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RESUMO 
O Terceiro Setor é composto pelas Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) que desempenham 
função social de transformação nos seres humanos e na sociedade através de serviços e 
benefícios. Entretanto, as ESFL apresentam dificuldades no estabelecimento de uma gestão e 
métricas voltadas para a sustentabilidade financeira, havendo a necessidade de instrumentos 
de planejamento estratégico e financeiro efetivados nessas organizações. A presente pesquisa 
objetiva identificar evidências nas informações de gestão das entidades do Terceiro Setor 
quanto à efetivação de práticas gerenciais de integração entre o orçamento e a dimensão 
financeira do Balanced Scorecard. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva. 
Quanto ao procedimento técnico se configura como pesquisa documental. A pesquisa é 
quantitativa com relação à abordagem do problema. A base de dados da pesquisa encontra-se 
no sítio Portal Transparência. A população de estudo é composta por 97 entidades, porém, 
como critério de pesquisa, a subpopulação para análise dos dados é definida por 25 entidades 
que divulgaram as informações de gestão do ano mais recente, neste caso, de 2015. A análise 
dos dados é realizada através de um recenseamento que define o perfil financeiro dessas 
entidades a partir de variáveis extraídas das informações de gestão, em conformidade com o 
modelo de integração de Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011). Com auxílio do Alfa de 
Cronbach se identifica a consistência interna das variáveis analisadas e confiabilidade para 
explicação do fenômeno. Os resultados apontam que as entidades possuem evidências quanto 
à efetivação de práticas de integração, pois utilizam, por exemplo, mecanismos de 
planejamento estratégico, planejamento do orçamento e controle do orçamento. 
 
Palavras-chave: Gestão; Planejamento; Orçamento; Balanced Scorecard; Terceiro Setor. 
 
Área Temática do Evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Terceiro Setor é composto pelas Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) que visam 
provocar transformação nos seres humanos e na sociedade através da disponibilidade de 
serviços e benefícios (Cruz, 2010). Este setor é relevante por contribuir na resolução de 
problemas e conflitos sociais quando o Estado e a iniciativa privada não conseguem atuar de 
maneira efetiva (Laffin, Borba & Cruz, 2002). 

Essa responsabilidade das ESFL envolvem a gestão dos recursos obtidos, sua 
destinação social e a prestação de contas, na qual contabilidade se faz presente independente 
de classificação organizacional, registrando e acompanhando as alterações no patrimônio ao 
longo do tempo, gerando informações úteis à tomada de decisão e à sua continuidade (Laffin, 
Borba & Cruz, 2002). 

A tomada de decisão eficiente contempla o planejamento estratégico e a gestão 
financeira das entidades para realização da prestação de contas. Através de mecanismos de 
accountability, as entidades do Terceiro Setor conseguem atingir níveis de transparência 
ideais para a consecução de seus objetivos. A transparência, divulgação das informações úteis 
e de qualidade, capacitam as entidades em identificar, mensurar e comunicar informações aos 
stakeholders (Milani Filho, 2010). 

Entretanto, as ESFL apresentam dificuldades no estabelecimento de uma gestão e 
métricas voltadas para a sustentabilidade financeira (Santos, Sublaban, Sacomano, Giuliani & 
Spers, 2008). Práticas de planejamento são ainda incipientes, porém, as entidades de maiores 
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portes promovem práticas de planejamento estratégico (Lima Filho, Sousa & Cordeiro Filho, 
2010). 

Geralmente, o planejamento estratégico envolve aspectos financeiros para definição de 
metas e objetivos das organizações. Porém, a perspectiva financeira não deve ser vista como a 
principal finalidade em ESFL, e sim um como vetor para integração com a estratégia, visando 
assegurar a captação de recursos dos doadores e sua destinação social (Kaplan & Norton, 
2000). Nesse sentido, o registro e acompanhamento de recursos das entidades podem ser 
conduzidos através do orçamento, pois se caracteriza no plano financeiro que conduz a 
organização executar a estratégia para determinado período (Frezatti, 2007). 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de artefatos gerenciais modernos que 
possibilitem a integração do orçamento com a estratégia. Segundo Teixeira, Gonzaga, Santos 
e Nossa (2011, p.113) os artefatos modernos são: ABC, custeio meta, benchmarking, kaizen, 
just-in-time (JIT), teoria das restrições, planejamento estratégico, ABM, GECON (Gestão 
Econômica), EVA, simulação, balanced scorecard e gestão baseada em valor (VBM). 

O presente estudo identificou que dentre os artefatos mencionados, o Balanced 

Scorecard (BSC) se mostra como uma opção favorável quanto à integração com o orçamento 
na gestão do Terceiro Setor. Essa relação entre o BSC e o orçamento se favorece pela 
dimensão financeira, estando integradas pela característica de avaliação de curto prazo 
(Kaplan & Norton, 1997). Além da perspectiva financeira, o BSC contempla as perspectivas 
dos clientes, processos internos e de aprendizado e crescimento, interligadas em uma relação 
de causa e efeito (Kaplan & Norton, 2000). No Manual de Excelência de Gestão das 
Entidades do Terceiro Setor, divulgado pelo Instituto Qualidade Minas (IQM) (2013), 
baseado no Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), traz 
práticas gerenciais que envolvem o BSC e do orçamento para a sustentabilidade financeira. 

Estudos anteriores abordam sobre a aplicabilidade do orçamento e do BSC em 
entidades do Terceiro Setor. No estudo de Gonçalves, Albuquerque, Lima e Martins (2009) 
informa que a maior parte das entidades analisadas utiliza o orçamento, porém, não é utilizado 
para o processo de captação de recursos, muito menos para tomada de decisão. Na pesquisa de 
Otley (2008) se recomenda que o orçamento tradicional seja utilizado em conjunto com 
medidas não financeiras para produzir melhores resultados. No estudo de Fernandes, 
Lebarcky e Penha (2010) considera-se aplicável o BSC em ESFL, desde que possuam, por 
exemplo: missão em primeiro plano, envolvimento dos profissionais no planejamento da 
metodologia e quadro de profissionais capacitados. 

Motivado por essas características dos estudos empíricos, o presente estudo pretende 
diferenciar-se e identificar a aplicabilidade desses mecanismos integrados no Terceiro Setor. 
Identifica-se a falta de estudos que evidenciem a efetivação de práticas gerenciais de 
integração entre o orçamento e o BSC no Terceiro Setor, visto à relevância e necessidade da 
sustentabilidade financeira.  

A presente pesquisa, vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) com duração de um ano, pretende, em primeiro momento, responder a 
seguinte pergunta: Quais as evidências identificadas nas informações de gestão das 
entidades do Terceiro Setor quanto à efetivação de práticas gerenciais de integração 
entre o orçamento e a dimensão financeira do Balanced Scorecard? O objetivo geral da 
pesquisa é identificar evidências nas informações de gestão das entidades do Terceiro Setor 
quanto à efetivação de práticas gerenciais de integração entre o orçamento e a dimensão 
financeira do Balanced Scorecard.  

O estudo se justifica pela necessidade de estudos que abordem práticas e ferramentas 
gerenciais que explorem particularidades aplicáveis na realidade do Terceiro Setor 
(Fernandes, Lebarcky & Penha, 2010). Nesse sentido, o BSC e o orçamento possuem 
características de curto prazo que se integram e são aplicáveis nesse setor. A identificação de 
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evidências de efetivação de práticas gerenciais a partir do nível de evidenciação é plausível, 
pois é através desses dados que os gestores monitoram a organização e identificam boas 
práticas de governança (Milani Filho, 2010). 

Dentre os resultados esperados desta pesquisa, está a publicidade de informações úteis 
sobre as práticas gerenciais utilizadas pelas ESFL, e desta forma, auxiliar os interessados para 
que sejam aprimoradas as relações contábeis nas entidades. A aproximação entre a teoria 
contábil e as práticas gerenciais é relevante para a efetividade da gestão nas entidades. Nesse 
quesito o BSC e o orçamento são relevantes no processo de accountability, pois contribuem 
para uma melhor evidenciação de informações financeiras, gerando valor e confiança perante 
os envolvidos. 

A pesquisa se delimita na obtenção de informações sobre as entidades listadas no 
banco de dados do sítio (http://www.portaltransparencia.org.br/), espaço que promove 
visibilidade para entidades que trabalham a favor da transparência. Este artigo está estruturado 
em cinco seções, esta sendo a introdução, com os aspectos introdutórios sobre o tema e 
objetivo da pesquisa. A segunda seção definida como a fundamentação teórica. A terceira 
seção descreve a metodologia de pesquisa. Na quarta seção são apresentados os resultados 
acerca do perfil das organizações quanto à efetivação de práticas de integração entre o 
orçamento e o BSC. Por fim, a quinta seção descreve a conclusão abordando: como a 
pergunta de pesquisa e o objetivo foram alcançados, contribuições do estudo e recomendações 
para o avanço do tema.  
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Terceiro setor: entidades sem fins lucrativos 

A designação Terceiro Setor passa a ser frequente na virada dos anos 1980 para 1990, 
com o projeto de pesquisa internacional intitulado The Jonhs Hopkins Comparative Nonprofit 

Sector Project, sob a coordenação de Lester Salamon, diretor do Johns Hopkins Institute for 

Policy Studies, sediado em Baltimore, nos Estados Unidos da América (Amaral, 2013). Esse 
setor é conceituado por Salamon e Anheier (1992, citado em Falconer, 1998, p.2) como 
entidades privadas, sem fins lucrativos, formais, autônomas e voluntárias.  

Esse setor foi sendo moldado historicamente, se posicionando distintas das 
organizações que compõem o Estado, o Primeiro Setor, e o Mercado, o Segundo Setor 
(Falconer, 1998). Nessa linha de pensamento, Alves Júnior, Faria e Fontenele (2009) 
elucidam que o Terceiro Setor tem demonstrado ser uma alternativa aos problemas sociais, 
ocupando espaços que o Estado encontra limitações para fornecimento de serviços, delegando 
responsabilidades às Entidades Sem Fins Lucrativos. 

 O Terceiro Setor reúne pessoas jurídicas do direito privado, mencionadas na Lei 
10.406/02 do Novo Código Civil Brasileiro (NCC) (Brasil, 2002) que são: as associações 
privadas, as fundações privadas, as organizações religiosas e os partidos políticos. Cada uma 
dessas formas jurídicas possui sua característica na gestão dos recursos. Nesse sentido, o NCC 
traz as principais mudanças estatutárias para as pessoas jurídicas do Terceiro Setor, na qual o 
Estatuto é o instrumento que propõe a definição de regras e funcionamento das entidades. 
Para desenvolvimento da pesquisa, essa identificação se torna relevante, pois envolve 
informações sobre a gestão dos recursos financeiros.  

As organizações religiosas e os partidos políticos foram desobrigadas a alterarem seus 
estatutos pelo disposto da Lei 10.825/2003 (Azevedo, 2006). Na Tabela 1 são enunciadas as 
regras estatutárias para associações e fundações antes e após a vigência do NCC. 
Tabela 1 – Mudanças estatutárias para associações e fundações 

Formas 
Jurídicas 

Lei 6.015/73; Art. 120 Novo Código Civil Lei - 10.406/2002;  
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Associações 

I - a denominação, o fundo social, quando houver, 
os fins e a sede da associação, bem como o tempo 
de sua duração; 
II - o modo por que se administra e representa a 
sociedade, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 
III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é 
reformável, no tocante à administração, e de que 
modo; 
IV - se os membros respondem ou não, 
subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 
V - as condições de extinção da pessoa jurídica e 
nesse caso o destino do seu patrimônio; 
VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e 
dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, 
com indicação da nacionalidade, estado civil e 
profissão de cada um, bem como o nome e 
residência do apresentante dos exemplares. 

Art. 54 Sob pena de nulidade, o estatuto 
das associações conterá: 
I - a denominação, os fins e a sede da 
associação; 
II - os requisitos para a admissão, 
demissão e exclusão dos associados; 
III - os direitos e deveres dos associados; 
IV - as fontes de recursos para sua 
manutenção; 
V – o modo de constituição e de 
funcionamento dos órgãos 
deliberativos;     
VI - as condições para a alteração das 
disposições estatutárias e para a 
dissolução. 
VII – a forma de gestão administrativa e 
de aprovação das respectivas contas.  

Fundações 

I - a denominação, o fundo social, quando houver, 
os fins e a sede da fundação, bem como o tempo 
de sua duração; 
II - o modo por que se administra e representa a 
sociedade, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 
III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é 
reformável, no tocante à administração, e de que 
modo; 
IV - se os membros respondem ou não, 
subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 
V - as condições de extinção da pessoa jurídica e 
nesse caso o destino do seu patrimônio; 
VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e 
dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, 
com indicação da nacionalidade, estado civil e 
profissão de cada um, bem como o nome e 
residência do apresentante dos exemplares. 

Art. 46 I - a denominação, os fins, a sede, 
o tempo de duração e o fundo social, 
quando houver; 
II - o nome e a individualização dos 
fundadores ou instituidores, e dos 
diretores; 
III - o modo por que se administra e 
representa, ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicialmente; 
IV - se o ato constitutivo é reformável no 
tocante à administração, e de que modo; 
V - se os membros respondem, ou não, 
subsidiariamente, pelas obrigações 
sociais; 
VI - as condições de extinção da pessoa 
jurídica e o destino do seu patrimônio, 
nesse caso. 
 

Fonte: Lei 6.015/73 (Brasil, 1973) e Lei 10.406/02 (Brasil, 2002). 
Diferentemente das associações, o NCC não aponta a obrigatoriedade da determinação 

das fontes de recursos para as fundações, porém, essa forma jurídica necessita dispor de 
mecanismos de planejamento e gestão orçamentária para desempenhar com qualidade suas 
ações sociais. Portanto, essas mudanças demonstram a relevância de integração de 
mecanismos de gestão para a manutenção das fontes de recursos. As principais fontes de 
recursos para as entidades do Terceiro Setor são descritas na Tabela 2. 
Tabela 2 – Fontes de recursos 

Contribuições: correspondem a recursos pecuniários oriundos de associados e outros indivíduos ou empresas, 
não associados, que se comprometem, periodicamente (mensal, trimestral, anualmente, etc.), a contribuir com 
determinada quantia, prefixada ou não, para manutenção da entidade ou para execução de uma obra, um 
projeto ou atividade específicos. 
Doações: considera-se doação, segundo o Código Civil, art. 538, “o contrato em que uma pessoa, por 
liberdade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. Podem ser com restrição 
temporária ou permanente. 
Subvenções: as subvenções constituem-se na maior fonte de receita para muitas ESFL. É através destes 
recursos que muitas entidades conseguem cumprir suas finalidades sociais. Existem dois tipos, a subvenção 
ordinária e a extraordinária, recursos periódicos e esporádicos, respectivamente. 
Receitas de aplicações financeiras: juros reais auferidos ou recebidos pela entidade de eventuais clientes; 
descontos reais obtidos; e juros reais recebidos ou auferidos. 
Receitas de capital: constituem-se em receitas esporádicas, oriundas de alienação de investimentos ou 
imobilizações. 
Receitas de vendas de produtos, mercadorias e serviços: algumas ESFL, para cumprir sua missão, seus 
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propósitos sociais ou mesmo para manutenção de suas atividades, podem produzir e vender serviços. Por 
exemplo, oficinas profissionalizantes, bazar, livraria, etc. 
Outras fontes de recursos: taxas de inscrição cobradas na realização de eventos (simpósios, congressos, 
encontros, ciclos de estudo, etc.). Aluguéis por uso esporádico de imóveis da entidade, bingos, bazar 
beneficente, etc. 

Fonte: Olak e Nascimento (2010, p. 26). 
Diante desse cenário, as ESFL podem direcionar as atividades a serem prestadas e, 

dependendo da qualidade desses serviços, as entidades podem solicitar o requerimento de 
titulações, qualificações e certificados. As titulações podem ser a de Utilidade Pública 
Estadual e a Utilidade Pública Municipal, concedidas às associações privadas e fundações 
privadas. Ainda existia a Utilidade Pública Federal, porém foi revogada através do novo 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil, Lei nº 13.204 de 2015 (Ipea, 2015).  

Dentre as qualificações, pode tornar-se Organização Social (OS), na qual o Poder 
Público qualificará como OS as pessoas jurídicas de direito privado, sem a finalidade de 
lucro, com atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, sendo necessário 
que seja celebrado o chamado contrato de gestão com o Poder Público (Crc-rs, 2016).  

Outra forma de qualificação é a de Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), sendo conferida às organizações, estabelecendo parceira com o Estado. 
Essa cooperação é prevista em lei e sistematizada por meio do chamado Termo de Parceria 
(Crc-rs, 2016).  Por fim, existe o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – 
CEBAS, certificação concedida pela União a organizações sem fins lucrativos que atuem 
especificamente nas áreas da saúde, educação e/ou assistência social, conforme definido no 
art. 1º da Lei Federal nº 12.101-2009 (Crc-rs, 2016). 
2.2 Balanced scorecard e sua aplicação no terceiro setor 

O Balanced Scorecard – BSC foi desenvolvido nos anos 90 pelos professores Robert 
S. Kaplan e David P. Norton, motivados pelas questões dos indicadores de desempenho 
empresarial. Para os autores, os indicadores financeiros estavam se tornando obsoletos, 
afirmando que esses indicadores, baseados em dados financeiros, estariam comprometendo o 
desempenho das empresas.  

As razões seriam pelo fato de que as medidas financeiras repassam informações de 
acontecimentos passados, sendo inadequadas para orientar e avaliar a trajetória da empresa no 
futuro (Kaplan & Norton, 1997). Desse modo, o desenvolvimento desse sistema tornou-se 
necessário devido ao crescimento japonês na década de 80, a globalização, a competitividade 
internacional e a expansão tecnológica (Arantes, 2006).  

Nesse propósito, os autores preservaram a perspectiva financeira, voltada ao curto 
prazo, acrescentando as perspectivas dos clientes, dos processos internos, e do aprendizado e 
crescimento. As medidas selecionadas pelo sistema produzem informações que são utilizadas 
pelos gestores na comunicação com a organização e interessados, ações que envolvem a 
missão e objetivos estratégicos (Zago, 2006). 

A ideologia do Balanced Scorecard inicialmente foi criada para o atendimento das 
organizações do setor privado, migrando para os setores governamentais e do Terceiro Setor a 
partir de 1996 (Kaplan & Norton, 2000). De acordo com os autores, o setor privado tem como 
característica primordial a obtenção de resultados financeiros, na qual geralmente a 
perspectiva financeira está no topo hierárquico organizacional. 

Já os órgãos governamentais e as organizações sem fins lucrativos devem priorizar a 
missão no topo hierárquico organizacional. Segundo os autores, essas entidades podem 
modificar a arquitetura do Balanced Scorecard e criar as perspectivas do doador e do 
beneficiário no topo do BSC, tendo como característica ainda a obtenção de recursos, porém, 
a destinação final será de cunho social (Kaplan & Norton, 2000).   
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Essas entidades passam por dificuldades no momento de definir as suas estratégias 
(Kaplan & Norton, 2000). Os autores informam que a estratégia desenvolvida para esse tipo 
de entidade deve compreender a admoestação de Michael Porter: a estratégia não é apenas o 
que a organização pretende fazer, mas também o que a organização decide não fazer (citado 
em Kaplan & Norton, 2000, p.145). 

Alguns estudos trazem a abordagem do BSC em entidades do Terceiro Setor (Niven, 
2003; Greiling, 2010; Fernandes, Lebarcky, Penha, 2010), apontando características 
específicas para essas entidades. Percebe-se que há recorrência desse tipo de estudo voltado 
para as ESFL, na qual incentiva a comunidade científica a entender sobre sua aplicação nesse 
ambiente. 

No ambiente do Terceiro Setor, a perspectiva financeira traduz algumas medidas, 
como por exemplo, de apoio para comunicação com os doadores, identificação do índice dos 
doadores da entidade, dos gastos destinados aos serviços prestados e índices de liquidez 
(IQM, 2013). Na perspectiva dos clientes ou beneficiários podem ser elaboradas informações 
com relação à participação de atuação na sociedade, estratégias para captação, retenção e 
satisfação dos indivíduos (IQM, 2013).  

Para a perspectiva dos processos internos são elaborados planos de melhorias para 
atendimento aos clientes e doadores, através de medidas como: número de beneficiários 
atendidos; número médio de capacitação de trabalhador ou voluntário; atratividade (número 
de voluntários por projeto); número de pessoas beneficiadas; número de projetos estratégicos 
executados por ano (IQM, 2013).  

Por último, tem-se a perspectiva do aprendizado e crescimento, na qual são 
formulados indicadores que permitem o aperfeiçoamento do atendimento do pessoal da 
entidade, através de vetores de nível de satisfação das pessoas (trabalhadores e voluntários); 
nível de experiência em projetos sociais; proatividade de pessoas; retenção de pessoas-chave 
(IQM, 2013). 
2.3 Integração entre o orçamento e o balanced scorecard à luz do MEG 

O orçamento é uma ferramenta de gestão e planejamento de recursos, pois analisa as 
variações entre o previsto e o realizado, facilita a prestação de contas e promove uma visão 
financeira da organização, na qual os gestores podem traçar metas e estratégias (Gonçalves, 
Albuquerque, Lima & Martins, 2009). Para Vanzella e Lunkes (2006) o orçamento é utilizado 
para atingir metas financeiras pré-definidas, o que contraria o pensamento dominante de criar 
sinergia e criatividade nas pessoas para melhorar as estratégias e processos orientados para o 
cliente. Padoveze (2005, p.173) afirma que “o orçamento caracteriza-se pela quantificação e 
mensuração econômica das atividades planejadas e programadas para o próximo exercício”.  

Nesse sentido, buscaram-se nos estudos empíricos informações sobre a aplicação 
prática do orçamento em ESFL, identificando as semelhanças com a abordagem teórica. No 
estudo de caso em uma entidade sem fins lucrativos, Miranda, Fedato e Rodrigues (2011) 
abordam o orçamento como instrumento de gestão. Como conclusão do estudo, verificou-se 
que o orçamento como ferramenta gerencial necessita de integração com a estratégia para 
estimular os envolvidos da entidade. Mário, Alves, Carmo, Silva e Jupetipe (2013) afirmam 
que a falta de integração entre o orçamento, práticas de gestão e ferramentas gerenciais 
tornam as suas atividades duvidosas e altamente dependentes de fatores externos. Blumentritt 
(2006) informa que a gestão estratégica e a orçamentação são atividades distintas, porém, 
interligadas, ambos os processos melhoram a capacidade de desempenho de uma organização. 

Desta maneira, o orçamento aliado a uma ferramenta gerencial de planejamento 
estratégico, como o BSC, se estabelece o alinhamento e sinergia entre os setores da entidade. 
O BSC e o orçamento se integram pela dimensão financeira, pois possuem como 
característica principal os objetivos financeiros no curto prazo (Kaplan & Norton, 1997). Essa 
integração aliada às outras perspectivas não financeiras produzem informações consistentes 
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em relação ao planejamento de longo prazo. Os autores americanos mencionam o processo de 
“loop duplo”, na qual integra a gestão dos orçamentos e das operações com a gestão da 
estratégia (Kaplan & Norton, 2000, p. 289).  

O Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor, divulgado pelo 
Instituto Qualidade Minas (2013), baseado no Modelo de Excelência da Gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), destaca as práticas de gestão de excelência categorizadas por 
área de atuação que são: liderança; gestão de estratégias e planos; gestão de beneficiários; 
sociedade; gestão das informações e conhecimento; gestão de pessoas; gestão de processos e 
gestão de resultados. 

Além disso, o manual prevê as seguintes características para elaboração do orçamento: 
elaboração do orçamento por áreas de atuação; previsão de receitas e despesas através do 
fluxo de caixa; verificação de recursos em caixa; orçamento anual; plano de contas que 
classifiquem despesas e receitas por área ou setor de projeto; controle por meio de software e 
planilhas em Excel; vinculação de gastos para tomada de decisão. O controle dos recursos 
orçamentários pode ser realizado por meio da gestão de indicadores de desempenho 
financeiro, ou seja, um sistema integrado entre o orçamento e a metodologia do BSC.   
3. METODOLOGIA 
3.1 Método de pesquisa 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, por explorar e descrever 
características identificadas sobre a metodologia do BSC integrada ao planejamento 
orçamentário em entidades do Terceiro Setor. Segundo Gil (2002, p. 42), “as pesquisas 
descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Quanto ao procedimento técnico se configura como uma pesquisa documental, na qual 
se configura como a estratégia que se utiliza documentos, fonte de dados, informações e 
evidências (Martins & Theóphilo, 2009). Quanto à abordagem do problema de pesquisa, se 
trata de pesquisa quantitativa, pois considera traduzir dados em informações úteis a serem 
analisadas. Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 107) nas pesquisas quantitativas “os dados 
são filtrados, organizados e tabulados, enfim, preparados para serem submetidos a técnicas 
e/ou testes estatísticos”.  
3.2 Modelo adotado 

Para identificar evidências de efetivação de práticas gerenciais de integração entre o 
orçamento e a dimensão financeira do BSC nas ESFL, a presente pesquisa buscou suporte no 
estudo de Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011), na qual é elaborado um plano de 
integração entre o planejamento financeiro e o planejamento estratégico para uma 
Universidade, descrito na Figura 1. 
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Figura 1 – Proposta de integração entre o planejamento estratégico e financeiro 
Fonte: Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011). 

Diante da Figura 1, identifica-se que o plano aplica práticas que envolvem variáveis 
em quatro níveis: (1) comunicação interna e externa entre os envolvidos, (2) planejamento 
relacionado ao ambiente externo e interno e (3 e 4) planejamento estratégico e financeiro. 
Portanto, a presente pesquisa selecionou variáveis que se adequam a essas características do 
modelo proposto. Na seção seguinte serão informados as variáveis selecionadas e o teste para 
validação estatística dessas variáveis.  
3.3 Entidades analisadas e variáveis do estudo 

O banco de dados da pesquisa está presente no Portal Transparência 
(http://www.portaltransparencia.org.br/), projeto desenvolvido pelo Instituto Comunitário da 
Grande Florianópolis (ICOM) que oferece às Organizações da Sociedade Civil um espaço 
para evidenciação de dados de gestão, resultados financeiros e parcerias.  

O Portal Transparência possui em seu histórico o recebimento de prêmios e 
reconhecimentos pela iniciativa, pretendendo ser um gerador de estatísticas dessas 
organizações em âmbito nacional (ICOM, 2016). A obtenção dos dados da pesquisa foi 
realizada por etapas, sendo caracterizada como a descrição estatística da pesquisa.  

Primeiramente definiu-se a população de estudo, composta pelas 97 entidades listadas 
no Portal Transparência. Em seguida, foram selecionadas apenas as entidades que divulgaram 
os seus dados relativos ao exercício financeiro mais recente, neste caso, do ano de 2015. A 
partir desse critério de pesquisa a subpopulação foi definida e listada na Tabela 3. 
Tabela 3 – Subpopulação de estudo para análise dos dados 

N° Entidades Estado 
Forma 

Jurídica 
1 Aebas – Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social SC Associação 
2 Apar – Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina SC Associação 
3 Associação Amigos do Parque da Luz SC Associação 
4 Associação Brasileira de Portadores de Câncer SC Associação 
5 Associação Casa São José SC Associação 
6 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Comodoro MT Associação 
7 Associação de Proteção a Infância Vovô Vitorino PR Associação 
8 Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campos Novos - Ama SC  Associação 
9 Associação Pró-Brejaru SC  Associação 

10 Associação Social Good Brasil SC Associação 
11 Associação Vida Nueva SC  Associação 
12 Cadi – Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral Palhoça SC  Associação 
13 Comitê Para Democratização da Informática/Sc SC Associação 
14 Conselho Comunitário Ponte do Imaruim SC Associação 
15 Floripamanhã SC Associação 
16 Fundação Catarinense de Assistência Social - Fucas SC Fundação 
17 Grupo Escoteiro Lauro Muller - 37/SC SC Associação 
18 Icom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis SC Associação 
19 Instituto Espaço Silvestre SC Associação 
20 Instituto Maratona Cultural SC Associação 
21 Instituto Nossa Ilhéus BA Associação 
22 Instituto Pvblica SC Associação 
23 Seove - Projetos Sociais SC Associação 
24 Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis - Educandário Santa Catarina SC Associação 
25 Verde Vida Programa Oficina Educativa SC Associação 

Fonte: ICOM (2016)  
A partir da listagem da Tabela 3, identifica-se que a subpopulação para análise dos 

dados é composta por 25 entidades, sendo 24 entidades (96%) como forma de associação e 
apenas uma (4%) como fundação privada. Desse modo, foi realizado um recenseamento 
dessas entidades, ou seja, um perfil relacionado com a situação financeira. As variáveis 
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selecionadas estão presentes nas informações e relatórios das entidades, divulgadas no Portal 
Transparência e descritas na Tabela 4. As variáveis foram selecionadas de modo a 
compatibilizar com o modelo proposto por Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011).  
Tabela 4 – Variáveis selecionadas para a pesquisa 

Blocos Conjuntos Variáveis 

Bloco 1 

Divulgação da captação de recursos Fontes dos recursos captados 
Divulgação das aplicações de recursos Destinações dos recursos 

Instrumentos de Gestão 

Auditoria na Organização 
Auditoria nos Projetos 
Controle Orçamentário 

Planejamento Estratégico 
Planejamento Orçamento 

Software de gestão financeira 

Envolvidos no Planejamento 

Participa do planejamento: Beneficiários 
Participa do planejamento: Conselhos 

Participa do planejamento: Corpo Gerencial 
Participa do planejamento: Corpo Técnico 

Participa do planejamento: Diretoria 
Participa do planejamento: Financiadores 

Participa do planejamento: Parceiros 
Participa do planejamento: Representante da comunidade 

Participa do planejamento: Voluntários 

Reuniões Promovidas nas Entidades 

Reuniões com Conselho 
Reuniões com Diretoria 

Reuniões com Equipe Técnica 
Reuniões com Voluntários 

Bloco 2 Demonstrações Contábeis 
Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Demonstração do Resultado do Período 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
O recenseamento realizado através das variáveis da Tabela 4 foi construído com 

auxílio do Microsoft Excel 10, sendo produzidos gráficos e tabelas para análise dos dados. 
Com intuito de validar internamente as variáveis selecionadas para se explicar o fenômeno 
estudado e compatibilizar com o modelo de integração dos autores (2011), a presente pesquisa 
utilizou o software SPSS 18 para realização do Alfa de Cronbach. Esse teste admite 
confiabilidade aos dados, gerando consistência às variáveis analisadas (Hair, Black, Babin, 
Anderson & Tatham, 2009). Caso haja conformidade de utilização das variáveis pelas 
entidades, e estas apresentarem confiabilidade, indicam-se evidências de efetivação de 
práticas gerenciais de integração entre as ferramentas estudadas.  
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
4.1 Perfil das entidades selecionadas 

Nesta seção será abordado o perfil das entidades que compõem a subpopulação, 
elucidando suas principais características evidenciadas nos relatórios e dados divulgados no 
sítio Portal Transparência. Os conjuntos de variáveis que envolvem a gestão de recursos 
financeiros escolhidas foram: (1) divulgação dos recursos financeiros captados; (2) 
divulgação das aplicações dos recursos; (3) instrumentos de gestão; (4) envolvidos no 
planejamento da entidade; (5) reuniões promovidas nas entidades; (6) demonstrações 
contábeis. 

No primeiro conjunto de variáveis são apontadas as fontes de recursos mobilizados no 
ano de 2015, característica relevante, pois as entidades do Terceiro Setor que visam a 
transparência devem cumprir alguns requisitos, dentre eles a prestação de contas.  A 
apresentação das fontes de recursos captadas no ano de 2015 está ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2 – Fontes de recursos mobilizados pelas entidades no ano de 2015 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Considerando os dados apresentados na Figura 2, verifica-se que as principais fontes 

de recursos obtidas no ano de 2015 foram de Receitas Financeiras, com total de R$ 6,47 
milhões; Governo Municipal, com total de R$ 4,34 milhões; Recursos de Empresas 
Nacionais, com total de R$ 2,65 milhões; Recursos obtidos de Pessoas Físicas, que montam 
em R$ 2,33 milhões; e de Prestação de Serviço e Venda de Produtos, com total de R$ 2,01 
milhões. Esse resultado é similar ao encontrado no estudo de Oliveira (2009), sendo 
identificado que as maiores origens de receita são captadas de receitas financeiras próprias e 
do Governo. Nesse sentido, visto que o governo, as empresas nacionais e pessoas físicas estão 
entre as maiores fontes de recursos, as responsabilidades para essas entidades aumentam, 
indicando a relevância para efetivação de mecanismos de accountability. 

O segundo conjunto de variáveis aborda as destinações dos recursos financeiros 
aplicados pelas entidades, descritas na Figura 3. 

 
Figura 3 – Recursos financeiros aplicados pelas entidades no ano de 2015 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Os resultados encontrados na Figura 3 evidenciam que as entidades utilizam os 

recursos financeiros para custear principalmente projetos, pessoal administrativo, despesas 
administrativas e serviços. Para serem realizadas essas ações é necessária a efetivação de 
mecanismos de controle, como o orçamento e o planejamento por meio de indicadores, pois 
as entidades necessitam alcançar a sustentabilidade financeira, visto que a continuidade dessas 
ações dependerá de uma excelente alocação de recursos e visão estratégica (IQM, 2013). 
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O terceiro conjunto de variáveis analisado é com relação aos instrumentos de gestão 
utilizados pelas entidades, sendo uma das características relevantes para a análise da pesquisa, 
sendo descrita na Figura 4. 

 
Figura 4 – Distribuição das respostas das entidades com relação a instrumentos de gestão 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Analisando a Figura 4, destaca-se a sigla de Não Informado (NI), na qual a pesquisa 

abre discussão para duas possibilidades: o simples fato da não divulgação sobre a utilização 
de determinado instrumento, ou pela não utilização de determinado instrumento. 
Considerando os dados individualmente, temos que 20 entidades utilizam instrumentos de 
planejamento estratégico, 20 entidades utilizam instrumentos de planejamento do orçamento e 
23 utilizam sistemas para controle orçamentário.  

Ou seja, as entidades que utilizam, por exemplo, um instrumento de planejamento 
estratégico, podem não utilizar um instrumento de planejamento do orçamento. A falta de 
integração entre o orçamento, práticas de gestão e ferramentas gerenciais tornam as atividades 
duvidosas e altamente dependentes de fatores externos (Mário, Alves, Carmo, Silva & 
Jupetipe, 2013, p. 77). Seguindo para as outras análises, grande parte das entidades não 
apresentaram dados sobre auditoria nos projetos, na organização e software de gestão 
financeira. Esses achados corroboram com os resultados da pesquisa de Ribeiro e Timóteo 
(2012), na qual não foram identificados esses aspectos de controle interno na entidade 
analisada, o que pode causar dispêndios dos recursos financeiros captados.  

O quarto conjunto de variáveis, ilustrado na Figura 5, traz os envolvidos que 
participam do planejamento das entidades. É necessário definir o papel dos stakeholders no 
planejamento institucional, pois se envolvem questões financeiras para alocação e aplicação 
dos recursos. 
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Figura 5 – Distribuição das respostas das entidades com relação aos envolvidos no planejamento 
Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 

Com relação à Figura 5, percebem-se alguns dados relevantes, por exemplo, conselhos 
de cinco entidades, corpos gerenciais de dez entidades, e voluntários de onze entidades não 
participam do planejamento. Esses dados permitem identificar e relacionar informações com a 
Teoria Y, visto que a responsabilidade dos envolvidos em determinados quesitos dentro da 
organização resultam em melhores resultados (Chiavenato, 2003). Portanto, as entidades 
podem estar perdendo oportunidades e recursos.  

O quinto conjunto de variáveis, descrito na Figura 6, traz informações relativas às 
reuniões promovidas nas entidades, sendo um mecanismo para desenvolvimento do 
planejamento nos níveis da organização, e que podem relacionar questões financeiras. 

 
Figura 6 – Distribuição das respostas das entidades com relação às reuniões 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Das entidades analisadas, 23 realizam reuniões com o conselho, 22 entidades 

promovem reuniões com a diretoria, vinte realizam reuniões com a equipe técnica e quinze 
entidades promovem reuniões com os voluntários. Destaca-se a preocupação das entidades em 
desenvolver integração entre os setores em busca de melhores resultados. Por outro lado, 
algumas entidades não apresentaram esse tipo de informação sobre a inclusão dos 
profissionais no debate dos processos decisórios. A entidade analisada no estudo de Oliveira e 
Callado (2016) promove reuniões quinzenais, porém, as decisões estão centradas na 
presidente, e dessa maneira, os profissionais são pouco efetivos na tomada de decisão. 
Portanto, caso as entidades que não apresentaram essas informações não promovam esses 
tipos de debates, elas podem estar perdendo a força do capital intelectual para criação de 
estratégias de obtenção de recursos para consecução dos objetivos. 

Considerando o sexto conjunto de variáveis, tem-se a relação das demonstrações 
contábeis elaboradas pelas entidades. As demonstrações são preparadas a partir das atividades 
realizadas durante o ano financeiro da entidade, nas quais são detalhadas informações das 
ações desenvolvidas. Através da contabilidade, a organização pode obter informações em 
nível gerencial para o planejamento. A Tabela 5 traz as demonstrações contábeis que são 
mencionadas pelas entidades no Portal Transparência. 
Tabela 5 – Distribuição das respostas das entidades com relação às demonstrações contábeis 

Instrumentos contábeis 
Quantidade de entidades 

que utilizam 
Não informado 

Balanço Patrimonial 21 4 
Demonstração do Resultado do Período 24 1 

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido 

21 4 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Analisando a Tabela 5, percebe-se que algumas entidades não informam no Portal 

Transparência sobre a utilização de algumas demonstrações. A Interpretação Técnica Geral 
(ITG) 2002 preconiza as seguintes demonstrações que devem ser elaboradas pelas ESFL: 
Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Período (DRP), Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), DFC e Notas Explicativas. Nessa análise, não 
foram identificados se as entidades produzem também a Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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(DFC). Já as Notas Explicativas são evidenciadas pelas entidades nos relatórios divulgados no 
Portal. 

Relacionando-se com os estudos empíricos, no estudo de Zittei, Politelo e Scarpin 
(2016) se aponta que das quinze entidades da amostra estudada, apenas três evidenciam a 
DFC. A DFC é uma demonstração relevante por descrever a movimentação do caixa realizado 
em três níveis, operacional, investimento e financiamento.  

Através do BP se identifica o panorama financeiro da entidade, com total de ativos, 
passivos e a formação do patrimônio social, na qual se pode realizar a análise vertical e 
horizontal para análises financeiras específicas e úteis para o setor. Na DMPL a entidade pode 
identificar a composição do capital próprio, sendo uma demonstração eficaz no planejamento. 
Já as Notas Explicativas trazem informações adicionais sobre os dados apresentados nas 
demonstrações contábeis. 
4.2 Evidências de efetivação de práticas gerenciais de integração identificadas nas 
informações de gestão das entidades 
 Nesta seção de resultados é ilustrado na Tabela 6 o resumo dos mecanismos utilizados 
pelas entidades a partir das informações obtidas no Portal Transparência. A conformidade é 
dada pela quantidade de entidades que utilizam determinado mecanismo dividido pelo total de 
entidades. 
Tabela 6 – Nível de conformidade dos mecanismos identificados 

Blocos Variáveis Observações Conformidade 

 
 

Bloco 1 

Fontes de Recursos 25 100% 
Aplicações dos Recursos 25 100% 
Auditoria na Organização 7 28% 

Auditoria nos Projetos 8 32% 
Controle Orçamentário 23 92% 

Planejamento Estratégico 20 80% 
Planejamento Orçamento 20 80% 

Software de gestão financeira 10 40% 
Participa do planejamento: Beneficiários 12 48% 

Participa do planejamento: Conselhos 20 80% 
Participa do planejamento: Corpo Gerencial 15 60% 
Participa do planejamento: Corpo Técnico 20 80% 

Participa do planejamento: Diretoria 25 100% 
Participa do planejamento: Financiadores 4 16% 

Participa do planejamento: Parceiros 12 48% 
Participa do planejamento: Representante da comunidade 6 24% 

Participa do planejamento: Voluntários 14 56% 
Reuniões com Conselho 23 92% 
Reuniões com Diretoria 22 88% 

Reuniões com Equipe Técnica 20 80% 
Reuniões com Voluntários 15 60% 

Bloco 2 
Balanço Patrimonial 21 84% 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 21 84% 
Demonstração do Resultado do Período 24 96% 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados da pesquisa 
Os dados apresentados na Tabela 6 indicam as variáveis identificadas nas informações 

de gestão e que são utilizadas pelas entidades. Mais da metade das entidades efetivam as 
variáveis identificadas, evidenciando a possibilidade de integração do BSC com o orçamento. 
Para validar as variáveis identificadas, a presente pesquisa aplicou o Alfa de Cronbach para 
testar a consistência das variáveis, conforme mostra a Tabela 7. 
Tabela 7 – Resultado do Alfa de Cronbach dos conjuntos de variáveis 

Alfa de Cronbach N° de Itens 
Conjunto 1  

0,714 19 
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Conjunto 2  
0,769 3 

Conjuntos 1 e 2  
0,783 22 

Fonte: Elaborado pelos autores mediante dados gerados pelo SPSS 
As variáveis de fontes de recursos e divulgação da aplicação dos recursos foram 

retiradas devido ao desajuste de variância identificado, ou seja, no Bloco 1 será considerado 
apenas 19 variáveis para análise. A Tabela 7 mostra que para o Bloco 1 com 19 variáveis o 
teste foi igual a 0,714 e para o Bloco 2 com três variáveis o valor foi igual a 0,769. Utilizando 
o Alfa de Cronbach nas 22 variáveis, o resultado apontou 0,783. Segundo Hair, Black, Babin, 
Anderson e Tatham (2009, p. 100) o Alfa de Cronbach é uma “medida de confiabilidade que 
varia entre 0 e 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de 
aceitabilidade”. Portanto, verificou-se a consistência interna das possibilidades apresentadas 
para a explicação do fenômeno. 

A presente pesquisa aplicou o Alfa de Cronbach a partir da referência do estudo de 
Silva Neto (2014), na qual a partir da evidenciação das informações das organizações, o autor 
utilizou o teste com intuito de validar a confiabilidade dos indicadores evidenciados e 
consequentemente traduzir em resultados consistentes. 

A presente pesquisa confirma que há evidências de efetivação de práticas gerenciais de 
integração entre o orçamento e a dimensão financeira do BSC a partir das seguintes menções: 
(I) Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011) utilizam práticas que envolvem (1) comunicação 
interna e externa entre os envolvidos, (2) planejamento relacionado ao ambiente externo e 
interno, e (3 e 4) planejamento estratégico e financeiro; (II) As entidades possuem 
evidenciadas variáveis de acordo com os níveis apresentados pelos autores, sendo essa relação 
de variáveis consistentes pelo Alfa de Cronbach, o que compatibiliza com o modelo de 
integração dos autores. 

Relacionando-se as variáveis destacadas com as práticas gerenciais preconizadas no 
Manual de Excelência da Gestão de Entidades do Terceiro Setor (2013), se identifica que há a 
compatibilidade para aplicação dessas práticas nas ESFL. O manual também indica o 
Balanced Scorecard como uma ferramenta viável para o estabelecimento de práticas 
gerenciais de planejamento estratégico. 

Dessa maneira, o presente estudo pretende identificar futuramente, através de 
questionários, quais práticas de integração à luz do MEG estão sendo efetivadas nessas 
entidades. Será considerado um novo teste para testar a consistência do instrumento para 
explicação do fenômeno. 
5. CONCLUSÃO 

Este estudo teve por objetivo geral identificar evidências nas informações de gestão 
das entidades do Terceiro Setor quanto à efetivação de práticas gerenciais de integração entre 
o orçamento e a dimensão financeira do Balanced Scorecard. A pesquisa teve como 
referência o modelo de integração entre o planejamento financeiro e planejamento estratégico 
do estudo de Queiroz, Viegas Queiroz e Hékis (2011). 

Os autores realizaram a integração por meio de práticas gerenciais de comunicação 
interna e externa entre os envolvidos, planejamento relacionado ao ambiente externo e 
interno, e planejamento estratégico e financeiro. Desse modo, a presente pesquisa identificou 
o perfil das entidades através de variáveis presentes nas suas informações e relatórios 
evidenciados no sítio Portal Transparência, de modo a corresponder com o modelo dos 
autores. 

Algumas das variáveis efetivadas na gestão das entidades são: planejamento 
estratégico; planejamento do orçamento; controle do orçamento; participa do planejamento: 
beneficiários; participa do planejamento: diretoria; participa do planejamento: parceiros; 
software de gestão financeira. Utilizando o Alfa de Cronbach para testar a consistência e 
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confiabilidade dos dados, a pesquisa identificou que há evidências na gestão das entidades do 
Terceiro quanto à efetivação de práticas de integração. Desta maneira, se tornou compatível 
com o modelo de integração dos autores. 

Os resultados da presente pesquisa corroboram com os achados do estudo de Mário, 
Alves, Carmo, Silva e Jupetipe (2013) e Fernandes, Lebarcky e Penha (2010), pois através 
dessa pesquisa se identifica a relevância e aplicabilidade de instrumentos de controle e 
planejamento estratégico no Terceiro Setor. Algumas entidades não apresentaram 
informações relacionadas a algumas variáveis, seguindo a tendência de Kaplan e Norton 
(2000) de que essas entidades passam por dificuldades para definição de estratégias. Outra 
questão é com relação à teoria do BSC, na qual se caracteriza pela relação de causa e efeito 
entre as perspectivas, e nas evidências encontradas, as variáveis podem estar correlacionadas 
entre si dessa maneira. Portanto, os resultados deste artigo se aproximam dos estudos 
empíricos e teóricos sobre o tema. O presente estudo contribui com a literatura, pois são 
detalhadas informações de gestão viabilizadas por meio de práticas gerenciais, na qual os 
interessados podem utilizar dessa abordagem para aprimoramento e desenvolvimento de um 
ambiente propício para a efetivação do BSC e do orçamento de forma integrada. 

Dentre as limitações da pesquisa indica-se a dificuldade para obtenção de dados 
gerenciais detalhados, possíveis de serem identificados em balanços integrados. As entidades 
do Terceiro Setor ainda não dispõem de mecanismos como esse, ou apresentam dados 
desatualizados. Dentre as bases de dados analisadas estão a do IPEA, Abong e Portal 
Transparência. Logo, a base de dados do Portal Transparência apresentou-se viável para 
realização desta pesquisa, pois no sítio as informações e relatórios de gestão estão disponíveis 
aos interessados. 

Compreende-se que a presente pesquisa alcançou o objetivo de pesquisa, trazendo uma 
visão pouca estudada, contribuindo para o desenvolvimento do tema na perspectiva do 
Terceiro Setor. Nesse primeiro momento a presente pesquisa apresentou evidências quanto à 
efetivação de práticas de integração no Terceiro Setor das ferramentas gerenciais estudadas. 
Para pesquisas futuras, pretende-se realizar um survey junto às entidades analisadas, 
identificando quais as práticas gerenciais de integração entre o orçamento e a dimensão 
financeira do BSC, à luz do MEG, estão sendo efetivadas, relacionando os achados com a 
teoria comportamental da administração. 
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