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1. PROBLEMA, QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS 
As organizações que possuem a qualificação de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP possuem vantagens decorrentes disto, devendo, em contrapartida, 
cumprir algumas exigências legais (Brasil, 1999) baseadas nos princípios da transparência, 
responsabilidade social e prestação de contas. A lei nº 9.790/99 não é taxativa ao relacionar os 
itens aos quais se deve publicizar como prestação de contas estabelecendo apenas o mínimo a 
ser apresentado em cumprimento desta exigência. Ainda assim, estudos anteriores (Carneiro 
et al., 2011; Bezerra et al., 2014; Silva et al., 2015, dentre outros) têm demonstrado a falta de 
transparência das organizações pertencente ao terceiro setor, por não haver divulgações dessas 
e de outras informações relevantes para seus stakeholders.  

Diante desse cenário, e reconhecendo a importância da evidenciação como meio para 
as organizações manterem, ganharem ou recuperarem sua legitimação e evitarem possíveis 
pressões públicas, sociais e políticas (Patten, 1991; Lindblom, 1994; Deegan et al., 2002; 
O’Donovan, 2002), a pesquisa buscará responder a seguinte questão: “O que as OSCIPS 
devem evidenciar em suas páginas eletrônicas de Internet para atender aos princípios da 
governança: prestação de contas, transparência e responsabilidade social?” Desse modo, o 
objetivo principal da pesquisa é identificar o que as OSCIPS devem evidenciar, por meio de 
suas páginas eletrônicas de Internet, aos seus públicos de interesse. Os objetivos específicos 
são: 1) conhecer, a partir da literatura, os indicadores de evidenciação que as OSCIPS devem 
evidenciar aos seus stakeholders, como forma de prestação de contas; 2) identificar, junto aos 
usuários das informações (stakeholders), quais indicadores de evidenciação são importantes 
para as OSCIPS evidenciar em suas páginas eletrônicas de Internet; 3) validar com os 
especialistas no tema a seleção de indicadores oriunda das duas fontes (literatura e 
stakeholders); 4) criar uma matriz de evidenciação para as OSCIPS pela triangulação dos 
indicadores identificados na literatura, através do stakeholders e pela validação dos 
especialistas; 5) testar a matriz de evidenciação nas OSCIPS do Estado do Rio Grande do Sul 
que possuem páginas eletrônicas de Internet.  

 
2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

As boas práticas de governança não se restringem apenas as grandes corporações 
podendo ser adotadas por qualquer tipo de organização (IBGC & GIFE, 2014). No caso das 
OSCIPs, bem como as demais organizações com fins não econômicos, a governança se faz 
necessária para reformular a maneira como elas vêm sendo administradas, acrescentando 
novos instrumentos para a melhoria de sua gestão, principalmente por enfrentarem desafios 
que podem ameaçar sua sobrevivência, como é o caso da legitimidade e da sustentabilidade 
econômica, social, ambiental e do capital humano (Lindblom, 1994; Suchman, 1995; 
Salamon, 1997; Hudson, 1999). Ainda, destaca-se a relevância da concretização desta 
pesquisa devido à proposta de criação de uma matriz de evidenciação a fim de contribuir para 
melhoria da evidenciação das informações, dessas e de outras organizações com fins não 



 

econômicos, fornecidas aos seus stakeholders, que são aqueles que têm poder para legitimá-
las (Fombrun et al., 2000; Phillips, 2003; Parmar et al., 2010).  

 
3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Teoria da Legitimidade parte da premissa que a relação entre organização e a 
sociedade em que ela está inserida é regida por uma espécie de “contrato social” (Shocker & 
Sethi, 1973) onde se pactua as expectativas explícitas e as implícitas de como seus membros 
devem se comportar (Deegan et al., 2002). Uma organização será legítima quando cumprir 
com as expectativas do seu contrato com a sociedade, devolvendo algo do interesse dessa 
sociedade para merecer permanecer nela (Shocker & Sethi, 1973; Lindblom, 1994; Suchman, 
1995). 

As organizações com fins não econômicos (OCFNE) possuem características 
peculiares que acabam por tornar sua administração diferente da administração de 
organizações do primeiro ou segundo setor e enfrentarem desafios que podem ameaçar sua 
sobrevivência e sua eficiência administrativa (Hudson, 1999; Leal & Famá, 2007). A 
governança surge como um importante meio de possibilitar uma gestão mais profissionalizada 
para essas organizações e minimizar esses tipos de problema envolvendo sua administração 
(Leal & Famá, 2007; Sathler & Fischer, 2008). A governança está enraizada nos conceitos 
teóricos de Berle & Means (1932), Coase (1937), Alchian & Demsetz (1972) e Jensen & 
Meckling (1976), na existência de organizações onde os conflitos de interesses são 
ocasionados pela separação entre a propriedade e o controle. A adoção de boas práticas de 
governança surge como forma de minimizar o oportunismo do agente forçando-o a agir 
conforme os interesses do principal (Jensen & Meckling, 1976), como também de todas as 
partes relacionadas à ela (Phillips, 2003), diminuindo os riscos de assimetria informacional 
(Akerlof, 1970). As boas práticas de governança são fundamentadas em princípios e visam o 
alinhamento dos interesses, melhoria do desempenho da gestão e agregação de valor perante o 
mercado, sendo eles: equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa e 
transparência (IBGC, 2009).  

A evidenciação está conectada com os objetivos da contabilidade de fornecer o 
máximo de dados quantitativos e qualitativos para os vários tipos de usuários no intuito de 
proporcionar uma base adequada de informações aos stakeholders (Iudícibus, 2004). Uma 
matriz de evidenciação é composta por informações compulsórias e voluntárias, porém é 
necessário agrupar essas informações de modo que a matriz alcance o seu objetivo de 
evidenciar a quem se interesse. Os indicadores tem sido o meio mais citado e utilizado na 
literatura acadêmica e nas pesquisas empíricas como representativos de informações 
organizacionais (Garcia-Meca & Conesa, 2004), por desempenham a importante função de 
operar como uma ferramenta na formulação de políticas e na tomada de decisão, no 
monitoramento, na avaliação e na comunicação organizacional (Alfsen et al., 1992; Gallopim, 
1996; Humphrey, 1999; Heink & Kowarik, 2010; São José & Figueiredo, 2011). São os 
stakeholders aqueles interessados nas informações divulgadas por uma organização. 
Stakeholders é qualquer grupo ou indivíduo afetado ou que possa afetar a organização na 
realização de seus objetivos (Freeman, 2002). O entendimento acerca dos stakeholders é de 
que os resultados gerados pelas atividades da organização devem maximizar não apenas os 
interesses dos proprietários ou acionistas, mas também de todas as outras partes envolvidas 
(Freeman, 2002; Parmar et al., 2010).  

A responsabilidade social está atrelada à ideia dos stakeholders, pois ela parte da 
premissa que a sociedade tem expectativas sobre o comportamento e o resultado das 
atividades realizadas pela organização devido à ligação existente entre ambas, logo, uma 
organização socialmente responsável toma decisões observando o respeito pelas pessoas, 
comunidade e o meio ambiente (Machado Filho, 2011; Rahin, 2012). Para Carroll (1979), a 



 

responsabilidade social contempla os aspectos econômico, legal, ético e filantrópico. Uma 
organização socialmente responsável, além de fortalecer seus laços com todas as suas partes 
interessadas e ganhar legitimidade, também ganha vantagem competitiva, credibilidade, 
possui mais facilidade em obter e manter recursos aumentando seu valor. (Fombrun et al., 
2000; Melo Neto & Froes, 2001 Rahin, 2012).  

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O universo da pesquisa de campo será composto pelos stakeholders de todas as 
organizações qualificadas como OSCIP e que estão situadas no Estado do Rio Grande do Sul.   
A amostra será composta pelos stakeholders de três OSCIPs escolhida por acessibilidade. 
Para testar a matriz de evidenciação, o universo será todas as organizações do terceiro setor 
que possuem a qualificação de OSCIP e estão localizadas no Estado do Rio Grande do Sul e 
que totalizava 344 (trezentos e quarenta e quatro) em 25 de setembro de 2016. Deste universo, 
somente irão compor a amostra as organizações que possuem informações disponíveis para 
acesso ao público por meio eletrônico. A busca da relação será feita na página eletrônica do 
Ministério da Justiça e a verificação da existência da página eletrônica de internet será feita 
por meio do mecanismo de busca do Google.  

A coleta de dados será feita em três fases: na primeira fase, que se subdivide em três 
etapas, acontecerá o levantamento dos indicadores, primeiro, pela revisão bibliográfica feita 
em materiais publicados em revistas especializadas, journal, livros, teses e dissertações. Nessa 
etapa, pretende-se conhecer o que a literatura acadêmica e pesquisas empíricas discutem sobre 
a evidenciação de organizações do terceiro setor. Também buscar-se-á inteirar-se sobre as 
metodologias adotadas nas pesquisas empíricas para construção dos indicadores, bem como as 
categorias utilizadas para classificá-los. Na segunda etapa, se identificará os stakeholders das 
organizações do terceiro setor para, a partir disso, selecionar uma amostragem que possa 
indicar quais indicadores são relevantes para a evidenciação dessas organizações. Também 
será realizada uma pesquisa documental em sites de Entidades e Instituições como IBGC, 
Ministério da Justiça, Instituto Ethos e outros sítios que possibilite acesso aos documentos 
relevantes para o levantamento dos indicadores tais como: a NBC T 15 (CFC, 2004), o Global 
Reporting Iniciate (GRI, 2011), Form 20-F (SEC s. d.) e o Form 999 que é usado por 
organizações norte-americanas para fornecer informações ao governo (Serviçes, s. d.). A 
partir dos dados coletados será construído o primeiro formulário contendo uma relação de 
categorias. Esse formulário será entregue aos stakeholders para que possam destacar as 
informações, correspondente a cada categoria, que esperam ser evidenciada pelas 
organizações em suas páginas eletrônicas da Internet. De posse dos formulários respondidos, 
será realizada a triangulação das evidencias proveniente da revisão da literatura e dos 
stakeholders, resultando numa relação de indicadores que irão compor a matriz de 
evidenciação preliminar e finalizando a primeira fase da pesquisa, cumprindo com os dois 
primeiros objetivos específicos.  

 A partir da matriz preliminar iniciar-se-á a segunda fase de validação dos 
indicadores, primeiramente através de especialistas que pesquisam sobre evidenciação. Será 
enviado para eles um novo formulário com os indicadores da matriz preliminar para que 
possam valorar, sugerir inclusões ou exclusões. Para valoração, será atribuidor valor para cada 
indicador, numa escala de 1 a 5, sendo 1 nada importante e 5 muito importante para 
evidenciação (Vieira, 2011). Esses especialistas serão selecionados considerando-se as 
pesquisadas publicadas na forma de artigo em jornais e revistas de referência nacional (qualis 
A1, A2, B1, B2, B3 e B4) e por meio da busca de teses defendidas sobre o tema evidenciação. 
O contato será feito por meio da Plataforma Lattes. Com base no retorno dos especialistas 
serão feitos ajustes na matriz de evidenciação, para na sequência, ser realizada outra validação 
com os stakeholders identificados previamente. Esses stakeholders também irão valorar os 



 

indicadores atribuído valores, conforme o procedimento adotado com os especialistas. Essa 
etapa proporcionará outra melhoria na matriz de evidenciação, pois será feito o refinamento 
do levantamento dos indicadores através de novos ajustes, como por exemplo, eliminação das 
repetições e/ou dos indicadores considerado menos importante tanto pelos especialistas 
quanto para os stakeholders. Essas três etapas da segunda fase resultarão na matriz de 
indicadores para evidenciação das OSCIPs. A finalização da segunda fase permitirá atingir ao 
terceiro e quarto objetivos específicos. 

A última fase da pesquisa será realizada através de pesquisa de campo nas OSCIPs 
da amostra para testar a matriz de evidenciação construída nas fases anteriores. O teste será 
feito por meio de observação não participante nas páginas eletrônicas da Internet e análise de 
conteúdo (Bardin, 1977) para identificar a presença ou não dos indicadores. Para os 
indicadores evidenciados será atribuído peso 1 e peso 0 para os não evidenciados. Depois, os 
indicadores evidenciados nas páginas eletrônicas serão multiplicados pelo grau de 
importância médio atribuído pelos públicos de interesse, construindo-se um índice de 
evidenciação das informações representativas de responsabilidade social e prestação de contas 
das organizações do terceiro setor, segundo os interesses dos públicos. Essa fase permitirá 
atingir ao último objetivo específico e responder à questão de pesquisa. 

 
5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O método escolhido apresenta limitações devido à seleção dos indicadores depender 
do próprio investigador (Garcia-Meca & Conesa, 2004), podendo tornar a pesquisa passível 
de críticas, em especial, quando se trata de indicadores de informações voluntárias 
(Macagnan, 2007). Assim, para minimizar essa limitação, optou-se por construir os 
indicadores com a participação dos especialistas no assunto e dos stakeholders das 
organizações. Também, por fazer uso apenas de informações disponíveis no meio eletrônico 
não havendo o acesso aos dados restritos às dependências das organizações e dos seus 
membros, não ser verificado a veracidade das informações divulgadas pelas OSCIPs, assim 
como, analisado o grau de importância dessas informações. O estudo delimita-se as OSCIPS 
do Estado do Rio Grande do Sul.  
 
6. CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

A pretensão desta dissertação é contribuir para o enriquecimento do conhecimento 
acerca da governança nas organizações do terceiro setor, neste caso, as OSCIPs, além de 
instigar o surgimento de novas pesquisas que contribuam para a melhoria do seu sistema de 
gestão.  A matriz de evidenciação poderá contribuir para a melhoria da prestação de contas e 
da transparência nas informações divulgadas por essas organizações. Também poderá 
contribuir com os órgãos reguladores destas organizações, no sentido de estabelecer padrões 
de evidenciação. 
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