventos controlados (ex: fatos 

gerenciados diariamente são reportados dia-a-dia). 

25. As informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via sistema). 

Uso das Informações 

26. Com base para o estabelecimento e negociação de metas e objetivos. 

27. Como fonte de indicadores de desempenho para recompensas e incentivos. 

28. Para identificação e análise de exceções. 

Fonte: Elaborado com base em Moores e Yuen (2001), Necyk (2008), Beuren e Rengel (2012)  e Souza, et al. 

(2015). 

 

Visto a importância das entidades do terceiro setor e sua meta em atingir o bem estar 

coletivo, busca-se entender a utilização de instrumentos e atributos da contabilidade gerencial 

nessas organizações. O estudo bibliométrico de Castro, Donega, Gomes, Rech & Costa (2015) 

indica crescimento de pesquisas com essa temática, porém ainda encontram-se poucos 

assuntos que tratam desse setor. Ao analisarem dez anos de publicações de revistas com 

classificação Qualis CAPES (estratos: A1, A2, B1, B2 e B3) da área de Administração, 

Contabilidade e Turismo, obtiveram uma amostra de 60 artigos, os quais possibilitaram a 



 
 

 
 

compreensão de que os temas “accountabilit” e “Balanced Scorecard” são os de maior 

representatividade nas pesquisas, este ultimo por ser um instrumento de “boa aceitação” nesse 

setor e aquele devido ao fato dessas entidades se remeterem à prestação de contas tanto a 

pessoas envolvidas quanto dos financiadores de suas atividades (Castro, et al., 2015). 

Considerando o objetivo deste estudo que visa investigar os atributos da contabilidade 

gerencial em organizações sem fins lucrativos, investigou estudos que trataram da temática 

envolvendo tais entidades. Santos e Leal (2012) analisaram o uso dos atributos da 

contabilidade gerencial em uma fundação hospitalar, de grande porte e sem fins lucrativos, 

por meio de um estudo de caso. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas em 

profundidade com gestores de oito departamentos, sendo: Orçamento, Contabilidade, 

Financeiro, Departamento de Pessoal, Controle Materiais (estoque), Processamento de 

despesas, Controladoria e Gerência Geral. As dimensões analisadas foram: o contexto 

organizacional, estratégias, estilo de tomada de decisão e o sistema de contabilidade gerencial 

(seleção e apresentação de informações). Os resultados evidenciaram que a fundação não 

utiliza todos os atributos da contabilidade gerencial, principalmente pelas funcionalidades do 

sistema de informação que não é totalmente integrado, o que afeta o processo de decisão e, 

principalmente, a avaliação de desempenho da fundação. 

Também envolvendo entidades do terceiro setor, Mario e Alves (2013) investigaram a 

utilização de instrumentos de Contabilidade Gerencial por estas entidades, a amostra foram 

organizações localizadas no estado de Minas Gerais. Os achados do estudo evidenciaram a 

ausência de um planejamento estratégico nas entidades pesquisadas, envolvendo as práticas 

de orçamento e de gestão integrada, aliada a ausência de sistemas de custos adequados para os 

fins de controle gerencial, o que aumenta o risco das decisões relacionadas aos controles e 

planejamento destas entidades, que apresentam grande dependência de fatores externos. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa se classifica, quanto aos objetivos, como descritiva, com abordagem  e 

quanto aos procedimentos é caracterizada como estudo de caso. O estudo de caso teve como 

entidade escolhida o Grupo Luta Pela Vida, uma ONG que surgiu com o propósito de 

contribuir para o combate ao câncer, e, principalmente colaborar com o suporte tanto ao 

paciente quanto a seus familiares no tratamento e cura da doença. O surgimento do grupo data 

de 1996, quando um grupo de professores e amigos universitários encontraram na ONG uma 

forma de auxiliar no tratamento da doença. 

O hospital do câncer surgiu no ano de 2000, quando a ONG conseguiu construir a 

primeira etapa do hospital e equipá-lo. Trata-se de um hospital público, vinculado a 

Universidade Federal de Uberlândia e ao governo federal, a ONG então exerce suas 

atividades paralelo as condições que são disponibilizados por esses órgãos e as demandas do 

hospital. 

Para a realização do estudo de caso foi necessário um protocolo de estudo de caso, 

como roteiro a ser utilizado na realização da pesquisa. No quadro 2 se encontram os 

procedimentos adotados no trabalho e os atributos que serão discutidos na análise de 

resultados. 

  

  



 
 

 
 

Quadro 2 – Protocolo de estudo de caso 

Objetivo da pesquisa 

Investigar o uso dos atributos de contabilidade gerencial, conforme proposto por 

Moores e Yuen (2001), no processo de gestão do grupo Luta Pela Vida, uma 

Organização Não Governamental (ONG) de Minas Gerais, que é responsável 

pela construção e manutenção do hospital do câncer em Uberlândia. 

Técnica aplicada Entrevista com questionário semiestruturado 

Características de coletas e 

tratamento dos dados 

Checagem de informações no site do grupo luta pela vida 

Roteiro das entrevistas; Análise de conteúdo para analisar os resultados. 

Participantes 
Gestores das seguintes áreas:  presidência, gestão, administração, logística, 

contabilidade, financeiro, compras e almoxarifado, e recursos humanos 

Variáveis/Atributos a 

serem observados 

Características que evidencie o uso dos 

atributos gerenciais em específico:  

Aspectos adicionais 

observados 

Seleção de informações   Características estruturais 

 Integração e agregações das informações  Estilo de tomada de decisão 

 Escopo das informações   

   Tempestividade das informações 

   Uso das informações         

Fonte: elaborado pelos autores 

  

Para atingir o objetivo proposto e os procedimentos metodológicos característicos 

desse tipo de pesquisa, na coleta de dados se deu por meio de entrevistas com oito gestores 

dos seguintes departamentos da ONG: presidência, gestão, administração, logística, 

contabilidade, financeiro, compras e almoxarifado, e recursos humanos. As entrevistas 

tiveram como base o mesmo roteiro semiestruturado e foram feitas pessoalmente pelos 

autores. 

A base para a entrevista e o roteiro semiestruturado se deu por meio do Quadro 1, 

quanto aos atributos da contabilidade gerencial. Alguns dos atributos são utilizados de forma 

direta nas perguntas do questionário, outras questões, no entanto, foram elaboradas de forma a 

caracterizar as decisões e informações de forma mais ampla (Quadro 2). Todos os 

entrevistados autorizaram a gravação das entrevistas e após a finalização dessas, com os 

responsáveis das áreas que foram citadas, as gravações foram transcritas e analisadas de 

forma qualitativa. 

 
  



 
 

 
 

Tabela 1 - Questionário semiestruturado 
Atributos Perguntas do roteiro semiestruturado 

Características 

estruturais 

- A gestão da instituição é participativa, ou seja, as decisões são tomadas em grupo? 

- Os gerentes se reúnem com seus colaboradores para discussão e tomada de decisões? 

- Os sistemas de informação do grupo  possui alto nível de automação e integração ? 

- O grupo possui prática formal de planejamento e controle (planejamento estratégico, 

orçamento)? 

- Os colaboradores (empregados) do grupo  são especialistas altamente treinados e/ou 

profissionais especialistas qualificados para as suas funções? 

- Como é a captação de recursos financeiros do grupo?  (ref. materiais, de infra-estrutura e 

humanos na organização? 

- O grupo possui controles internos (formais) que monitoram o desempenho 

organizacional ( exemplos de controles: sistemas de informação gerenciais, avaliação de 

desempenho, controles de qualidade, centros de custos ou lucro, orçamento e 

contabilidade de custos) 

- Como é o sistema de Comunicação interna no grupo? A informação alcança os decisores 

em tempo hábil (agilidade)? 

Seleção de 

Informações 

- Quais as fontes de informações utilizadas para a tomadas de decisões e para propósitos 

de controle?   

- Em que formato a direção pede que seja apresentado as informações? 

Apresentação das 

informações 

Agregação e Integração 

- Em sua opinião a diretoria do grupo centraliza as decisões estratégicas (aquisições, 

diversificação, introdução importante de novos serviços, metas de longo prazo, etc.)? ou 

faz consulta  à media gerencia? 

- Como são as decisões operacionais (reposição de equipamentos,  compras, contratação 

de pessoal, etc.)?  são delegadas para os níveis médios e inferiores? 

- A organização é proativa, ágil para  respostas à tendência do ambiente, introduzindo 

novos serviços, tecnologias ou técnicas administrativas? 

- A organização enfrenta riscos, fazendo compromissos altos e arriscados de recursos, com 

chance razoável de falhar? 

- Os decisores devotam  reflexão e deliberação a um problema e ao conjunto de possíveis 

respostas, agindo de forma analítico-metódica ao invés de intuitivo-casual? 

Escopo 

- Fatores externos são considerados na tomada de decisão ( preços, compras, regulações 

governamentais. e outros)? 

- Quais tipos de informação são utilizados? 

Tempestividade 

- Quando é requisitada uma informação nova ela é preparada/gerada com rapidez? 

- As informações cotidianas estão disponíveis automaticamente (via sistemas)? 

- Relatórios são disponibilizados regularmente na frequência correspondente aos eventos 

controlados (ex: fatos gerenciados diariamente são reportados dia-a-dia)? 

Seleção de Informações 

- Que medidas são usadas intensamente para avaliar desempenho da grupo? 

- Os sistemas de informação gerenciais são utilizados para qual finalidade, intuito? 

Fonte: elaborado pelos autores 

As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos cada e nelas foram abordados o 

uso de informação necessária em cada setor para a tomada de decisão, os modos como devem 

ser apresentadas e a gestão dessas informações em cada departamento. As entrevistas foram 

realizadas dentro do escritório da ONG, com exceção da responsável pela logística que se 

encontra no hospital. A data de coleta dos dados foi de 28/08/2015 a 03/09/2015. 

 

4 ESTUDO DE CASO  

4.1 Caracterização da Organização 

A manutenção do Grupo Luta Pela Vida se dá exclusivamente por meio de doações 

recebidas da comunidade e empresas. A ONG é responsável pela gestão, coleta e distribuição 



 
 

 
 

dessas doações que, em parte, mantém o funcionamento do hospital do câncer - suprindo as 

limitações referentes aos recursos disponibilizados pelo governo, que atende mensalmente 

uma média de 1.800 pacientes, vindos de 86 cidades próximas à Uberlândia – sede da 

entidade (Hospital do câncer, 2016). 

O contato com o grupo foi feito pela gerente e esta agendou as entrevistas seguintes de 

acordo com a disponibilidade dos coordenadores de cada área. Nota-se que dentre os 

entrevistados existe um que está no grupo desde sua fundação – o presidente do grupo – e a 

que possui menos tempo na ONG possui mais de quatro anos de atuação. A função de cada 

um dos entrevistados e o tempo que estão no grupo foram determinantes para o andamento 

das entrevistas e percepção das informações coletadas. 

 
Tabela 1 – Função e tempo de atuação dos respondentes no Grupo Luta Pela Vida 

Respondente Função Formação Admissão Cargo atual 

R1 
Administração 

Administração de Empresas (Graduação) - 

Marketing (Especialização) 
05/02/2004 05/02/2004 

R2 Compras e almoxarifado Ensino Médio Completo 03/06/2008 01/10/2013 

R3 Contabilidade Ciências Contábeis (Graduação) 04/08/1999 04/08/1999 

R4 

Diretor do grupo 

Engenharia Elétrica (Graduação) - 

Metodologia do Ensino Superior e 

Administração Universitária 

(Especialização) 

Desde 1996 01/02/2014 

R5 Financeiro Administração de Empresas (Graduação) 17/03/2008 22/07/2009 

R6 

Gerencia 

Psicologia (Graduação) - Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas 

(Especialização) 

19/01/2009 01/05/2014 

R7 Logística (Hospital) Administração de Empresas (Graduação) 12/08/2002 12/08/2002 

R8 
Recursos humanos 

Psicologia (Graduação) - Gestão de 

Recursos Humanos (Especialização) 
07/11/2011 01/02/2015 

Fonte: elaborado pelos autores 

 Conforme mencionado na Tabela 1, os entrevistados foram classificados como 

respondentes, sendo: R1, R2 até R8. No decorrer da análise de resultados os participantes 

serão mencionados indicado sua classificação.  

Foi relatado por parte da gerência que é comum que os colaboradores estejam a 

bastante tempo no grupo, e considera sua equipe como “uma equipe bastante madura, e que 

veio se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do grupo luta pela vida” (R6). Além 

disso ela também reforçou o cuidado que o grupo tem em recrutar, engajar e valorizá-lo 

dentro do grupo, então não é  notável a saída da maioria deles. 

A coordenadora de recursos humanos salientou em sua entrevista, quando questionada 

sobre a especialização de cada colaborador para a área em que atua, que o grupo se preocupa 

com a experiência e competência do profissional e que “precisamos do profissional 

especializado na área”(R8). Nota-se também, na fala da gerente, sua confiança ao ressaltar 

que são “profissionais competentes, que possuem especialização e formação para aquela área 

de atuação” (R6). 

4.2 Características Estruturais e Tomadas de decisão na ONG 

O Grupo Luta Pela Vida foi fundado inicialmente por um grupo de professores e que 

hoje atuam na diretoria do grupo, sempre de forma voluntária. Segundo a coordenadora de 

Recursos Humanos, dentre os colaboradores do grupo, encontram-se 170 pessoas que se 

dividem tanto na parte administrativa do grupo quanto em alguns departamentos específicos 

do hospital. 



 
 

 
 

Quanto a estrutura administrativa do grupo encontram-se os seguintes departamentos: 

contabilidade, administração, financeiro, recursos humanos, departamento pessoal, 

telemarketing e comunicação, e tecnologia de informação. São duas pessoas responsáveis pela 

coordenação da administração (gerente e administrador), que se reportam aos diretores para 

apresentação do desempenho do grupo, acompanhamento de atividades e busca por novas 

formas de arrecadação e crescimento do grupo. 

Os setores administrativos se reportam diretamente a gerência, então nela concentram-

se as informações de todos os departamentos que objetivam paralelamente ao propósito do 

grupo, que é de auxiliar no tratamento dos pacientes. Para tanto, o grupo possui, segundo a 

gerente a mesma estrutura de uma empresa, “nós somos grandes [...] somos uma empresa, por 

mais que não tenha fins lucrativos, mas com todos os setores bem definidos” (R6), percebeu-

se que o principal objetivo da entidade é a captação de recursos por meio de doações. 

O setor de telemarketing e comunicação é o que possui maior número de 

colaboradores, conta com aproximadamente 22 telemarketings e 33 mensageiros, os mesmos 

são responsáveis pela arrecadação e coleta das doações. As captações de recursos por meio do 

telemarketing e a parceria com os projetos e doações de empresas são as que geram as receitas 

para o grupo. 

A comunicação das informações referentes às atividades desenvolvias pelo grupo são 

passadas à diretoria, segundo a gerente, de maneira “informal” (R6), são realizadas reuniões 

semanais, porém com menos burocracia na apresentação das informações do que aquelas 

repassadas à gerencia, pelos coordenadores de cada setor. Ainda, segundo a gerente, encontra-

se o seguinte apontamento quanto à relatórios que a gerência deve apresentar a diretoria: 
É mais informal, normalmente e pontualmente apenas no final do ano que 

apresentamos um relatório de resultados, com a proposta por ano seguinte, falando de 

crescimento, de pessoas, de crescimento de quadro de pessoal, de investimentos, promoções 

[...] A única coisa que não é segurada (limitada) é investimento em paciente, no mais as 

informações são tomadas no dia-a-dia [...]Como os membros da diretoria são voluntários eles 

acompanham um pouco a distancia essas nossas atividades, estão sempre disponíveis quando 

precisamos de um apoio, colher assinatura, pois tudo é assinado por eles (R6).  
Verificou-se que a nível operacional, a tomada de decisão no grupo é rápida e 

proativa, os coordenadores de cada área tem autonomia e capacidade profissional em atender 

as demandas que surgem no dia a dia conforme as atividades afins do grupo. Quanto as 

decisões envolvendo o nível hierárquico superior percebe-se maior complexidade, 

principalmente, devido a parceria do grupo com o Hospital do Câncer, com a universidade, 

prefeitura e com o Governo Federal, reflete em decisões mais burocráticas, pois em geral 

envolvem compras e negociações de equipamentos para o hospital, que possuem elevado 

valor monetário. 

No geral, o grupo entende que a tomada de decisão, por mais burocrática que possa 

parecer, é tomada em tempo certo, até porque o objetivo do grupo em dar suporte ao hospital 

do câncer e não deixar que nada falte ao tratamento de seus pacientes, faz com que não haja 

demora nas decisões para atender as demandas requeridas pelo Hospital, quanto a compra de 

equipamentos, manutenção e medicamentos não pode faltar no tratamento dos pacientes. 

Nota-se então que as decisões e poder para a tomada das mesmas variam de acordo 

com a necessidade do grupo e do hospital. Caso envolva os departamentos (contabilidade, 

financeiro, arrecadação...) a gerência e a administração se reúne com essas áreas e viabiliza a 

busca da melhor decisão. Entretanto, como o grupo trabalha com um direcionamento muito 

específico e com o objetivo de atender e privar pela saúde do paciente, algumas decisões, 

principalmente as que demandam urgência, podem e acabam por ser tomadas pela gerência e 

diretoria do grupo. Conforme a fala do administrador, a gestão é "razoavelmente 



 
 

 
 

centralizada"(R1) uma vez que com o crescimento do grupo e das atividades demandadas pelo 

hospital "as questões se tornaram tecnicamente mais complexas"(R1), é o caso de compras de 

equipamentos com alto valor monetário que precisa então da aprovação da diretoria. 

 

4.3 Seleção de Informações 

Segundo os entrevistados, os instrumentos de maior utilização para tomada de decisão 

se concentram nos dois primeiros itens citados no Quadro 1 no que se refere a seleção de 

informações, o fluxo de caixa e a demonstração de resultados. São gerados pelo financeiro e 

contabilidade e repassados a gerência, entretanto em vista desses dois relatórios, em ênfase 

neste último, é que são planejadas as atividades e planejamento para a otimização na 

arrecadação do grupo. 

O fluxo de caixa é utilizado pelo financeiro para acompanhar a movimentação dos 

recursos do grupo, os mesmos trabalham com "centro de resultados", que segundo a 

coordenadora da contabilidade é organizado como “centro de resultados que, agora estaremos 

chamando de centro de custo que estamos aprimorando, nós temos como um todo e, em um 

setor só hospital, obra, administração telemarketing e a empresa participativa  e o núcleo de 

voluntários que ganha uma bonificação do grupo”(R3). Quanto a captação de recursos por 

parte das pessoas físicas e das empresas, o administrador do grupo menciona que "nós 

acompanhamos a quantidade de doadores, o valor das doações, a frequência, a divisão de 

doadores por cidade, nós fazemos o acompanhamento de percentual do que está efetivamente 

recebido", são organizados relatórios específicos para tais controles. 

Quanto à demonstração de resultados, os gestores buscam informações e analisam 

alternativas para otimizar as receitas, no caso os recursos captados, para o funcionamento e 

continuidade da atividade do hospital. De forma geral, segundo a gerente todas os 

departamentos possuem relatórios que são apresentados a ela, uns de forma mais sistêmica e 

enquadrada, como é o caso do departamento pessoal com informações sobre a folha de 

pagamento, o telemarketing com as informações quanto a captação e a contabilidade que 

apresenta os demonstrativos contábeis. 

Divergente das empresas de energia elétrica apresentadas no trabalho de Souza et al. 

(2015), o Grupo Luta Pela Vida tem na demonstração de resultados o demonstrativo que, 

conforme a gerencia, mais utilizado no processo decisorial. Enquanto no trabalho dos autores 

o balanço patrimonial e orçamento autoritário são as fontes de informações para tomada de 

decisões, dentre outros específicos dos gestores, esses itens na presente pesquisa não 

apresentou tamanha representatividade. 

Quanto ao planejamento, o administrador do grupo informou que “existe um 

planejamento anual, que é feito entre outubro e novembro de cada ano, referente ao período 

seguinte”(R1). O planejamento anual é utilizado, na maior parte das vezes, para atividades 

com um prazo de implantação maior (superior a 24 meses). O acompanhamento se dá de 

forma mensal e possui acompanhamento com a diretoria trimestral ou quadrimestralmente. 

Em alguns setores, como é o caso do departamento financeiro, é realizado um planejamento 

semanal, devido ao fluxo de entrada e saída de caixa. Quanto as arrecadações, o 

acompanhamento é realizado com um intervalo menor, já que as doações se dão em prazos 

distintos, quinzenal, mensal, trimestral e anual. O acompanhamento, segundo a responsável 

pela contabilidade, se dá pela Demonstração de Resultados mensais, onde analisam os gastos 

e as receitas e, verificam se atende o planejamento previsto. 



 
 

 
 

Ao contrário da pesquisa realizada em entidades do terceiro setor por Mario e Alves 

(2013), o Grupo Luta Pela Vida apresenta controle satisfatório quanto a seus planejamentos e 

orçamento. Ressalta-se que assim como no trabalho dos autores, a limitação pode estar na 

integração das informações dentro da entidade, aspecto que a entidade desta pesquisa se 

apresentou em fase de implementação. 

Quanto ao “Monitoramento ambiental”, de variáveis competitivas externas, percebe-se 

que em termos financeiros e de compra o ambiente externo influencia diretamente no 

orçamento que é realizado. Todas as compras - de grande ou pequena escala - são realizadas 

por meio de orçamento de no mínimo três fornecedores diferentes. Quanto a legislação, a 

administração se atenta aos regulamentadores e as leis que abrangem o setor de atividade e a 

forma com que o grupo atua na sociedade. 

A gerência analisa o ambiente externo como um todo, pois depende fielmente de seus 

clientes (doadores) e se o ambiente externo passa por crises financeiras, por exemplo, ela 

busca soluções para que o grupo continue com boa captação de recursos. Uma das alternativas 

utilizadas são as análises do volume de pacientes atendidos no hospital e a origem dos 

mesmos, conforme o número de pacientes que são encaminhados e caso a cidade de origem 

destes não esteja no serviço de captação do telemarketing, verifica-se se é viável ou não 

buscar novos doadores e parcerias com essas cidades, o que impacta diretamente nos 

colaboradores da área de telemarketing e comunicação, ou seja, muitas vezes é necessário 

contratar mais pessoas ou remanejamento. 

O “Orçamento Autoritário”, onde apenas a alta direção é envolvida no planejamento 

das metas financeiras, não foi mencionado por nenhum dos entrevistados, porém a percepção 

quanto a esse item é que esse tipo de orçamento só é realizado na aquisição de grandes 

projetos, como a construção de novas instalações, ou a aquisição de grandes equipamentos 

para o hospital. 

No que se refere ao uso da contabilidade, foi informado pelos entrevistados que o 

sistema de informação, está passando por mudanças e implementação de um novo software, 

com o objetivo de integrar informações de todos os departamentos. Essa implementação se 

torna um diferencial e aspecto importante a entidade, visto que no trabalho de Santos e Leal 

(2012) esse foi um dificultador para a utilização dos atributos de contabilidade gerencial. 

Referente o balanço patrimonial, é apresentado anualmente, porém quanto a tomada de 

decisão não é utilizado de forma tão direta quanto a demonstração de resultados.  

  

4.4 Apresentação de Informações  

O grupo Luta pela Vida considera que a apresentação das informações é flexível, de 

acordo com a demanda da gerência, entretanto a apresentação de maior impacto é a 

demonstração de resultados e os relatórios de arrecadação, que apresentam informações 

referentes a entrada de recursos. Quanto à variedade e flexibilidade de apresentação das 

informações tem-se a fala da gerente, ao apresentar o seguinte:  
Tenho uma quantidade de relatório que é muito variado para que eu possa entender esses 

cenários todos, pois o meu foco é trazer doação/dinheiro pra dentro da empresa. Então tenho 

que ficar atenta a tudo isso, que espaço eu tenho para poder oferecer mais, entregar mais, o 

que posso oferecer pra elas para que elas tragam um resultado melhor (R1). 
Percebe-se que o item “Relatório de transações entre subunidades”, presente no 

Quadro 1, se enquadra na fala apontada pela gerência do Grupo Luta Pela Vida, ao ponto de 

ser necessário analisar todos os departamentos e a arrecadação de modo geral, caso essa 



 
 

 
 

última esteja fora do planejado, verifica-se então o que cada departamento pode contribuir 

para a eficácia. 

Quanto ao “Escopo” das informações o grupo se concentra tanto interno quanto 

externamente, porém com foco nesse último, visto que sua arrecadação depende fielmente do 

relacionamento do grupo com os doadores. No quesito financeiro encontram-se: fluxo de 

caixa, demonstração de resultados, relatório de arrecadação, balanço patrimonial; e não-

financeiro: cidades que encaminham pacientes para o tratamento no hospital, participação das 

empresas, relatório de captação por parte dos mensageiros. 

Ainda quanto ao escopo das informações, no que se refere à orientação ao passado 

e/ou futuro, tem-se os dois modos apresentados. O primeiro, passado, serve de análise ao que 

foi captado, de qual cidade veio a maior parte da arrecadação, entre outros, já o futuro é para 

trabalhar novas formas de arrecadação ou melhorar as existentes. Percebe-se isso na fala da 

gerente, quanto questionada sobre a orientação das informações, quanto ao passado ou futuro: 
Nós utilizamos tudo. Costumo dizer que não posso olhar o passado pois não temos como 

resolver, é importante olhar o que ficou, o que passou despercebido, pois já serve de 

experiência para o futuro pra não deixar se repetir. Tudo que eu faço é pensando daqui dois ou 

três meses, pelo menos isso. Então, minha conversa com os coordenadores é nesse sentido: 

preciso avaliar, por mais que hoje esteja tudo bem, preciso olhar o cenário pra frente. Diante 

de uma ou outra situação que possa vir a surgir, como vamos lhe dar com isso, porem 

baseados sempre no histórico (R1). 
No que se refere a “Tempestividade” das informações, consideram de modo geral 

como sendo hábil e proativa, ainda mais devido a demanda do grupo e por se tratar de 

atividades relacionadas a um hospital, onde não pode haver demora. Segundo a coordenadora 

do financeiro “as demandas que nós temos são precisas e atendidas a tempo”, a coordenadora 

da contabilidade complementa ainda: 
Não é demorada a tomada de decisão, no hospital é uma situação que não pode demorar. O 

paciente precisa de um tratamento, de um recurso, de uma máquina, o grupo não demora em 

decidir isso porque é uma doença de evolução muito rápida então, não pode ficar demorando 

(R3). 
Entretanto, como foi salientado na tangente quanto a tomada de decisão, pode ocorrer 

certa burocracia no processo de tomada de decisão e o administrador do grupo apresenta que 

“o grupo é muito focado nos seus objetivos, se os processos de decisão fossem mais claros 

eles seriam mais ágeis. Há situações que a decisão demora um pouco pra sair” (R1). 

Um sistema informatizado está em fase de implementação no grupo, porém todas as 

partes do mesmo conseguem se manter integrada devido a troca de informações internas e 

reuniões semanais onde cada departamento presta conta a gerência. A comunicação interna é 

feita de forma hábil e clara, de modo geral, ressalta-se a estrutura do grupo em estar 

localizado em um escritório de pequeno porte onde todos os departamentos estarem 

interligados e a gerência conseguir administrar e captar informações de todos eles. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo investigar o uso dos atributos de contabilidade 

gerencial, conforme proposto por Moores e Yuen (2001), no processo de gestão da ONG 

Grupo Luta Pela Vida, de Minas Gerais. Para tal fim, utilizou-se da pesquisa descritiva, 

qualitativa e com os procedimentos de estudo de caso. 

Após entrevistar oito gestores do grupo é possível destacar que considerando os 

atributos de contabilidade gerencial propostos pela literatura base deste estudo, o item seleção 

das informações é evidenciado nas seguintes informações: fluxo de caixa e demonstração de 

resultados. Quanto a orçamento autoritário, esse só se dá quando o grupo pretende realizar 



 
 

 
 

compras de equipamentos hospitalares que dispende-se de quantias monetárias relevantes, ou 

mesmo para a edificação de obras. Nas atividades rotineiras, os gestores de cada departamento 

possuem autonomia para tomar decisões em seus departamentos a fim de otimizar os 

processos decisoriais, visto na atividade do grupo não poderá haver atraso nas tomadas de 

decisão. 

Além desses itens, o grupo Luta pela Vida também trabalha com acompanhamento nos 

relatórios referente a captação de recursos, feito por meio de doações da sociedade. Essa é a 

fonte de renda e operação das atividades do grupo, assim, o controle desta captação é um dos 

objetivos principais da entidade, todos os departamentos estão direta ou indiretamente 

dependentes da efetivação desses recursos para a operacionalização das atividades  do grupo. 

A apresentação de informações foi indicada de forma precisa e tempestiva, tanto pelo 

fato de que como os recursos advêm da sociedade – onde a prestação de contas é algo levado 

a sério pelo grupo – quanto as necessidades de tomada de decisão com tempo escasso, do 

grupo e no hospital ao qual está vinculado. Por se tratar de um hospital vinculado ao 

tratamento do câncer, os gestores reforçam que a compra de um equipamento – na maioria das 

vezes em urgência -  não podem esperar ações a longo prazo, o que faz com que o grupo 

busque sempre a tomada de decisões em tempo hábil. 

Como limitação da pesquisa, ressalta-se que os entrevistados podem ter percepções 

diferentes de um determinado relatório ou informação que seja usada. Trata-se, por exemplo, 

de informações que são repassadas a gerência e que servem de base para a tomada de decisão 

dessa última, mas no setor específico de onde deriva esse relatório não é utilizado como base 

para decisão. 

Este trabalho buscou assim, contribuir para a identificação e aspectos relevantes para a 

gestão de uma entidade do terceiro setor, além de buscar reforçar a literatura existente quanto 

a essas duas temáticas – contabilidade gerencial e entidades do terceiro setor. Recomenda-se, 

para futuros estudos, uma análise longitudinal e quantitativa nessas entidades, afim de uma 

análise mais precisa e/ou ainda, o aumento na amostra, ou estudos multicasos. 
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