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RESUMO 
No Brasil existem atualmente cerca de 338.000 (organizações reconhecidas) fundações 
que objetivam atender as demandas sociais (IBGE, 2006). No Rio Grande do Sul, são 
361, cadastradas no Ministério Público do estado (Ministério Público, 2010). Este estudo 
objetivou analisar os fatores explicativos do nível de evidenciação de informações nas 
páginas eletrônicas de fundações sediadas no Estado do Rio Grande do Sul. A amostra foi 
composta por 48 fundações, com páginas eletrônicas disponibilizadas na Internet. O nível 
de transparência foi mensurado pela análise de conteúdo das informações existentes nas 
páginas eletrônicas, utilizando-se, primeiramente, indicadores representativos de 
informações e, posteriormente, índices que possibilitaram medir o nível de evidenciação. 
Os principais resultados apontam para os seguintes aspectos: pode-se identificar que as 
fundações educacionais têm um nível de divulgação de informações superior ao das 
fundações assistenciais. Além disso, as hipóteses arrecadação e comunicação na mídia 
foram rejeitadas, a primeira porque nenhum modelo revelou ser a hipótese arrecadação 
determinante da evidenciação de informações, nas páginas eletrônicas na Internet, e a 
segunda por não apresentar um número mínimo de observações que pudessem validar o 
modelo. Ao final do estudo, podemos aferir, baseados nos resultados de significância, 
que os fatores explicativos para o nível de evidenciação, nas páginas eletrônicas das 
fundações na Internet, são: as doações, as organizações apoiadas ou beneficiadas e as 
pessoas beneficiadas com as fundações. 
 
Palavras-chave: Nível de transparência. Evidenciação. Fundações. Terceiro Setor. 
 
Área temática: Contabilidade para usuários externos 
 
1. INTRODUÇÃO 

As organizações não governamentais (ONGs), também reconhecidas como 
terceiro setor da sociedade civil, que se declaram com finalidade pública e sem fim 
lucrativo, desenvolvem ações em diferentes áreas e, geralmente, mobilizam a opinião 
pública e o apoio da população para melhorar determinados aspectos da sociedade 
(CICONELLO, 2008). No Brasil, as ONGs são constituídas sob a forma jurídica de 
associações e de fundações privadas.  

As fundações são mantidas através de doações financeiras e não financeiras e 
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estabelecem relações com diferentes grupos de interesses (stakeholders), nas esferas 
públicas e privadas, tornando a transparência e a prestação de contas uma exigência 
natural a todos aqueles que as financiam (SOLDI et al., 2007). Neste sentido, poder-se-ia 
pensar que a transparência seria fundamental ou uma condição de subsistência da 
fundação: “A transparência para estas organizações é fator determinante da sua 
sobrevivência, é preciso que estas entidades prestem contas dos seus atos aos investidores 
sociais” (ASSIS; MELLO; SLOMSKI, 2006, p. 6).  

A Internet vem facilitando a comunicação das organizações em toda a sociedade, 
alterando as possibilidades de transparência sobre a gestão das organizações, ou mesmo, 
neste caso, das fundações, em específico sobre o desempenho financeiro e sobre a 
prestação de contas de suas atividades à sociedade. A importância do estudo deve-se ao 
número significativo de Fundações que prestam diversos serviços à comunidade e ao fato 
de as mesmas terem cada vez mais importância no contexto social, atingindo todas as 
classes da sociedade (IBGE, 2006). Igualmente, sua relevância é percebida na 
contribuição com novas informações sobre o tema, que poderão proporcionar à sociedade 
a divulgação da ransparência das fundações e da sua qualidade online. 

Neste contexto, a divulgação online de informações das Fundações, tanto das 
públicas quanto das privadas, oportuniza a aproximação com os interessados, analistas e 
público em geral, proporcionando transparência e credibilidade. Partindo do exposto, 
coube a pesquisa investigar quais seriam os fatores explicativos do nível de evidenciação 
de informações, nas páginas eletrônicas, publicadas na Internet, das fundações sediadas 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

Na revisão de literatura empírica de publicações em nível nacional, não foram 
encontrados estudos com o objetivo proposto. Identificaram-se apenas estudos que 
analisam a divulgação de informações, na área pública, de prefeituras e de administração 
pública como forma de atender a Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei nº 101/2000. 
Foram também encontrados alguns estudos que tratam da forma como as fundações são 
fiscalizadas, mas eles não abordam o tema aqui proposto, nem no aspecto evidenciação, 
tampouco no tema divulgações de informações de fundações, na página eletrônica, na 
Internet.  

  O estudo foi realizado em Fundações, sediadas no estado do Rio Grande do Sul, 
que possuem página eletrônica publicada na Internet. Para atender a delimitação do 
estudo, ou seja, para ser considerada uma Fundação, a organização deveria possuir as 
seguintes características: não ter fim lucrativo, não distribuir qualquer excedente que 
possa ser gerado aos seus associados, donos ou controladores (SALAMON; ANHEIER, 
1999). Baseado neste corte, foram excluídas as federações, confederações, sindicatos e 
associações. Neste estudo, dentre as fundações existentes, foram pesquisadas as da área 
da educação e assistência social, excluindo-se as demais áreas. Não foi analisada, neste 
estudo, a questão financeira das entidades, nem a utilização dos recursos arrecadados. 
Não foi intenção de este estudo analisar se as informações evidenciadas foram realizadas. 
Assim, o objetivo consistiu em descrever quais informações se apresentam quando do 
acesso às páginas eletrônicas das fundações, e não determinar como deveria ser ou o que 
deveria ter. Também não foi analisado qualquer outro veículo de divulgação que não 
fosse a página eletrônica da Fundação.  

O artigo é composto de cinco partes, sendo a primeira esta introdução. Na seqüência, 
apresenta-se a revisão de literatura sobre fundações, teoria da legitimidade, transparência no 
contexto organizacional e evidenciação de informações. Logo após é referenciada à 
metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo, seguida pela apresentação e análise 
dos resultados obtidos. Encerra-se o artigo com as considerações finais e as referências 
bibliográficas. 
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1.1 FUNDAÇÕES 
As Fundações são “um patrimônio destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma 

causa de interesse público determinada, que adquire personificação jurídica por iniciativa 
de seu instituidor”, sendo que o seu patrimônio deve ser suficiente para a manutenção da 
entidade e dos fins previstos em Estatuto (SZAZI, 2006, p. 37). Diferentes das demais 
pessoas jurídicas, são consideradas como um patrimônio com um fim determinado que 
adquire personalidade jurídica, por força de lei. A legislação, através do parágrafo único 
do artigo 62 do Código Civil, explicita que, no direito pátrio, como tradição secular, não 
se admite a figura de pessoa patrimonial a administrar interesses exclusivamente 
privados. Também, no artigo 11 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei 
de Introdução ao Código Civil), que leva, aí sim, numa interpretação literal, à conclusão 
irrefutável de que, obrigatoriamente, só poderão existir sociedades sem fins lucrativos 
(hoje associações) e fundações, se objetivarem, as mesmas, em seus especificados fins, a 
questões de interesse coletivo. Ou seja, “as organizações destinadas a fins de interesse 
coletivo, como as sociedades e as fundações” (FUNDATA, 2011). 

As fundações, além de estarem submetidas à Legislação, precisam legitimar-se 
como forma de manterem-se não apenas economicamente, mas também com vistas a 
apoio a suas proposições, segundo Ruiz Lozano et al. (2008). A legitimidade é construída 
quer seja através da transparência de seus atos, quer seja através da evidenciação de 
informações de forma transparente e de fácil compreensão. A seguir, aborda-se a Teoria 
da Legitimidade, que pressupõe que as fundações utilizariam a evidenciação de 
informações, para legitimar-se perante a sociedade. 

 
1.2 TEORIA DA LEGITIMIDADE 

Para abordar sobre legitimidade, importa refletir sobre sua conceituação. O 
conceito de legitimidade normativa pode assumir um significado jurídico, sociológico e 
cultural: “A legitimidade é uma percepção construída generalizada de que as ações de 
uma entidade são conveniente, adequado ou apropriado socialmente dentro de alguns 
sistemas de normas, valores, crenças e definições” (SUCHMAN, 1995, p. 574).  

A teoria da legitimidade parte do princípio de que uma organização, para ser 
considerada legítima ou adequada, pressupõe estar de acordo com as normas e valores da 
sociedade em que estão incorporadas, ou seja: A legitimidade baseia-se na ideia de que 
existe uma espécie de contrato social entre as organizações e a sociedade em que atuam, 
representando um conjunto de expectativas implícitas ou explícitas de seus membros a 
respeito da forma como elas devem operar (DIAS FILHO, 2007, p. 6). Então, se existe 
um contrato social entre a organização e sociedade, as fundações devem prestar contas de 
seus atos, “buscando sua legitimidade atraves da aprovação de grupos da sociedade” 
(KAPLAN; RULAND, 1991, p. 370). 

Organizações legítimas deveriam conhecer e estar de acordo com as expectativas 
da sociedade e, como resultado, seriam aceitas, valorizadas e tomadas como certas 
(ALDRICH; FIOL, 1994; MEYER; SCOTT, 1983). Além disso, as organizações 
buscariam, continuamente, demonstrar que operam dentro de limites e normas aceitáveis 
pela sociedade, ou seja, as organizações tentariam assegurar que suas atividades são 
percebidas por terceiros como “legítimas” (ISLAM; DEEGAN, 2008). A força da 
legitimidade está diretamente ligada às informações da prestação de contas, desde que 
atendam às expectativas dos participantes da organização (LISTER, 2003). Como forma 
de manter sua legitimidade, Herranz da Casa (2007) destacou a importância de 
disponibilizar informações sobre todos os aspectos das organizações, além da divulgação 
de suas atividades. Como resultado, a transparência tornou-se uma questão estratégica e 
não mais apenas uma questão operacional, inserindo, nas organizações, mecanismos de 
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avaliação, sistemas de informação e comunicação segura, sendo uma delas a Internet 
(RUIZ, 2008). 

Informações online constituiriam uma estratégia de divulgação para as 
organizações legitimarem-se ou para manterem a legitimidade de suas operações, na 
medida em que afetam a percepção pública da organização (NEU et al., 1998; 
HOOGHIEMSTRA, 2000). Organizações buscam estabelecer uma coerência entre os 
valores sociais associados ou implicados por suas atividades e as normas de 
comportamento aceitável no sistema social no qual elas fazem parte. “Na medida em que 
estes dois sistemas de valores são coerentes, pode-se falar de legitimidade” (MATHEWS, 
1993, p. 350). A fim de responder a essas pressões e garantir a sobrevivência e a 
resistência para essas organizações, os gestores devem melhorar a sua comunicação 
(LEGROS; MATHEWS, 1993). A teoria da legitimidade supõe, então, que a organização 
pretende certificar a sua sobrevivência e continuidade através da divulgação de 
informações detalhadas, voluntariamente, de modo a confirmar que é um bom cidadão 
(GUTHRIE; PARKER, 1989). Como resultado, a organização autentica sua existência, 
legitimando as suas atividades. Assim, a transparência é de fundamental importância para 
a legitimação das fundações. No capítulo a seguir, vamos discorrer sobre a mesma. 

 
1.3 TRANSPARÊNCIA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

As fundações deveriam operar com transparência, disponibilizando critérios de 
acesso aos recursos (FALCONER; VILELA, 2001). Essa prática não é, entretanto, 
frequente. Os autores afirmam que no Brasil são poucas as organizações que publicam 
diretrizes e guias de aplicação de recursos e este seria um dos meios de promover a 
transparência. Outro ponto a ser considerado é que a falta de transparência pode afetar a 
captação de recursos, já que uma onda de desconfiança pode ser gerada por um ambiente 
de poucas informações ou sem clareza (CAMARGO, 2001). Quando se fala em 
transparência, um elevado nível é sempre desejável e vale destacar que os custos para 
aumentar a transparência tendem a reduzirem-se diante do progresso tecnológico e dos 
resultados que advêm das divulgações (BOARD et al., 2002).  

As organizações estão divulgando na Internet uma maior gama de informações,  
financeiras ou não financeiras, para investidores e potenciais investidores e outras partes 
interessadas (GEERINGS et al., 2003; MARSTON; POLEI, 2004). Um dos benefícios da 
divulgaçao de informações na Internet é a possibilidade de potenciais doadores na 
decisão de alocação de seus recursos (HURTT; KREUZE; LANGSAM, 2001; BOLLEN 
et al., 2006). A transparência através do uso de páginas eletrônicas na WEB é indicada, 
pois têm contribuído para a eficiência das Organizações (INGENHOFF; KOELING, 
2007). A Internet é uma das principais ferramentas da comunicação que pode ser usada 
nos processos de planejamento pelos gestores das organizações, considerando a cobrança 
da sociedade em relação à eficácia, transparência e austeridade, além do contato com 
potenciais doadores de recursos (GOLDSCHMIDT, 2006; JENKINSON, 2005; 
SARGEANT, 2001; VOLTOLINI, 2004).  

Além da transparência, a divulgação clara e precisa das informações oferece 
maior credibilidade às fundações e, ainda, possibilita a cobrança da sociedade em relação 
à eficácia e austeridade na administração dos recursos privados para fins públicos e do 
contato com potenciais doadores de recursos. No capítulo a seguir, discorre-se sobre a 
evidenciação de informações, sua importância e relevância. 

 
1.4 EVIDENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Na pesquisa verificou-se que nos Estados Unidos, o American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) estabelece queo objetivo das evidenciações das 
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demonstrações é prover, primeiramente, aqueles usuários que têm limitada autoridade, 
capacidade ou recursos para obter informações e que contam com as demonstrações 
financeiras como sua principal fonte de informação sobre as atividades econômicas das 
entidades (ASOBAT, 1966). No Brasil, o objetivo da evidenciação de informação é o 
mesmo, isto é, evidenciar informações econômicas de forma clara, para que se tenha 
compreensão do que está sendo divulgado (AQUINO; SANTANA, 1992). 

Os estudos que tratam sobre evidenciação de informação descrevem os meios 
utilizados pela Contabilidade para comunicar seus resultados aos usuários da informação. 
A evidenciação é uma maneira de informar às partes interessadas sobre a realidade das 
fundações, em duas categorias, a saber: através de demonstrações financeiras obrigatórias 
ou de informações voluntárias (HEALY; PALEPU, 2001). A primeira decorre de 
exigências legais, enquanto que a segunda compreende as informações que, por decisão 
da administração, são consideradas relevantes à divulgação.  

As informações obrigatórias seguem padrões de evidenciação determinados pelas 
normas de contabilidade que exigem regras para divulgações que devem ser obedecidas. 
Além disso, estas divulgações podem ter caráter quantitativo e qualitativo. As 
informações quantitativas são de ordem financeira: “Vale destacar que, nem todos os 
dados quantitativos, porém, possuem a mesma precisão” (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 
1999, p. 516). Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 40, a 
evidenciação deve conter o sumário dos dados quantitativos sobre sua exposição aos 
riscos do fim do período. Já as informações qualitativas são mais difíceis de avaliar, em 
termos de significância e relevância, porque recebem pesos variados dos indivíduos que a 
utilizam para a tomada de decisões (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). Segundo 
CPC 40, para cada tipo de risco decorrente de instrumentos financeiros, a entidade deve 
divulgar: a exposição ao risco e como ele surge, seus objetivos, políticas e processos para 
gerenciar os riscos e os métodos utilizados para mensurar o risco, e quaisquer alterações 
do período anterior. A finalidade e a quantidade de informação que deve ser divulgada 
dependem do usuário. De um modo geral, a informação contábil deve ser compreensível, 
relevante, confiável e comparável (IUDÍCIBUS; MARION, 2007, p. 64). 

As informações obrigatórias são determinadas pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade – NBC T 10 – que trata dos aspectos contábeis específicos em entidades 
diversas. De forma mais específica, a NBC T 10 4 – Fundações – determina quais as 
informações que as fundações devem evidenciar, a NBC T 6 – Da Divulgação das 
Demonstrações Contábeis e NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura 
das Demonstrações Contábeis. Na sequência, apresenta-se o Quadro 1, que descreve os 
relatórios contábeis a serem evidenciados. 

 
Quadro 1 – Itens obrigatórios específicos das fundações a serem evidenciados 

ITENS OBRIGATÓRIOS 
- Balanço Social (BS); 
- Demonstração do Superavit ou Deficit; 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
- Demonstração do Valor Adicionado (DVA); 
- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA). 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
A revisão de artigos internacionais possibilitou identificar estudos explicativos 

que apresentavam teste de hipóteses testadas. O resultado apontou um número pequeno 
de artigos, conforme pode ser observado no Quadro 2, apresentado a seguir. 
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 Quadro 2 – Estudos empíricos sobre divulgações na Internet  

AUTOR / ANO O TEMA DO ESTUDO 

 Kelton e Yang (2008) 
Investigar os mecanismos da governança corporativa que levam à 
transparência e à melhora da divulgação dos relatórios financeiros na 
Internet 

 Saxton e Guo (2009) 
Investigar as relações de diálogo entre as organizações e as partes 
interessadas através da Internet 

Juan L. Gandía (2009) 
Examinar a extensão e a forma como as organizações usam a Internet 
para divulgar informações sobre ativos intangíveis.  

 Uwuigbe e Uwalomwa (2011) 
Investigar a associação entre as características das organizações e o nível 
de divulgações corporativas na Internet 

Tremblay Boire e Prakash 
(2011) 

Examinar quais motivações para entidades sem fins lucrativos fazer 
divulgações online  

Fonte: Elaborado pela autora 
 
Esta revisão de literatura possibilitou a formulação das hipóteses dos fatores 

explicativos do nível de evidenciação de informações em páginas eletrônicas para este 
estudo, os quais também oportunizaram identificar as variáveis que mais ficaram 
próximas do objetivo do estudo. Sendo assim, teoricamente, pode-se pensar que o total de 
valores recebidos por doação poderia influenciar os gestores das fundações no sentido de 
evidenciar mais informações, nas páginas eletrônicas disponibilizadas na Internet, como 
forma de legitimar-se junto à sociedade. Nos últimos anos, organizações sem fins 
lucrativos começaram a desenvolver seus próprios mecanismos de regulação 
(EBRAHIM, 2003; GUGERTY, 2008; LLOYD, 2005). Elas têm feito isso para sinalizar 
a sua legitimidade para doadores atuais e potenciais. Neste sentido, formula-se a seguinte 
hipótese: 

H1 – Existe relação entre a extensão dos valores recebidos por doações e o nível 
de evidenciação de informações na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

O papel dessas organizações na realização de ações voltadas para o 
desenvolvimento social e ambiental foi ampliado e a discussão acadêmica sobre os 
aspectos relacionados às formas de gestão das ONGs têm-se intensificado (CANDLER, 
2001). Dada a multiplicidade de partes interessadas e de suas demandas, as organizações, 
estrategicamente, respondem às demandas dos grupos de interesse e tendem a 
negligenciar ou ignorar as demandas de outros grupos (ULLMANN, 1985; ROBERTS, 
1992; NEU et al., 1998). Neste sentido, neste estudo, testa-se a relação entre o nível de 
evidenciação de informações voluntárias e o número de atendimentos. 

H2 – Existe relação entre o número de atendimentos realizados e o nível de 
evidenciação de informações na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

Doadores percebem a ausência de disseminação voluntária de informações como 
um anúncio de mau desempenho. Os estudos de Lev e Penman (1990), Lang e Lundholm 
(1993) e Clarkson, Kao e Richardson (1994) registram que dada a multiplicidade de 
partes interessadas e suas demandas, as organizações, estrategicamente, respondem às 
demandas dos grupos de interesse e tendem a negligenciar ou ignorar as demandas de 
outros grupos (ULLMANN, 1985; ROBERTS, 1992; NEU et al., 1998). Considerando 
este indicador, significa maior divulgação de informações voluntárias e maior volume de 
projetos. 

H3 – Existe relação positiva entre o volume de projetos e o nível de evidenciação 
de informação na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

Estudos de divulgação (ver COOKE, 1991; LANG; LUNDHOLM, 1993; 
HOSSAIN et al., 1995; MEEK et al., 1995; RAFFOURNIER, 1995; DEPOERS, 2000) 
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concluíram que o tamanho da empresa é um fator importante na explicação da extensão 
da divulgação voluntária da organizações. Cox (1985), Lang e Lundholm (1993), 
Clarkson, Kao e Richardson (1994), em seus estudos, encontraram uma associação 
positiva entre o tamanho da organização e a quantidade de informação voluntária. 
Kasznik e Lev (1995) explicaram, em seus estudos, porque o tamanho pode estar 
relacionado à divulgação. Eles descobriram que o tamanho da empresa pode ser uma 
variável significativa de motivos para informações. 

H4 – Existe relação positiva entre o valor total de arrecadação e o nível de 
evidenciação de informação na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

Os estudos empíricos de divulgação descobriram que a cobertura da mídia é 
positivamente correlacionada com a divulgação. Brown e Deegan (1998) argumentam 
que a mídia forma percepções sobre questões, que, em seguida, moldam a divulgação das 
estratégias das organizações (O’DONOVAN, 1999). Roberts (2002) enfatiza que a 
prestação de contas baseada na comunicação reconhece não só a importância de uma 
relação direta, imediata e participativa entre uma organização e seus constituintes (GUO; 
MUSSO, 2007), mas também a ideia de que a responsabilidade é um “processo contínuo” 
ao invés de uma “atividade em estágio final” (ACCOUNTABILITY PROJECT 
GLOBAL, 2005). Neste sentido, formulamos a seguinte hipótese: 

H5 – Existe relação positiva entre comunicação e nível de evidenciação de 
informação na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

Considerando o envolvimento das fundações com a sociedade, este estudo 
investiga se existe relação entre divulgação de informações nas páginas eletrônicas na 
Internet com o número de beneficiados por seus programas. Baseados nesta questão, 
formulamos a seguinte hipótese. Adams et al. (1998) levantam a hipótese de que 
organizações orientadas ao consumidor tendem a enfrentar mais pressão da opinião 
pública e, assim, divulgar mais informações. Neste sentido, formulamos a seguinte 
hipótese: 

H6 – Existe relação significativa entre o número de beneficiados pela fundação e 
o nível de divulgação de informações nas páginas eletrônicas publicadas na Internet. 

Considerando o envolvimento das fundações com a sociedade, este estudo 
investiga se existe relação entre divulgação de informações nas páginas eletrônicas na 
Internet com o número de beneficiados por seus programas. Baseados nesta questão, 
formulamos a seguinte hipótese.  

H7 – Existe relação significativa entre o nível de divulgação de informações nas 
páginas eletrônicas na Internet e o número de organizações beneficadas pelas 
Fundações.  

A seguir, apresentam-se as hipóteses testadas neste estudo e a relação esperada. 
 
Quadro 4 – Hipóteses formuladas e relação esperada 

HIPÓTESES FORMULADAS E RELAÇÃO ESPERADA 
Ord
em 

Variáveis das Hipóteses Testadas Relação 
Esperada 

1 Volume de Doações + 
2 Número de atendimentos + 
3 Volume de Projetos + 
4 Total Arrecadação (o valor estimado inclui doação, venda de produtos, etc) + 
5 Comunicação de informações + 
6 Numero de Beneficiados + 
7 Organizações beneficiadas + 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A evidenciação é um conceito abstrato e sua medição implica na criação de 
indicadores que representam as informações a serem analisadas.  

Inicialmente, a busca por pesquisas sobre os referidos estudos deu-se através do 
site de busca Google e, posteriormente, nas bases de dados, nos seguintes periódicos 
nacionais: Revista de Administração Contemporânea (RAC), RAC Eletrônica, Revista de 
Administração de Empresas (RAE), RAE Eletrônica, Revista Brasileira de Finanças 
(RBFin), Revista Contabilidade & Finanças – RC&F e Revista de Administração 
Mackenzie (RAM), no período de 2003 a 2011. As palavras-chave empregadas foram: 
indicadores, Internet, e web site, fundações, transparência e evidenciação de informação 
online. A revisão de literatura nacional possibilitou a identificação de apenas 6 artigos 
com enfoque nos indicadores, conforme Anexo C. Além da revisão de literatura empírica 
em nível nacional, foi realizado também, nos periódicos internacionais, com as palavras 
chaves; Internet, e web site, foundation, third sector, transparency and disclosures 
online. 

Nos periódicos internacionais, através da página eletrônica Google.com e nas 
bases de dados Academic Search Premier e Business Source Complete, ambas 
disponíveis no EBSCOhost - plataforma universal de pesquisas, correspondente ao 
período de 2002 a 2011, apresentados no Anexo D, o que resultou em dezenove artigos, 
nos seguintes periódicos: Academia.edu, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 
Journal of Global Business and Economics, Social Science Research Network, 
International Journal of Auditing, The International Journal of Digital Accounting 
Research, International Journal of Accounting Information Systems, The Cost and 
Management, November-December, Journal of international business research, 
Managerial Auditing Journal, La Revista Española del Tercer Sector e Journal of 
Contemporary Accounting & Economics. 

A análise sobre indicadores, em publicações nacionais e internacionais, 
possibilitou o reconhecimento de diferenças entre os estudos. Conforme o quadro 5, os 
estudos apresentam duas categorias de informação classificadas como voluntária e 
obrigatória. 

 
2 METODOLOGIA 

As fontes das evidências analisadas são as páginas eletrônicas das fundações 
disponibilizadas na Internet. O presente estudo caracteriza-se por utilizar evidências 
qualitativas e quantitativas. Qualitativas porque descrevem a percepção do conteúdo 
existente ao visitar as páginas das fundações. E quantitativas quando são calculados os 
valores das variáveis: dependente ou explicativa. 

A população da pequisa foram as fundações cadastradas no Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Sul, que atuam com objetivos educacionais ou assistenciais. 
A opção pela informação da base de dados do Ministério Público foi em função de o 
mesmo ser o orgão oficial fiscalizador do segmento. A coleta de dados ocorreu da 
seguinte forma: após a escolha do tema a ser estudado, fez-se um contato com o 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, o contador forneceu uma lista atualizada das 
361 fundações cadastradas no Ministério Público, no Rio Grande do Sul. 

O total da população corresponde a 361 fundações cadastradas. Deste universo, 
foram excluídas 239 por não terem páginas eletrônicas disponibilizadas na Internet. No 
segundo momento, foram verificadas todas as demais páginas uma a uma. Ainda foram 
excluídas 59 fundações por não se classificarem como educacionais ou assistenciais, 5 
por estarem com as páginas eletrônicas fora do ar, 6 em manutenção e 4 em construção. 
Portanto, a amostra final é de 48 páginas eletrônicas de fundações sediadas no Rio 
Grande do Sul, que atuam no segmento educacional ou assistencial. O acesso às páginas 
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ocorreu entre agosto de 2011 e junho de 2012. 
Posteriormente, foram analisadas as páginas eletrônicas das fundações, em dois 

momentos: primeiramente, na elaboração da lista de indicadores e, na sequência, na 
análise destes indicadores evidenciados nas páginas eletrônicas das fundações. A 
construção da lista de indicadores é resultado da revisão de literatura empírica sobre 
indicadores e de parecer de três especialistas no tema, o que resultou na construção de 
uma lista composta por 100 indicadores. Destes, 26 indicadores são representativos de 
informações obrigatórias e 74 de informações voluntárias. Na sequência, desenvolveu-se 
a análise desses indicadores representativos das informaçoes publicadas nas páginas 
eletrônicas das fundações, que compõem a amostra, atribuindo o valor 1, quando a 
informação foi evidenciada e 0 quando não constava. Como neste caso é uma informação 
qualitativa, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo, que, segundo (Bardin, 
2009), é um conjunto de técnicas de análises de dados, visando obter por procedimentos 
sistemáticos, descrever o conteúdo das páginas. Assim, as evidências qualitativas foram 
exploradas uma a uma pela análise de conteúdo que gerou evidências quantitativas. 

Com a finalização da análise dos indicadores evidenciados ou não pelas 
fundações, em suas páginas eletrônicas na Internet, foi possível calcular o nível de 
transparência de cada uma das organizações, segundo categorias representadas pelos 
índices obrigatório ou voluntário. Explicitando, este cálculo é resultado da soma dos 
indicadores publicados pela fundação na página eletrônica dividido por 100, que 
representam o total de indicadores que compõem a lista, resultando um índice 
representativo do nível de evidenciação, com a seguinte formulação: 

 

Onde o número de indicadores esperados para cada empresa corresponde a nj, a 
fundação é representada pelo subíndice j, e a quantidade de indicadores é expressa por i. 
Quando o indicador Xij  é evidenciado, recebe o valor de 1, e 0 se não for. 

Foi utilizada nesta pesquisa a técnica de regressão linear múltipla, para testar as 
variáveis explicativas do nível de evidenciação, utilizando o Software EViews 5. A 
estimação do modelo estatístico serviu para verificar se as (7) hipóteses sugeridas estão 
condizentes com a revisão teórica. Para chegarmos ao resultado, estimou-se um modelo 
de regressão, a seguir, e, abaixo, apresentam-se as fórmulas das variáveis explicativas, no 
quadro 6. 

Modelo de estimação do nível de evidenciação nas fundações: 
NTFo = βo+β1Atend. +β2Arrec. + β3benef. + β4doa+ β5 Vol_proj + β6Comum + 
β7Org_benef + erro aleatório 

Sendo: 
NTF = nível de transparência nas fundações da categoria “x”; 
 i - número de fundações; 
Sendo “x” = 1 número de atendimentos. 2 total da arrecadação, número de beneficiados 
e valor das doações; 
β1 = parâmetros a serem estimados; 
Atend. = número de atendimentos; 
Arrec. = Total da arrecadação; 
Benef. = Total de beneficiados; 
Doa = Total de doações; 

  Vol_proj = Volume de projetos 

j

n

i
ij

j n

x
I

∑
== 1  
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  Comum = Comunicação de informações 
  Org_benefic = organizações beneficiadas pelos programas  

Ei = erro aleatório que capta o efeito das variáveis omitidas sobre a fundação sobre i; 
i = número de fundações analisadas. 
Na próxima seção, será apresentada a descrição das variáveis usadas no modelo. 
 

2.2 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
Variável dependente é o nível de evidenciação das informações publicadas nas 

páginas eletrônicas na Internet da fundação. Esta investigação acompanha a tendência de 
outros estudos (WILLIANS, 2001; BOZZOLAN; FAVOTTO; RICCERI, 2003, 
MACAGNAN, 2005), nos quais o nível de evidenciação foi medido por meio de 
indicadores que representavam informações, o que possibilitou o cálculo do nível de 
evidenciação, conforme referenciado. 

As variáveis foram coletadas a partir da verificação das páginas eletrônicas de 
cada uma das fundações da relação da amostra, processada a sua leitura e realizadas 
anotações de várias informações tidas como relevantes conforme Anexo C. 

 
Quadro 6 – Descrição das hipóteses e variáveis 

HIPÓTESES FORMULADAS E RELAÇÃO ESPERADA 
Ordem Hipóteses Nome da Variável 

H1 Volume de Doações Vol_doações 
H2 Número de atendimentos Número_de_atendimentos 
H3 Volume de Projetos  Volume de Projetos  
H4 Total de Arrecadação Tamanho 
H5 Comunicação de informações  Comunicação 
H6 Número de beneficiados Número_de_beneficiados 
H7 Número de organizações beneficiadas  Número_de_ Organizações Beneficiadas 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
Esta parte do estudo visa descrever as variáveis explicativas; volume de 

Doações, Número de Atendimentos; Volume de Projetos, Total de arrecadação, 
Comunicação de informações, Número de Beneficiados e Número de Organizações 
Beneficiadas. 
Descrição das variáveis: 

a) Variável 1 – Vol_Doações: esta variável foi retirada do relatório das atividades das 
fundações para indicar o volume de doações que a organização recebeu; 

b) Variável 2 – Número_Atendimentos: esta variável foi retirada do relatório das 
atividades das fundações para indicar o número de atendimentos a terceiros; 

c) Variável 3 – Volume_de_Projetos: esta variável foi retirada do relatório das 
atividades das fundações para indicar o Volume de Projetos que a fundação irá 
desenvolver; 

d) Variável 4 – Total de Arrecadação: esta variável foi retirada do relatório das 
atividades das fundações para indicar o Total de Arrecadação, ou seja, pode-se dizer 
que equivale ao tamanho da fundação; 

e) Variável 5 – Comunicação_de_Informações: esta variável foi retirada do relatório das 
atividades das fundações para indicar comunicação de informações com a mídia; 

f) Variável 6 – Número_de_Beneficiários: esta variável l foi retirada do relatório das 
atividades das fundações para indicar o número de beneficiários. 

g)  Variável 7 – Número de Organizações Beneficiadas – Esta variável foi retirada do 
relatório das atividades das fundações para indicar o número de organizações 
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beneficiadas com os programas da fundação. 

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Este capítulo divide-se em 3 partes, a primeira mostra a análise descritiva do nível 

de evidenciação nas fundações identificadas por meio de análise de conteúdo verificado 
nas páginas eletrônicas da amostra selecionada, assim como a análise de correlação entre 
as variáveis explicativas. O segundo item analisa o modelo aplicado de regressão 
multipla que foi o mais adequado. O terceiro analisa os resultados obtidos em cada uma 
das hipóteses testadas e informa o resultado. 

 
3.1 ANÁLISE DESCRITIVA E DE CORRELAÇÃO 

 Nesta análise descritiva, procedeu-se a verificação quantitativa dos indicadores 
representativos das informações evidenciadas, e verificou-se que, das 48 Fundações 
analisadas quanto aos 26 indicadores obrigatórios, o valor das doações foi o indicador 
com melhor performance, estando presente em 18 Fundações, representando 37,5%; o 
valor da origem dos ingressos e o ícone de acesso aos relatórios tiveram 15 indicadores 
revelados, representando 31,25%. Já no item Balanço Social, Superavit e Doar estavam 
presentes em 13 Fundações, representando 27,08%, DVA, valor das subvenções e parecer 
da Auditoria com 10 indicadores, representando 20,83% e os demais indicadores ficaram 
abaixo de 20%, sendo responsável por 20 indicadores. 

Na segunda análise, verificou-se que, das 48 Fundações analisadas quanto aos 76 
indicadores voluntários, história da entidade e metas e objetivos foram os indicadores 
presentes em todas as fundações, com 100%; contatos por email e contatos por telefone: 
contatos por email em 45 fundações, com 93,75%, contatos por telefone em 44 
fundações, com 91,67%; informações na website e declaração de missão em 42 
fundações, com 87,50%; relatório das atividades obteve 81,25%, constando em 39 
fundações; o relatório de atividades obteve 72,92%, com 35 indicadores; o indicador 
transparência nas atividades obteve o escore de 34 fundações, com 70,83%; os 
indicadores divulgação de projetos e atualização do site pontuaram 32 indicadores, com 
66,67%; o indicador divulgação dos membros com escore de 31 e 64,58%; o indicador 
tem cursos a oferecer com escore 62,50% e estava em 30 fundações; o indicador tem 
projetos na página com 28 indicadores, com 58,33%, sendo que os demais indicadores 
pontuaram abaixo de 50%. 

Na etapa seguinte, procedeu-se a continuidade da leitura das páginas quanto aos 
indicadores obrigatórios e voluntários por Fundação em relação à quantidade de 
indicadores, da amostra selecionada, de 48 Fundações e  verificou-se que somente 21 
Fundações continham, em seus sites, informações dos 26 indicadores obrigatórios, com o 
seguinte resultado: Uma das fundações (Assefaz) teve em suas páginas eletrônicas 22 
indicadores dos 26 listados, representando 84,62%; Tres fundações (Universidade de 
Passo Fundo, Fundação Fatec e Fundação Unimed) com 20 indicadores, representando 
76,92 e outras duas (Fundação Pensamento Digital e Projeto Pescar) com 19 indicadores, 
representando 73,08%. As seguintes fundações foram: Fundação Bradesco, com 18 
indicadores e 69,23%; Fundação MSSobrinho com 17 indicadores e 65,38%; Faurg com 
16 indicadores e 61,54%; Fundação Fidene e Fapergs com 15 indicadores e 57,69%; com 
14 indicadores e 53,85%, as Fundações Semear, Univates e Pão dos Pobres; as demais 
pontuaram 13 indicadores, sendo elas: Fundação Abramo Eberle, Artes de Montenegro e 
Fundação Sta. Casa com 9 indicadores; Fundação Hosp. Ensino de Rio Grande com 6 
indicadores e Fundação Fijo, Sol e Unicruz com 1 indicador e 3,85%. 

Foi observado que as 48 Fundações analisadas evidenciaram algum dos 74 
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indicadores representativos de informações voluntárias. A fundação Universidade de 
Passo Fundo foi a que mais evidenciou, representando 70,27%, configurando-se na 
organização com maior transparência. Na sequência, a Fundação Assefaz com 60,81%, a 
Fundação Univates com 56,76%, a Fundação Fidene com 55,41%, a Fundação 
MSSobrinho com  52,70% de nível de evidenciação dos indicadores voluntários. A 
Fundação Santa Casa e Fundação Bradesco com 51,35%, a Fundação Furg com 50%, a 
Fundação Pensamento Digital, Projeto Pescar e Projeto Semear apresentam 44,59% de 
nível de evidenciação de informação voluntária. As demais fundações obtiveram um 
nível de evidenciação das informações voluntárias abaixo de 50%. O que significa dizer 
que apresentam baixo nível de transparência.  

 
ANÁLISES DE CORRELAÇÃO 

A análise de correlação entre as variáveis explicativas, valor das doações, total 
de arrecadação e pessoas mobilizadas, que explicam a variável y, que explica o nível de 
evidenciação se encontra na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Matriz de correlação das variáveis explicativas 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
Observa-se que as variáveis Beneficiários dos Programas e Número de Projetos 

Apoiados estão significativamente correlacionadas com o total de arrecadação. A variável 
Pessoas Mobilizadas está correlacionada com a variável Número de Acessos. A variável 
Total de projetos está altamente correlacionada com o número de projetos apoiados. 
Todas estas correlações citadas são elevadas, por esta razão foram retiradas da regressão 
as variáveis: Pessoas_mobilizadas, Total de projetos, Beneficiados dos programas, 
Número de atendimentos e Número de acessos. 

Após a análise das correlações entre as variáveis, o próximo passo foi a 
realização dos testes para definir o efeito mais adequado para cada modelo de regressão 
linear múltipla. 

 
3.2 ANÁLISES DA REGRESSÃO 

As regressões possibilitaram verificar se há relação entre fatores que explicam o 
nível de evidenciação de informações nas páginas eletrônicas das fundações da amostra. 
No modelo 1, apresenta-se o resultado, considerando o total das variáveis propostas pelo 
modelo criado a partir das hipóteses formuladas. 

 
 
 
 
 
 

 ITI 1 2 3 4 5 6 

  DOAÇÕES 
NUMERO 

ATENDIMENTOS 

TOTAL DE 
PROJETOS 

TOTAL DE 
ARRECADAÇÃO  

BENEFICIADOS 
PROGRAMAS 

ORGANIZAÇÕES 
BENEFICIADAS 

ITI  1.000000        

DOACOES  0.501224  1.000000      

NUMERO_ATENDIMENTOS  0.169549  0.008564  1.000000     

TOTAL_PROJETOS  0.238445  0.064014  0.110294  1.000000    

TOTAL_ARRECADACAO  0.463079  0.059630  0.065024  0.669284  1.000000   

BENEFICIADOS_PROGRAMAS  0.403051  0.017761  0.056373  0.311165  0.851857  1.000000  

ORGANIZ.BENEFICIADAS  0.451806  0.209983 -0.031995 -0.051422 -0.018932 -0.061434  1.000000 
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Tabela 6 – Modelo 1 - Dependent Variable: ITI 
Included observations: 44 after adjustments 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     DOACOES 
TOTAL_ARRECADACAO 
PESSOAS_MOBILIZADAS 

TOTAL_PROJETOS 
BENEFICIADOS_PROGR_ 

N__ATENDIMENTOS 
NUMERO_ACESSOS 

N__PROJETOS_APOIADOS 
INSTITUICOES_APOIADAS 

C  

1.98E-05 
1.59E-07 
0.000549 
1.98E-07 
7.80E-06 
3.94E-05 

-6.56E-05 
-0.077758 
0.119516 
17.02346  

3.43E-06 
5.84E-08 
0.002961 
1.97E-07 
7.11E-06 
3.10E-05 
6.61E-05 
0.032431 
0.027167 
1.693095  

5.757338 
2.724494 
0.185249 
1.005663 
1.096960 
1.273420 

-0.992286 
-2.397656 
4.399323 
10.05464  

0.0000 
0.0101 
0.8541 
0.3217 
0.2804 
0.2115 
0.3281 
0.0221 
0.0001 
0.0000  

     R-squared 0.793175  Mean dependent var 26.81818 
Adjusted R-squared 0.738428  S.D. dependent var 18.14319 

S.E. of regression 9.279178  Akaike info criterion 7.490139 
Sum squared resid 2927.507  Schwarz criterion 7.895637 

Log likelihood -154.7831  F-statistic 14.48784 
Durbin-Watson stat 1.154254  Prob (F-statistic) 0.000000 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
O modelo 1 foi rodado com todas as variáveis, simultaneamente a matriz de 

correlação, e apresentou a variável total de arrecadação com problemas de significância, 
confirmando que deveria ser retirada do modelo. Dada a análise de correlação entre as 
variáveis apresentadas no item anterior e excluídas as variáveis com alta correlação foi 
rodado o modelo apresentado a seguir, que apresentou o melhor resultado. 

Para que fosse possível rodar o modelo, foram consideradas as seguintes 
variáveis: doações, total de arrecadação, pessoas mobilizadas, total de projetos, 
beneficiados dos programas, número de atendimentos, número de acessos, número de 
projetos apoiados e instituições apoiadas. 

 
Tabela 7 – Modelo 2 - Dependent Variable: ITI 

Included observations: 44 after adjustments 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     DOACOES 9.92E-06 2.20E-06 4.513536 0.0001 
BENEFICIADOS_PROGR_ 5.76E-06 2.58E-06 2.228658 0.0315 
ORGANIZAÇÕES_BENEFICIADAS 0.055518 0.022769 2.438351 0.0193 
C 19.70340 3.773691 5.221255 0.0000 
AR(1) 0.641926 0.104063 6.168641 0.0000 

     R-squared 0.770658  Mean dependent var 26.31111 
Adjusted R-squared 0.747724  S.D. dependent var 16.93278 

S.E. of regression 8.504850  Akaike info criterion 7.223589 
Sum squared resid 2893.299  Schwarz criterion 7.424330 

Log likelihood -157.5308  F-statistic 33.60298 
Durbin-Watson stat 2.344690  Prob (F-statistic) 0.000000 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
O modelo apresenta-se como significativo, com F de 33,60% e o R2 ajustado de 

74,77%. O resultado da regressão apresenta as variáveis Doações, Beneficiados dos 
Programas e Instituições Apoiadas com resultados estatisticamente significativos. Na 
análise das variáveis explicativas, verificou-se que as variáveis Doações têm 
significância a 1%, Beneficiados dos Programas e Instituições Apoiadas com grau de 
significância a 5%, o que se pode aferir como resultado satisfatório que explica o nível de 
evidenciação das fundações nas páginas eletrônicas na internet. 
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Muito embora a variável Beneficiários do Programa tenha um grau de correlação 
alto na matriz, verificou-se que a correlação era com a variável Total de Arrecadação que 
foi retirada do modelo, sendo então o modelo final significativo com as variáveis: 
Doações, Beneficiários dos Programas e Organizações Beneficiadas. Além disso, as 
variações dos X explicam em quase 80% (0,770658 x 100 = 77,06%) a variação de Y. 
Podemos aferir que o nível de evidenciação de informações, nas páginas eletrônicas das 
fundações na internet, pode ser explicado pelas variáveis: Doações, Beneficiários dos 
Programas e Organizações Beneficiadas.  
A seguir, comentam-se uma a uma as hipóteses deste estudo. 

H1 – Existe relação entre a extensão dos valores recebidos por doações e o nível 
de evidenciação de informações na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

A hipótese volume de doações não foi rejeitada como explicativa do nível de 
evidenciação de informações, nas páginas eletrônicas das fundações, com nível de 
significância de 1% e relação positiva. Significa dizer que quanto maior o total de 
doações, maior seria o nível de evidenciação. Teoricamente, pode-se inferir que os 
gestores das fundações evidenciam mais informações nas páginas eletrônicas das 
Fundações na internet, como forma de reduzir a assimetria de informação e legitimar-se 
junto à sociedade. 

H2 – Existe relação entre o número de atendimentos realizados e o nível de 
evidenciação de informações na página eletrônica da fundação publicada na Internet. 

A hipótese 2 - número de atendimento das fundações foi rejeitada no modelo 6, 
indicando indice de probabilidade muito alto. 

Esta hipótese foi rejeitada. A hipótese número de atendimentos não se confirmou 
como um dos fatores explicativos da evidenciação de informações nas páginas eletrônicas 
das fundações. Dos trabalhos revisados, Detzel e Desatnick (1995) concluíram que o 
atendimento ao cliente é um ponto de partida para o sucesso da organização. Valorizar o 
atendimento é uma forma de fixar-se na sociedade. Agora, as evidências analisadas nesta 
pesquisa contrariam os resultados desses autores. Portanto, não se pode afirmar que o 
número de atendimentos pode motivar os gestores a legitimar-se, reduzindo a assimetria 
de informação, junto à sociedade. 

H3 – O nível de evidenciação de informação está positivamente relacionado com 
o volume de projetos. 

A hipótese 3 total de projetos, foi rejeitada no modelo, pois apresenta 
probabilidade alta e nível de significância fora dos padrões, além de ter relação negativa 
com o nível de evidenciação, nas páginas eletrônicas na internet. Doadores percebem a 
ausência de disseminação voluntária de informações como um anúncio de mau 
desempenho. Considerando este indicador, significa maior divulgação de informações 
voluntárias e maior volume de projetos (Lev e Penman, 1990; Lang & Lundholm, 1993; 
Clarkson, Kao e Richardson, 1994). 

H4 – O nível de evidenciação de informação está positivamente relacionado com 
o valor total de arrecadação. 

A hipótese 4 - Esta hipósete foi rejeitada. Nenhum modelo revelou ser a hipótese 
total de arrecadação um dos fatores que explicassem a evidenciação de informações nas 
fundações. O total de arrecadação equivale-se ao tamanho da fundação e a relação 
esperada é positiva. Cox (1985); Lang & Lundholm (1993); Clarkson, Kao e Richardson 
(1994), em seus estudos, encontraram uma associação positiva entre o tamanho da 
organização e a quantidade de informação voluntária. Kasznik e Lev (1995) explicaram, 
em seus estudos, porque o tamanho pode estar relacionado à divulgação. Agora, as 
evidências analisadas nesta pesquisa contrariam os resultados desses autores. Portanto, 
não se pode afirmar que o Total de Arrecadação pode motivar os gestores a legitimar-se, 
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reduzindo a assimetria de informação, junto à sociedade. Isto significa dizer que o total 
de arrecadação não influenciou a evidenciação de informações nas páginas eletrônicas na 
Internet. 

H5 – O nível de evidenciação de informação está positivamente relacionado com 
a comunicação – estar na mídia 

Os estudos empíricos de divulgação descobriram que a cobertura da mídia é 
positivamente correlacionada com a divulgação. Brown e Deegan (1998) argumentam 
que a mídia forma percepções sobre questões, que, em seguida, moldam a divulgação das 
estratégias das organizações (O’DONOVAN, 1999). Roberts (2002) enfatiza que a 
prestação de contas, baseada na comunicação, reconhece não só a importância de uma 
relação direta, imediata e participativa entre uma organização e seus constituintes (Guo & 
Musso, 2007), mas também a ideia de que a responsabilidade é um "processo contínuo" 
ao invés de uma "atividade em estágio final" (Accountability Project Global, 2005). 
Neste sentido,  a hipótese 5 nem sequer foi incluída no modelo, pois não havia 
observações suficientes para integrar as análises. 

H6 – Existe relação significativa entre o nível de divulgação de informações nas 
páginas eletrônicas na internet e o número de pessoas beneficiadas pelas fundações. 

Considerando o envolvimento das fundações com a sociedade, este estudo 
investiga se existe relação entre divulgação de informações, nas páginas eletrônicas na 
Internet, com o número de beneficiados por seus programas. Baseados nesta questão, 
tomamos a seguinte hipótese. Adams et al. (1998) levanta a hipótese de que as 
organizações orientadas ao consumidor tendem a enfrentar mais pressão da opinião 
pública e, assim, divulgar mais informações. 

H7 – Existe relação significativa entre o nível de divulgação de informações nas 
páginas eletrônicas na Internet e o número de organizações beneficadas pelas 
Fundações. 

Esta hipótese não foi rejeitada. Considerando a importância e o envolvimento 
das fundações com a sociedade e também com outras organizações, Saxton & Benson 
(2005), em seus estudos, afirmam que há evidências de que existe relação positiva entre 
organizações sem fins lucrativos. Teoricamente, pode-se inferir que os gestores das 
fundações evidenciam mais informações sobre as relações com outras organizações, nas 
páginas eletrônicas das Fundações na internet, como forma de reduzir a assimetria de 
informação e legitimar-se junto à sociedade. 

Este resultado fornece evidências para sustentar que doações, pessoas 
mobilizadas e organizações beneficiadas têm relações positivas com o nível de 
evidenciação nas páginas eletrônicas das fundações objeto desta pesquisa, Inferindo dizer 
que quanto maior for o nível de doações, organizações beneficiadas e pessoas 
mobilizadas, maior será o nivel de evidenciação. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do estudo foi investigar os fatores explicativos do nível de 
evidenciação, nas páginas eletrônicas na Internet, das Fundações sediadas no RS. Foram 
analisadas as páginas eletrônicas de 361 fundações num primeiro momento e, ao final, a 
amostra ficou reduzida a 48 fundações cujos objetivos são a educação e a assistência 
social. A busca da evidenciação de informações poderia ajudar na captação de recursos, 
pois quanto maior a evidenciação, maior credibilidade e confiança são transmitidas aos 
seus doadores. Com base nesse estudo, pode-se dizer que os 10 indicadores mais 
divulgados são: doações, total de arrecadação, pessoas mobilizadas, total de projetos, 
beneficados dos programas, número de atendimentos, número de acessos, número de 
projetos apoiados, instituições apoiadas, isenções previdenciárias, gratuidades e número 
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de formandos. 
Da lista de 100 indicadores de informação evidenciada, pode-se dizer que as 10 

fundações mais transparentes, quando analisadas pelos 26 indicadores obrigatórios, 
foram: Fundação Assefaz, Fundação Universidade de Passo Fundo, Fundação Fatec e 
Fundação Unimed, Fundação Pensamento Digital, Fundação Projeto Pescar, Fundação 
Bradesco, Fundação Universidade de Rio Grande (Furg), Fundação Fidene e Fundação 
Fapergs. Se analisarmos quanto aos indicadores voluntários, o quadro é similar. Da lista 
dos 76 voluntários, as 10 mais transparentes são: Fundação Universidade de Passo 
Fundo, Fundação Assefaz, Fundação Univates, Fundação Fidene, Fundação Mauricio 
Sobrinho, Fundação Santa Casa, Fundação Bradesco, Fundação Furg e Fundação 
Pensamento Digital, Projeto Pescar e Semear, o que nos permite aferir que as fundações 
analisadas têm nível de transparência em seus sites. 

Pode-se inferir que os fatores que influenciam o nivel de transparência são as 
doações, as organizações beneficiadas e o número de pessoas envolvidas nos projetos, 
pois apresentam grau de significância de 1%, o que significa concluir que, considerando 
a variação de 1% na doações, organizações beneficiadas e número de pessoas envolvidas, 
pode-se gerar um aumento significativo no nível de transparência das fundações. Além 
disso, os demais indicadores não obtiveram um percentual acima de 20%, o que significa 
dizer que as fundações não estariam evidenciando todos os indicadores representativos de 
informações obrigatórias e que muitas delas estariam divulgando informações dos 
indicadores voluntários, mostrando problemas de transparência. 

As limitações do estudo são de certa forma uma frustação, porque, da relação 
inicial de 361 fundações cadastradas no Ministério Público, efetivamente, somente 48 
publicam em suas páginas informações à sociedade, o que causou certa surpresa. Além 
das limitações da falta de informação, vale dizer que o acesso foi difícil, assim, há de se 
enaltecer os muitos empecilhos encontrados para aceder às informações das fundações, 
principalmente, as de caráter econômico e financeiro, bem como as muitas restrições no 
fornecimento dos dados, por parte dos gestores. Essa falta de divulgação de informações 
pode ser interpretada como um descaso das fundações com seus doadores e com a 
sociedade em geral, pois contraria o princípio da transparência. 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se que seja realizada uma 
investigação comparativa que considere a ampliação da amostra para outras entidades, 
pois o material é rico de informações, que poderiam ser analisadas para aprimorar o 
entendimento dos mecanismos que definem quais e como são divulgadas as informações 
das fundações. Não poderíamos deixar de informar que o nível de evidenciação não afeta 
a arrecadação das fundações, sendo o inverso verdadeiro, como se pode comprovar, já 
que uma das fundações que mais arrecada é uma das que mais evidencia. Por fim, 
percebe-se, neste estudo, que as fundações educacionais apresentam um nível de 
divulgação de informações superior ao das fundações assistenciais, e que o objetivo de 
pesquisa foi alcançado, por meio da mensuração do nível de evidenciação de 
informações, nas páginas eletrônicas, da amostra final das Fundações do Estado do Rio 
Grande do Sul, que têm efetivamente página na internet. 
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