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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Esta pesquisa tem como objetivo propor um modelo de avaliação do estágio de institucionalização 

do orçamento para as instituições religiosas. Para tanto, à luz da Teoria Institucional, especificamente 

de sua vertente Nova Sociologia Institucional (NIS), valendo-se dos processos de institucionalização 

e de lógicas institucionais, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio de um de estudo de caso 

único em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pertencente ao terceiro setor, de caráter religioso. 

Os métodos de coleta de dados foram a análise documental, entrevistas com os gestores responsáveis 

por todas as etapas que envolvem o orçamento e questionários para os gerentes de departamentos. As 

análises apontaram aspectos cerimoniais na utilização do orçamento, a sua baixa difusão e a existência 

de forte isomorfismo normativo, devido a controladora determinar o uso do orçamento a todas as 

controladas através do Regulamento Eclesiástico Administrativo (REA). Dada a percepção de um 

baixo nível de contradições institucionais pode-se considerar que a institucionalização do uso do 

orçamento se deu por legitimidade, que analisada segundo os pilares Regulatório e Normativo houve 

institucionalização do artefato, o que indica que a institucionalização do orçamento foi parcialmente 

bem-sucedida. 
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RELIGIÃO & CONTABILIDADE: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 

EM UMA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo propor um modelo de avaliação do estágio de 

institucionalização do orçamento para as instituições religiosas. Para tanto, à luz da Teoria 

Institucional, especificamente de sua vertente Nova Sociologia Institucional (NIS), valendo-se 

dos processos de institucionalização e de lógicas institucionais, realizou-se uma pesquisa 

qualitativa, por meio de um de estudo de caso único em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pertencente ao terceiro setor, de caráter religioso. Os métodos de coleta de dados foram 

a análise documental, entrevistas com os gestores responsáveis por todas as etapas que 

envolvem o orçamento e questionários para os gerentes de departamentos. As análises 

apontaram aspectos cerimoniais na utilização do orçamento, a sua baixa difusão e a existência 

de forte isomorfismo normativo, devido a controladora determinar o uso do orçamento a todas 

as controladas através do Regulamento Eclesiástico Administrativo (REA). Dada a percepção 

de um baixo nível de contradições institucionais pode-se considerar que a institucionalização 

do uso do orçamento se deu por legitimidade, que analisada segundo os pilares Regulatório e 

Normativo houve institucionalização do artefato, o que indica que a institucionalização do 

orçamento foi parcialmente bem-sucedida. 

 

Palavras-chave: Teoria Institucional; Nova Sociologia Institucional; Orçamento; Contradições 

Institucionais.  
 
1 INTRODUÇÃO  

As organizações sem fins lucrativos estão inseridas em cenários de constantes 

mudanças. Uma ramificação relevante desse tipo de entidade é a organização religiosa. Segundo 

Rixon, Rois e Faseruk (2014), há três principais temas relacionados a pesquisas contábeis em 

organizações religiosas. O primeiro deles explora a inadequação de práticas contábeis, controle 

interno falho e falta de experiência no gerenciamento financeiro de igrejas (Leather & Sanders, 

1972; Keister, 1974; Rowe & Giroux, 1986; Zietlow, 1988). O segundo explora as boas práticas 

contábeis em contraste com as inadequadas (Stock, 1995; Hardy & Ballis, 2005; Jacobs, 2005). 

E por fim, a terceira é o estudo da diferença entre espiritual/não-espiritual e secular/não-secular 

como uma dicotomia existente no estudo dos sistemas contábeis de igrejas (Boyce 1984; Booth, 

1993; Irvine, 2005). 

Para que haja administração eficaz, artefatos gerenciais são peças fundamentais; dentre 

estes, o orçamento merece destaque. Segundo Russo (2015), a Prática de Contabilidade 

Gerencial (PCG) mais utilizada pelas empresas de grande porte situadas no Brasil é o 

orçamento, que, em conjunto com as análises das variações orçamentárias é utilizado por 65,9% 

dos respondentes de sua pesquisa. Assim, é possível identificar o orçamento como artefato de 

contabilidade gerencial dominante no controle de gestão e citado em muitas pesquisas 

(Covaleski, Evans, Luft & Shields, 2006; Ostergren & Stensaker, 2011 e Russo, 2015) e até um 

pilar central para grande parte das organizações (Otley, 1999).  

Além de ser abordado pela Contabilidade, o orçamento tem sido pesquisado por outras 

ciências. A maioria delas são feitas em economia, psicologia e sociologia, sendo estas três 

ciências as utilizadas por Covaleski et al (2006) para a definição das perspectivas teóricas do 

orçamento. Em relação a perspectiva sociológica, destaca-se a utilização da Teoria 

Institucional, que possui uma vertente específica para pesquisas em instrumentos de gestão 

(NIS – New Institutional Sociology).  A Teoria Institucional é base para muitos estudos no 

campo dos artefatos da Contabilidade Gerencial, como por exemplo, as metodologias gerenciais 

custeio ABC e Balanced Scorecard (BSC) (Ittner; Larger; Meyer, 2003).  
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Nota-se que práticas de gestão e contabilidade em organizações do terceiro setor, dentre 

as quais as entidades religiosas, têm sido investigadas por diversos autores (Macinati, 2010; 

Mário, Alves, Carmo, Silva e Jupetipe, 2013; Booth, 1993), as quais são compreendidas como 

fundamentais na manutenção do empreendimento sacro, caracterizando-se como uma ação com 

vistas pela continuidade e sobrevivência de uma organização, neste caso, religiosa, entretanto 

considera-se nesse contexto a existência de diferentes lógicas institucionais que competem pelo 

recurso, ora com foco voltado para os objetivos religiosos, ora com foco na maximização do 

benefícios, mesmo que eles não sejam considerados em sua ótica financeira, mas na otimização 

dos recursos e que podem afetar o estágio de institucionalização de suas práticas de gestão 

(Jones & Reay, 2016).  

Diante do exposto estudar do processo de institucionalização do orçamento de uma 

organização religiosa à luz da Teoria Institucional – Nova Sociologia Institucional (NIS) com 

o foco em suas lógicas institucionais – preenche uma lacuna, pois esse é um segmento que 

possui características específicas, como por exemplo, a utilização de seus recursos com o único 

propósito do cumprimento de sua missão, não objetivando lucros e ganhos pessoais para seus 

administradores, onde a teoria institucional ainda não foi testada de tal forma 

Nesse contexto, considerando-se a utilização do orçamento pelas instituições religiosas, 

e que ele pode ser usado diferentemente em cada uma, esta pesquisa busca responder ao 

seguinte questionamento: Como avaliar a institucionalização do orçamento nas instituições 

religiosas? A partir da Teoria Institucional, especificamente em sua vertente NIS com enfoque 

nas lógicas institucionais, deve haver a possibilidade de avaliar o processo de 

institucionalização do orçamento. Esta pesquisa tem por objetivo geral propor um modelo de 

avaliação da institucionalização do orçamento em instituições religiosas.  

A instituição religiosa objeto deste estudo foi escolhida por utilizar o orçamento como 

instrumento de gestão e por pertencer ao terceiro setor, uma área onde há carência para 

realização de pesquisas relacionadas a artefatos gerenciais. A mantenedora da instituição 

religiosa estudada possui diversos ramos de atuação (Hospital, Clínica, Educação Infantil e 

Educação Superior), sendo que o segmento Educação Superior foi objeto de análise. Assim 

sendo, por se tratar de uma Instituição de Ensino Superior Confessional cuja mantenedora é 

uma instituição religiosa, a organização pesquisada possui peculiaridades em seus processos e 

contexto advindas, entre outros aspectos pelo caráter religioso da organização.  

O presente estudo contribui para a gama de pesquisas existentes na avaliação da 

institucionalização de práticas gerenciais, especificamente o orçamento. Pretende-se contribuir 

com a elaboração de um modelo com base na Teoria Institucional, especificamente na NIS que 

possibilite avaliar a institucionalização do orçamento, integrando as propostas de Tolbert & 

Zucker (1999) e de Seo & Creed (2002), além da revisão da interpretação da abordagem da 

legitimidade de Seo e Creed (2002) a partir dos três pilares institucionais de Scott (2001), 

possibilitada pela reflexão sobre as particularidades da entidade objeto da pesquisa. Também 

há contribuição da pesquisa empírica, por ser um caso típico relacionado ao Terceiro Setor, por 

se tratar de uma instituição pertencente a uma organização confessional de atuação global, que 

atende a sociedade em seus vários ramos de atuação e por ser a primeira vez em que se realiza 

uma pesquisa desse âmbito em sua gestão, possui caráter revelador. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O orçamento recebe diversas definições, podendo em síntese ser considerado como um   

um artefato gerencial que contribui para o planejamento e controle organizacional, por meio de 

um plano administrativo com enfoque financeiro que permite formalizar políticas, em todas 

fases das operações de um período previamente definido, apoiando os gestores nas diversas 

funções do processo de planejamento e controle (Horngren, 2004; Welsch, 1957). Anthony e 

Young (1999) afirmam que o orçamento em organizações sem fins lucrativos é uma das etapas 
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do processo de planejamento e é similar àquelas que objetivam lucro, e é dividido em três 

dimensões: (1) de capital, que lista e descreve aquisições planejadas de capital; (2) de caixa, 

que resume recebimentos e desembolsos planejados de caixa, e (3) operacional, que descreve 

atividades operacionais planejadas. Segundo o autor, o orçamento de organizações sem fins 

lucrativos, como a organização objeto de estudo, é similar ao de organizações que objetivam o 

lucro, no entanto, existem diferenças significativas em sua ênfase. Parisi (2011) compreende 

que o orçamento não faz parte do processo de planejamento, mas sim que ele faz parte do 

sistema de informações que suporta o planejamento.  

Diversos estudos foram realizados sob o tema orçamento e suas consequências em 

diversas dimensões, dos quais citamos brevemente alguns temas: com enfoque em cultura 

organizacional (Heinzmann & Lavarda, 2011); a participação orçamentária e o desempenho 

gerencial (Dani, Zonatto & Diehl, 2017), a folga orçamentária e o modelo de gestão (Beuren, 

Beck & Popik, 2015); orçamento como a prática de contabilidade gerencial mais usada pelas 

organizações (Russo, 2015). De certa forma, cada uma dessas pesquisas visa responder ao 

posicionamento crítico de Otley (1999) que questiona os meios que podem levar o orçamento 

ao fortalecimento da organização auxiliando na alocação dos recursos para o atingimento de 

seus objetivos estratégicos. 

Hansen, Otley e Van der Stede (2003) afirmam que para o orçamento ser exequível e 

útil a empresa deve possuir duas características: alto grau de estabilidade operacional, e bons 

modelos preditivos que providenciem padrões de desempenho razoáveis à organização. De 

outro lado, Covaleski, Dirsmith e Samuel (1996) destacam o uso do orçamento, sob a ótica da 

Nova Sociologia Institucional num ambiente de constante mudança de cenários, onde para 

garantir sua sobrevivência, as organizações precisam adequar-se à normas sociais de 

comportamento aceitável, e alcançar índices de eficiência na produção. A estrutura das 

organizações passa a ser vista como um veículo em constante adaptação, reagindo de acordo 

com as características e compromissos de seus participantes, além de sofrer as influências e 

restrições do ambiente externo. Dessa forma, a institucionalização se conceitua como um 

processo de adaptação em que as expectativas sociais da forma mais apropriada de organização 

e comportamento consideram determinadas regras em vigência.  

Sob essa ótica DiMaggio e Powell (1983) consideram que a Nova Sociologia 

Institucional (NIS) auxilia na compreensão que as organizações estão inseridas em um contexto 

de sistemas culturais e relacionamentos interorganizacionais. O relacionamento das 

organizações é influenciado pelas normas, crenças, e tradições do ambiente institucional. Dessa 

forma, o clima institucional das organizações é caracterizado pelo estabelecimento de regras, 

símbolos, práticas, crenças e normas que os atores organizacionais e a própria organização 

precisam se confrontar, para assim alcançarem a legitimidade.  

Guerreiro, Rodrigues e Craig (2012) afirmam que a teoria institucional é melhor 

utilizada para explicar diferentes respostas organizacionais considerando-as como entidades 

únicas, mesmo que façam parte de grupos empresariais / organizacionais. Tratar as 

organizações dessa forma é mais viável do que conceber organizações em termos homogêneos, 

como motivadas exclusivamente por uma busca de legitimidade e pelos resultados prováveis 

de práticas institucionalizadas. Dessa forma, respostas organizacionais para prescrições vindas 

de um ambiente institucional externo são definidas em um quadro da teoria institucional 

baseado em uma visão em que a dinâmica interna, os interesses e a agência determinam como 

as organizações se adaptam.  

Covaleski e Dirsmith (1988a, 1988b) em pesquisas sobre práticas orçamentárias em 

instituições de ensino constataram que a universidade pesquisada desafiou e rejeitou o modelo 

tradicional de alocação de verbas no orçamento quando o modelo se tornou obsoleto e fora da 

realidade da universidade, chegando a conclusão de que o processo orçamentário é uma 

importante forma pela qual expectativas sociais se reproduzem.  
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Em essência, a mudança social é parte do processo de institucionalização. Tal processo 

pode acontecer em diferentes etapas, podendo inclusive haver simultaneidade entre elas. Ele 

pode ser decorrente de mudanças endógenas, ou mesmo exógenas, podendo ser ou não bem-

sucedido (Tolbert & Zucker, 1983).  

Tolbert e Zucker (1999) categorizam o processo de institucionalização contemplando 

três possíveis estágios sequenciados, a saber: a) estágio pré-institucional – processo de 

habitualização: surge da necessidade de inovação, que é uma resposta aos agentes de mudança 

que estão inseridos no ambiente institucional; b) estágio semi-institucional – processo de 

objetificação: estruturas que passam pela objetificação passam a ser consideravelmente bem 

difundidas, pois elas são decorrentes de um grande esforço de teorização; por meio dele gera-

se a homogeneização das estruturas (DiMaggio & Powell, 1983) decorrente do fenômeno do 

isomorfismo (coercivo, mimético e normativo - processos pelos quais as populações e 

organizações se pareçam umas com as outras dentro das mesmas condições ambientais) onde 

são reproduzidos os mesmos modelos, na busca de competitividade e legitimidade. c) estágio 

de total institucionalização – processo de sedimentação: constitui as mudanças de estrutura 

institucionais em sua reta final. Essa etapa representa a perenidade das mudanças estruturais 

propostas para a organização, onde tais mudanças adquirem continuação histórica e serão 

utilizadas por gerações sucessivas de gestores da organização. 

Tolbert e Zucker (1999, p.211) propõem ainda um quadro comparativo de 

institucionalização (estágios pré-institucional, semi-institucional e total institucional) e 

dimensões comparativas (processos, características dos adotantes, ímpeto para difusão, 

atividade de teorização, variância na implementação, e taxa de fracasso estrutural) que permite 

identificar o estágio no qual uma determinada instituição se encontra, conforme pode se 

observado por meio do quadro 1. 

 

Quadro 1: Quadro comparativo de institucionalização e dimensões comparativas 

Dimensão 
Estágio pré-
institucional 

Estágio semi-
institucional 

Estágio de total 
institucionalização 

Processos Habitualização Objetificação Sedimentação 
Característica dos 
adotantes 

Homogêneos Heterogêneos Heterogêneos 

Ímpeto para difusão 
Imitação 

Imitação / 
Normatização 

Normativa 

Atividade de teorização Nenhuma Alta Baixa 
Variância na 
implementação 

Alta Moderada Baixa 

Taxa de fracasso 
estrutural 

Alta Noderada Baixa 

Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 211). 

 

A abordagem proposta por Tolbert e Zucker (1983, 1999) não leva em conta o papel 

ativo da agência. Seo e Creed (2002) diferentemente por meio de uma perspectiva dialética 

consideram que uma instituição é decorrência de contradições institucionais e sua ação sobre a 

práxis humana. Os elementos que constituem as contradições institucionais são: ineficiência, 

não adaptabilidade, incompatibilidades interinstitucionais e interesses desalinhados. As práxis 

são consideradas por esses autores como resultado da ação coletiva por meio da mobilização 

do ator organizacional, resultante de mobilização, mudanças reflexivas decorrentes da 

consciência de agentes potenciais de mudança. Deve-se considerar, entretanto, que a abordagem 

desses autores, vista sob a ótica da pesquisa de Scott (2001) é limitada somente ao pilar 

Cultural-Cognitivo, enquanto ainda existem os pilares Regulatório e Normativo para a 

classificação dos resultados institucionais. 

Seo e Creed (2002) realizaram um estudo sobre as contradições institucionais e seus 

impactos no processo de mudança provendo um modelo que evidencia a influência das 

contradições institucionais (caracterizado por questões de ineficiência, não adaptabilidade, 
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incompatibilidades interinstitucionais, interesses desalinhados) na práxis (caracterizada pela 

ação coletiva, a mobilização do ator organizacional, mudanças reflexivas na consciência, e os 

agentes potenciais de mudança), e essa por sua vez contribuindo com a mudança institucional.  

Wanderley e Soeiro (2016), valendo-se do estudo de Seo e Creed (2002) investigaram 

a implementação malsucedida do Balanced Scoreecard (BSC), em uma empresa do setor 

elétrico, e concluem que quando o processo de mudança é impulsionado por fracas contradições 

institucionais ou não há contradições institucionais aparentes, o resultado da mudança será, 

inevitavelmente, uma mudança sem sucesso. Wrubel, Toigo e Lavarda (2015) também 

realizaram um estudo de mudanças de práticas contábeis com base nas contradições 

institucionais. Russo e Guerreiro (2017) salientam que o processo de institucionalização não 

assegura que o uso da prática de contabilidade gerencial seja usada de forma instrumental, e 

que são observados casos em que a prática pode ser considerada totalmente institucionalizada, 

entretanto com uso cerimonial. 

Salienta-se que a tensão existente entre o sacro e o secular dentro das organizações 

religiosas, é decorrente das diferentes lógicas nas quais cada uma dessas visões se baseia, e 

pode impactar a forma como a contabilidade e outras práticas gerencias são desenvolvidas 

nessas organizações (Rixon, Rois e Farezuk, 2014).  

Para alguns autores (Booth, 1993; Abdul-Rahman & Goddard, 1998; Laughlin, 1990), 

a contabilidade é uma atividade secular dentro de organizações religiosas. Em contrapartida 

com esses achados, Irvine (2005) encontra pouca evidência do conflito entre atividades sacras 

de uma igreja e a contabilidade. Segundo seu estudo, deve haver integração na missão da igreja 

com a necessidade de gerenciamento do dinheiro que mobiliza esta missão. 

Nesse contexto, o trabalho pioneiro de Booth (1993) fornece um quadro que estabelece 

as bases para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a contabilidade de igrejas, 

mas a sua estrutura não foi expandida para examinar outras práticas de gestão secular em 

organizações religiosas. O autor se baseou na hipótese de que a contabilidade eclesiástica é 

influenciada pelas crenças religiosas, comunhão entre os membros e recursos organizacionais. 

Ele afirma que as crenças religiosas são elementos importantes para a compreensão de 

contabilidade como uma prática nas igrejas. Seus resultados enfatizam a tendência geral para 

as crenças religiosas resultarem em resistência ao uso de práticas de gestão seculares, como por 

exemplo, a contabilidade, apesar de reconhecer que a relação entre práticas sagradas e seculares 

são complexas, dinâmicas e recíprocas (Rixon, Rois e Farezuk, 2014). 

Trabalhos que focam não somente a questão contábil em instituições religiosas, como 

paróquias e dioceses, a implementar o planejamento estratégico (Rixon, Rois e Farezuk, 2014) 

identificaram que informação financeira e relatórios orçamentários motivaram instituições. Tal 

planejamento pode enfatizar objetivos financeiros e administrativos mais do que objetivos 

religiosos. Um dos pecados da prática contábil em organizações religiosas, segundo os autores, 

é o mau uso da informação contábil. De acordo com esses autores, ênfase indevida é colocada 

em orçamentos operacionais, com pouca ênfase em outros planos importantes.  

Costa, Gassner, Espejo e Pacheco (2010) afirmam que em ambientes organizacionais 

mais espiritualizados, o que não quer dizer necessariamente religiosos, os conflitos são 

minimizados, tanto evitados como corrigidos, pois, gestores, contadores e colaboradores que se 

utilizam de valores espirituais tendem a utilizar os artefatos de contabilidade gerencial de forma 

mais consciente, para assim apresentaram a real situação empresarial.  

Por meio da revisão teórica (Tolbert & Zucker, 1999; e Seo & Creed, 2002) por meio 

de um instrumento de pesquisa cinco fatores de mudanças institucionais e oito fatores de 

contradições institucionais em práxis humanas foram identificados, sendo que os mais 

representativos estão fortemente relacionados com o desalinhamento de interesses e 

incompatibilidade institucional, seguidos da práxis humana e da ineficiência técnica. 

Com base nos elementos identificados apresenta-se a seguir o modelo teórico da 
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pesquisa , conforme Figura 1. 

Figura 1: Modelo teórico da pesquisa. 

 

 
Fonte: os autores 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso único. A escolha dessa estratégia se 

justifica pelo fato de a organização estudada ser uma empresa relevante para o contexto 

brasileiro (conforme é apresentado na seção seguinte) e pelo fato de que o evento que se 

pretendeu estudar é raro, peculiar, revelador, e existiu a oportunidade do acesso aos 

pesquisadores (Yin, 2005). 

A fim de atender aos requisitos da estratégia de pesquisa de estudo de caso fez-se 

necessária a utilização de alguns instrumentos de pesquisa assegurando a triangulação dos 

achados. Todos os instrumentos foram elaborados com base nos elementos propostos no 

modelo de pesquisa (figura 1).  

O primeiro foi a análise documental, para tanto foram consideradas as recomendações 

de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) que tem em conta que para que seja realizada uma 

análise documental é preciso que seja avaliado o processo histórico do documento, o(s) 

autor(es) considerando os interesses e motivos que levaram a produção de tal material, a 

autenticidade, confiabilidade e natureza do texto, além de sua lógica interna.  

Os documentos analisados foram os seguintes: a) Regulamento Eclesiástico 

Administrativo, conhecido como “manual de praxes”, que contém todos os procedimentos 

administrativos e financeiros que regem as organizações pertencentes à entidade religiosa 

mantenedora da organização objeto de estudo; b) relatórios gerenciais gerados pelo software 

responsável pela elaboração do orçamento na instituição; c) solicitações formais para 

elaboração do orçamento anual, com aprovação prévia em reuniões da Diretoria Administrativa 

da IES. 

Para o conhecimento mais aprofundado dos procedimentos de elaboração e utilização 

do orçamento por parte da organização estudada, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(Martins & Theóphilo, 2009). Os entrevistados foram o contador e o tesoureiro da instituição 

de ensino. Ambos são conhecedores dos procedimentos que envolvem o orçamento, estando 

envolvidos, explícita e implicitamente, nos processos de formulação, execução e 

acompanhamento das práticas do orçamento tanto pela cúpula administrativa quanto para os 
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setores que se utilizam deste artefato gerencial.  A análise das entrevistas teve como base o 

modelo proposto por Mattos (2006).  

Por fim foi elaborado um questionário composto por seis blocos (o primeiro para 

qualificação do respondente e os demais com escores qualitativos de concordância de 0 a 10) e 

submetido para mais de 30 colaboradores por meio da ferramenta eletrônica Google Forms, e 

permitiu captar as percepções dos respondentes sobre diversos aspectos do orçamento 

organizacional, sua elaboração, utilização e relevância no contexto da gestão e tomada de 

decisão.  

O questionário foi elaborado com cinco blocos, o primeiro caracterizando o 

respondente, e os demais com questões associadas às práticas do orçamento, a saber: 

participação orçamentária; características e motivações da organização que afetam o uso do 

orçamento; atributos do modelo de gestão que sustentam o uso do orçamento; integração entre 

processo de gestão e orçamento; funcionalidades do orçamento no suporte ao processo de 

gestão. Os questionários foram enviados para trinta gestores no final do ano de 2017, tendo sido 

obtidas dez respostas válidas.  

O critério de mensuração para o questionário baseou-se no que foi utilizado por Russo 

(2011) que operacionalizou esse constructo pela primeira vez, a saber: grau de concordância 

entre 0% a 40%, o artefato é avaliado como estando no estágio de habitualização; se estiver 

entre 41% a 90% caracteriza-se a objetificação, e no caso de a concordância ultrapassar os 90%, 

então o artefato será considerado como sedimentado, e consequentemente estará totalmente 

institucionalizado (Tolbert & Zucker, 1999) 

Os respondentes são chefes de departamento e coordenadores de curso, profissionais 

envolvidos direta e indiretamente com o orçamento, que participam de sua elaboração ou apenas 

se utilizam do artefato. As evidências obtidas nos três instrumentos foram avaliadas e 

confrontadas com a teoria, modelo teórico, e por fim foi realizada a triangulação dos achados. 

A Figura 2 representa a trajetória metodológica utilizada na pesquisa.   

 

Figura 2: Trajetória metodológica da pesquisa 

 
Fonte: os autores 

 

4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa se dá em uma organização pertencente ao terceiro setor, mais 

especificamente, uma organização educacional de caráter confessional. Tal instituição 

educacional pertencente a uma organização religiosa cristã que está presente em mais de 200 

países. A organização objeto de estudo oferece serviços educacionais desde o jardim de infância 

até a pós-graduação em diversas áreas, contando com cerca de 7.000 alunos somente no campus 

estudado. A rede educacional conta com mais de 450 unidades escolares e de nível superior 

somente no Brasil, e a nível mundial, conta com quase dois milhões de alunos. Os 
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procedimentos administrativos, gerenciais e educacionais seguem praticamente o mesmo 

modelo em todo o mundo, com poucas variações locais. Isso implica em que os modelos 

gerenciais, especificamente o artefato gerencial estudado nesta pesquisa, também é utilizado 

nas instituições da rede educacional localizadas nos cinco continentes, fazendo do orçamento 

um modelo global de gerenciamento da rede de ensino estudada. Sendo assim, o modelo de 

avaliação proposto nesta pesquisa tem a possibilidade de ser extrapolado para outras instituições 

da rede, não somente no Brasil, mas também em outras partes do mundo. 

O processo de elaboração e acompanhamento orçamentário é desenvolvido em planilha 

Excel com base em norma estabelecida pela mantenedora da instituição de ensino estudada, e 

tal processo é o mesmo há pelo menos quarenta anos. Foram disponibilizados a norma da 

mantenedora e foi permitido acesso à planilha, entretanto, não existem outros documentos 

relativos ao uso do orçamento na organização. 

Análise documental: O documento onde o processo orçamentário está descrito é o 

Regulamento Eclesiástico Administrativo (REA), o qual normatiza o orçamento 

detalhadamente, inclusive determina as diretrizes e percentuais que os campos e instituições da 

organização religiosa mantenedora devem utilizar. O termo “campo” se refere aos órgãos 

administrativos das igrejas. O termo “instituições” se refere aos vários tipos de instituições 

mantidos pela organização religiosa, como as educacionais e hospitalares. Quanto ao propósito 

do uso do orçamento, o regulamento esclarece: 

 
A finalidade de todo orçamento é servir como principal instrumento de autorização e controle 
financeiro da entidade. O tesoureiro deve entregar mensalmente informação financeira 
atualizada aos colegas da administração. Para a Comissão Diretiva, deve-se entregar pelo 
menos nas reuniões plenárias, comparando os resultados das operações com o orçamento 

(REA). 
As administrações são responsáveis, ante as comissões diretivas, pela instrumentação e 
execução do orçamento. Devem, portanto, tomar as decisões administrativas que forem 
necessárias para garantir a estabilidade financeira da organização, usando o orçamento como 
guia (REA). 

 

As evidências nos documentos demonstram que o orçamento se apresenta no estágio de 

sedimentação, estando totalmente institucionalizado (Tolbert & Zucker, 1999). De outro lado a 

ausência de outros documentos, sejam eles de que natureza fossem, que aludam ao uso do 

orçamento, exceto a REA evidencia que seu uso é centralizado em poucos ritos e para poucos 

profissionais (Comissão Diretiva) caracterizando assim seu uso cerimonial e que pode ser 

considerado como uma institucionalização malsucedida, apesar que ele tem atendido as 

necessidades da mantenedora (Wanderley & Soeiro, 2016; Russo & Guerreiro, 2017). Tais 

achados são aderentes aos que podem ser considerados com base nas dimensões do processo de 

institucionalização propostas por Tolbert e Zucker (1999) onde pode-se considerar que: a) o 

ímpeto para difusão se dá por normalização (REA) e por imitação de outras instituições do 

mesmo grupo, b) quanto a atividade de teorização pode-se considerar como inexistente, c) a 

heterogeneidade dos usuários é baixa (somente o grupo da Comissão Diretiva), d) em função 

da forma normativa que o orçamento é implementado pode-se considerar que não há variância 

de implementação, e e) não há evidências sobre a taxa de fracasso estrutural. Dessa forma, 

pode-se considerar que o orçamento está totalmente institucionalizado na instituição estudada, 

entretanto com uso cerimonial (Russo & Guerreiro, 2017; Seo & Creed, 2002; Wanderley & 

Soeiro, 2016).  

 

Entrevistas semiestruturadas: Foi entrevistado, em um primeiro momento, o gerente 

financeiro da instituição (tesoureiro), que segundo o Regulamento Eclesiástico Administrativo, 

é o responsável pela elaboração do orçamento. Sendo assim, ele é peça-chave para a 

compreensão mais aprofundada dos procedimentos adotados em sua preparação, aprovação e 
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acompanhamento, bem como para informar o teor das reuniões que concernem ao artefato 

gerencial em estudo, e por fim, para a identificação do estágio de institucionalização do 

orçamento.  

O tesoureiro é a pessoa mais habilitada para tratar de assuntos gerenciais, não só pela 

autoridade que o regimento interno lhe outorga, mas também pelo tempo de trabalho na 

organização e por ser membro participativo atuante de todo o processo que envolve o 

orçamento. O entrevistado trabalha há mais de 13 anos na instituição em estudo, e trabalha na 

rede de organizações mantidas pela Igreja mantenedora há mais de 41 anos, possuindo grande 

experiência na área gerencial e financeira.  

O segundo entrevistado é o contador da organização. Embora transferido para a 

instituição estudada há pouco mais de um ano, já possui vasta experiência na organização da 

Igreja mantenedora, conhecendo profundamente os processos gerenciais adotados pela 

organização, o que inclui todo o processo orçamentário. Assim como o tesoureiro, o contador 

é membro participativo atuante do processo relativo ao orçamento, bem como das reuniões que 

tratam sobre o tema.  

A partir das evidências colhidas nas entrevistas, pode-se destacar os seguintes aspectos 

ao se analisar a dimensão processos de orçamento da instituição em estudo: 

a) Ambos os entrevistados destacaram a importância do REA para a implantação 

do orçamento na instituição. Por ser um modelo global de gerenciamento, ele também é 

regulamentado e exigido em todas as instituições mantidas pela organização religiosa 

mantenedora. Não foram identificados elementos que possibilitem compreender como se 

iniciou o orçamento na organização, entretanto é um fato que ele é percebido como advindo de 

uma norma maior (REA), existente antes mesmo da fundação da instituição estudada. Outra 

percepção dos entrevistados é a de que o alto nível de rigidez com a qual o orçamento é 

realizado pode trazer engessamento e defasagem na forma como orçamento é utilizado, além 

de que a forma de elaboração do orçamento se baseia em períodos anteriores não havendo 

ligação expressa com o planejamento estratégico. Nesse sentido percebe-se que tais elementos 

podem caracterizar a situação de uso cerimonial ou a de uma institucionalização malsucedida 

(Russo & Guerreiro, 2017; Seo & Creed, 2002; Wanderley & Soeiro, 2016). 

b) Para a projeção das receitas do exercício são consideradas diversas variáveis, 

como quantidade de cursos oferecidos, número de alunos, aspectos macroeconômicos. Não 

foram percebidas as análises dos fatores associados aos custos e despesas, o que pode trazer 

limitação na utilização do orçamento para o seu propósito, ou seja, servir como um sistema de 

informação gerencial de apoio ao planejamento e tomada de decisão (Parisi, 2011; Anthony & 

Young, 1999; Anthony & Govindarajan, 2001; Horngren, 2004; Hansen, Otley & Van Der 

Stede, 2003). 

c) O conservadorismo com o qual o orçamento é elaborado pode evidenciar a 

existência de folga orçamentária (Frezatti, Beck & Silva, 2013; Beuren, Klein & Dal Vesco, 

2015) o que para alguns pode ser considerada como gerenciável, encontro por outros é vista 

como um fator antiético. 

d) O plano de crescimento é acoplado ao orçamento, bem como o oferecimento de 

um novo curso superior, mas outras evidências levam a conclusão de que o planejamento é 

absorto do orçamento. 

e) O processo de elaboração do orçamento não conta com a participação de nenhum 

gestor de departamentos, apenas a alta administração está presente. Isso mostra a centralidade 

do processo de preparação do artefato, bem como a não participação de peças importantes para 

a extensão do orçamento de forma precisa para áreas importantes de gastos da instituição. 

f) A revisão do orçamento pelos órgãos superiores demonstra ser uma parte 

importante do processo orçamentário, ainda que isso não gere praticamente nenhuma mudança. 

A revisão das receitas em função da efetivação das matrículas é um procedimento que traz 
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maior veracidade e atualização aos montantes do orçamento, pois prepara o orçamento para a 

projeção de receitas anuais com base em valores mais sólidos.  

g) Quando os entrevistados foram questionados sob o quesito avaliação de 

desempenho, apenas avaliações externas e superiores foram mencionadas, sendo que o 

orçamento não é apresentado como um instrumento que possua esse importante papel.  

h) O papel centralizador da direção da instituição é visto na negociação das metas. 

A participação dos subordinados só ocorre após o orçamento ter sido elaborado e aprovado, no 

sentido de pleitear por mais recursos ao seu curso A única espécie de participação dos 

subordinados é nesse sentido, para solicitar aumento da verba estipulada no orçamento. A 

participação do subordinado na negociação de metas pode ser um fator importante para fatores 

comportamentais, relacionais e definição de metas mais reais para cada departamento (Arnold 

& Gillenkirch, 2015). 

Pode-se considerar que, em função das evidências encontradas que o orçamento está em 

processo de objetificação ou sedimentação.  

Buscou-se também no conteúdo das entrevistas encontrar evidências para a dimensão 

institucional Característica dos Adotantes nas entrevistas. A partir das evidências colhidas 

nas entrevistas, pode-se destacar os seguintes aspectos ao se analisar as características dos 

adotantes do orçamento da instituição em estudo: 

a) A heterogeneidade dos grupos favorece o processo de institucionalização; nota-se 

na instituição em estudo a heterogeneidade dos atores, que são: membros de 

diferentes áreas administrativas, possuem autoridade para alterar as metas de 

orçamento e possuem, pelo menos, uma formação superior em seu currículo.  

b) O grupo de subordinados, que se caracteriza como um grupo de atores heterogêneos, 

favorece a institucionalização (Tolbert & Zucker, 1999; Strang & Meyer, 1993), no 

entanto, não participa da elaboração do orçamento, não gerando alteração de metas 

e adequação de montantes orçamentários.  

Pode-se considerar com base nessas evidências que os usuários do orçamento na 

organização são heterogêneos. 

Buscou-se encontrar evidências para a dimensão institucional Ímpeto para Difusão nas 

entrevistas. Pode-se destacar os seguintes aspectos ao se analisar o conteúdo das entrevistas: 

a) O processo que envolve o orçamento é altamente centralizado e, como 

consequência, não é difundido na organização, nem mesmo para os setores que do artefato 

poderiam se beneficiar; 

b) As características do orçamento da instituição apontam que a normatização é a 

principal forma de difusão do uso do orçamento na organização. Strang & Mayer (1983) 

afirmam que a normatização pode ser uma potente forma de difundir uma determinada 

instituição.  

Buscou-se ainda encontrar nas entrevistas evidências para a dimensão institucional 

Atividade de Teorização. Pode-se destacar os seguintes aspectos: 

a) Não há evidências de nenhum tipo de formulação teórica na instituição, exceto 

as informações existentes no REA. A imposição do orçamento pelo REA não leva ao 

questionamento e reflexão. Apenas é feito o que o regimento exige e nada além disso. 

b) Também não é percebida reflexões dos usuários questionando a forma como o 

orçamento é feito. Strang e Mayer (1983) destacam que a Teorização pode ser considerada 

como um impulsionador dos processos de difusão. 

Com base nas evidências obtidas pode-se considerar que o processo de teorização seja 

baixo ou inexistente. 

Quanto às evidências para identificar elementos da Variância na Implementação nas 

entrevistas. Pode-se destacar os seguintes aspectos: 
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a) Não foram identificadas evidências que possibilitem identificar diferenças na 

forma como a implementação do orçamento foi realizada em outras instituições do grupo. Na 

instituição sob estudo pode-se considerar que não há variação alguma (ou seja ela é quase nula). 

b) A baixa variação deixa clara a existência de um isomorfismo coercitivo 

(Dimaggio & Powell, 1983) pela regulação que o REA exerce sobre os procedimentos de 

orçamento, e isso ocorrendo no sentido de institucionalizar o orçamento pela imposição da 

entidade controladora. Percebe-se também que, claramente, isso gera a limitação e centralização 

do poder para poucos agentes sobre artefatos gerenciais (Strang & Meyer, 1993; Tolbert & 

Zucker, 1999).  

Quanto à Taxa de Fracasso Estrutural, nas entrevistas pode-se destacar os seguintes 

aspectos: 

a) Apesar de que o orçamento é usado de forma incontestável na organização o fato 

de que ele é decorrente de um processo top down para as áreas que dele deveriam se utilizar, e 

que não gera uma utilidade efetiva (uso cerimonial) pode ser considerado um fator de fracasso 

da estrutura da prática orçamentária. Ainda que seja um artefato consolidado e utilizado na 

instituição há vários anos, sua abrangência ainda é limitada e sua utilização não tem o alcance 

que deveria, já que os responsáveis pelos departamentos não têm acesso ao acompanhamento 

das metas através do orçamento. Entende-se, entretanto, que a taxa de fracasso seja baixa. 

Investigando o enfoque nas contradições institucionais (Seo & Creed, 2002; 

Wanderley & Soeiro, 2016) para se analisar o grau de institucionalização do orçamento na 

instituição em estudo. As entrevistas foram, em seu momento final, direcionadas 

especificamente para este quesito. Os principais achados são apresentados a seguir. 

Ineficiência técnica: Com base nas evidências percebe-se que o fator da ineficiência 

dos controles existentes não foi um fator motivador para a mudança dos métodos de controle, 

uma vez que o padrão orçamentário é o mesmo em todas as instituições e é assim há décadas. 

De outro lado observa-se baixo nível de barganha, apesar do que se pode ser considerado como 

um orçamento com diversas limitações técnicas. Isso pode ser justificado pela forte 

centralização do poder e o exercício da obediência, por se tratar de uma organização com caráter 

confessional (religioso), o que pode evidenciar a existência de uma lógica institucional 

existente. Dito de outra forma, a ausência de uma lógica financeira forte pode ser compensada 

por acordos de subsídios, apoio financeiro, etc. Dessa forma, estabelece-se um baixo nível de 

tensões pois não existem diferentes lógicas se contrapondo, o que não favorece a utilização do 

orçamento de forma plena. Tal achado está em consonância com Costa et al. (2010) para que 

em ambientes organizacionais mais espiritualizados os conflitos são minimizados, tanto 

evitados como corrigidos, em função da base de valores existente. 

Desalinhamento de interesses: Observou-se que enquanto o interesse da alta 

administração é o de manter as metas de orçamento, e para isso realiza acompanhamento 

mensal, os coordenadores de curso geralmente requerem aumento de verbas, o que pode 

extrapolar as metas de orçamento. Apesar da existência dessa contradição institucional não foi 

verificado o processo de barganha, mas somente reinvindicações para aumento de verbas dos 

cursos, o que não possibilita classificar tal situação como de desalinhamento de interesses. (Seo 

& Creed, 2002; Popik & Lavarda, 2014). 

Não adaptabilidade e Incompatibilidade Institucional: Não são percebidas 

dificuldades de adaptação e incompatibilidades do artefato, e consequentemente não são 

percebidas fortes tensões e diferentes lógicas que se contrapõem entre si. Tal situação 

desfavorece a institucionalização bem-sucedida do orçamento (Popik & Lavarda, 2014; Seo & 

Creed, 2002; Wanderley & Soeiro, 2016). As relações se dão pela autoridade exercida por cada 

um na organização, considerando as questões de poder e estrutura já apresentadas (Lukes, 

1977). O fato de que a administração define a necessidade e os demais passivamente obedecem 
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influencia o contexto social o que favorece a ausência de contradições institucionais que 

contribuam para a institucionalização plena do orçamento.  

Quanto incompatibilidade institucional que os entrevistados colocam os objetivos da 

instituição acima dos objetivos pessoais e interpessoais. Isso é favorecido pela participação de 

somente membros da direção no momento da elaboração do orçamento, pois tais gestores 

possuem o mesmo foco organizacional. A diversidade de interesses nos recursos da instituição 

não é trazida para este momento, o que evita tal incompatibilidade. Apesar da ausência de 

conflitos o orçamento deixa a desejar como apoio aos processos de tomada de decisão, de forma 

que ele é pouco citado dentre os demais indicadores ou instrumentos utilizados para tal.  

Práxis Humanas: Conforme Seo e Creed (2002) ela é caracterizada pela ação coletiva, 

a mobilização do ator organizacional, mudanças reflexivas na consciência, e os agentes 

potenciais de mudança. 

As entrevistas evidenciam que os envolvidos com a elaboração e acompanhamento do 

orçamento na instituição são somente os membros da direção, não cabendo aos gestores das 

demais áreas a função de negociar metas e apresentar seus interesses, e sim utilizar tais 

informações de forma cerimonial. Sendo assim a ação coletiva se dá de forma diferente para 

cada um dos grupos (direção e gestores) com baixa mobilização dos atores organizacionais, 

ausência de processos de reflexão sobre a prática e praticamente são inexistentes os agentes de 

mudança potencial. 

Diante do exposto, pode-se concluir que as contradições institucionais são baixas, e 

algumas delas inexistentes; apenas alguns aspectos da ineficiência técnica e desalinhamento de 

interesses aliados às práxis humanas foram destacados na análise, demonstrando que as 

contradições não são altas e tampouco determinantes para o sucesso da institucionalização. 

Dessa forma, entende-se que as baixas contradições institucionais são fatores que contribuem 

para, finalmente, a institucionalização malsucedida do artefato em estudo.  

Questionários: O maior grupo de respondentes do questionário foi o de coordenadores 

de curso, seguidos pelos gerentes de setor, totalizando 77,80% dos respondentes e estão na 

organização há mais de 16 anos. Mais da metade dos respondentes são doutores e pós-doutores 

(55,50%) devido ao programa de incentivo a capacitação profissional que a instituição oferece 

aos seus colaboradores, que consiste em oferecer o auxílio financeiro necessário para a 

realização dos cursos stricto-sensu de mestrado e doutorado no Brasil e no exterior. 

Os valores considerados em cada um dos blocos do questionário são calculados com 

base na média de pontuação fornecida por cada respondente com base em sua concordância 

com as assertivas. Dessa forma, apresentando-se sinteticamente os resultados obtidos, tem-se: 

a) Bloco 3 relacionado às características e motivações da organização que afetam o uso 

do orçamento obteve pontuação média dos respondentes de 19% o que classifica tal 

tipo de função processual como estando no estágio de habitualização; 

b) Bloco 4 relacionado aos atributos do Modelo de Gestão que sustentam o uso do 

orçamento obteve pontuação média dos respondentes de 41% o que classifica tal 

tipo de função processual como estando no estágio de objetificação; 

c) Bloco 5 relacionado à integração do orçamento e o obteve pontuação média dos 

respondentes de 29% o que classifica tal tipo de função processual como estando no 

estágio de habitualização; 

d) Bloco 6 relacionado às funcionalidades do orçamento no suporte ao processo de 

gestão obteve pontuação média dos respondentes de 33% o que classifica tal tipo de 

função processual como estando no estágio de habitualização; 

e) De forma sumarizada, com base no questionário, na média o orçamento foi no 

estágio processual de habitualização (valor médio de 30%). 

Quanto o resultado das atividades de difusão e teorização na instituição em estudo 

verificou-se que o modelo teórico desenvolvido para o orçamento, a taxa de concordância se 
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deu em 44,50%, uma das maiores encontradas em toda a pesquisa considerando somente 

respostas em concordância. A visão ligeiramente negativa acerca desta assertiva corrobora com 

as evidenciações acima descritas, onde o modelo teórico adotado pela instituição não é capaz 

de atender especificamente todas as exigências organizacionais. Um exemplo disso é o próprio 

orçamento, que não tem algumas de suas múltiplas funções atendidas, como a integração com 

o planejamento e o diálogo, o que gera a percepção de utilidade e relevância do artefato (Mucci, 

Frezatti & Dieng, 2016).  

Na tabela 1 apresenta-se a triangulação dos achados com base nos instrumentos de 

pesquisa utilizados 
 

Tabela 1: Classificação das dimensões institucionais segundo cada fonte de evidência utilizada na pesquisa 

 
Fonte de evidência 

 

Dimensão Documentos Entrevistas Questionários Evidência obtida 

Processos Sedimentação Objetificação Habitualização 
Sedimentação/ 

Habitualização  

Característica 

dos adotantes 
Heterogêneos Heterogêneos Heterogêneos/Homogêneos Heterogêneos 

Ímpeto para 

difusão 
Normatização Normatização Normatização Normatização 

Atividade de 

teorização 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Variância na 

implementação 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Taxa de fracasso 

estrutural 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

 

Com base na triangulação pode-se considerar, que a prática orçamentária se encontra 

entre os estágios de semi-institucionalização e total institucionalização. De outro lado, 

avaliando-se sobre a dimensão da legitimidade, entende-se que há uma limitação substancial na 

interpretação de Seo e Creed (2002), que explora a legitimidade apenas do ponto de vista 

Cultural Cognitivo (Russo & Guerreiro, 2017), induzindo à conclusão de que a 

institucionalização, na ausência de fortes contradições institucionais, se dá como malsucedida. 

Estendendo o conceito de legitimidade para a abordagem normativa (Scott, 2001), com base no 

modelo teórico proposto, pode-se inferir que a institucionalização foi parcialmente bem-

sucedida do ponto de vista da mantenedora, mas em tal contexto há serias limitações para a 

obtenção do uso instrumental do orçamento na instituição em estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo principal a proposta de um modelo de avaliação do 

estágio de institucionalização do orçamento em instituições religiosas. O modelo proposto para 

tal avaliação integrou as propostas de Tolbert & Zucker (1999, p. 211) e de Seo & Creed (2002) 

e Wanderley & Soeiro (2016). O estudo das contradições institucionais com as práxis humanas 

contribui para a identificação de fatores que podem estar levando a uma malsucedida 

institucionalização do orçamento na organização estudada, bem como destaca os aspectos que 

contribuem para o sucesso do processo de institucionalização com base no quadro conceitual 

proposto por Tolbert e Zucker (1999). 

Por meio da estratégia de pesquisa do método do estudo de caso único (Yin, 2005), 

testou-se o modelo um modelo teórico empiricamente, e com isso foi possível compreender o 

processo de institucionalização do orçamento em uma instituição de ensino, de caráter 

confessional, pertencente ao terceiro setor, e dessa forma responder à questão de pesquisa. 
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Pode-se concluir que a organização sob estudo possui um orçamento empresarial que 

teve uma institucionalização malsucedida. Destaca-se que o processo altamente normativo 

advindo do REA somado ao baixo nível de tensões decorrentes principalmente do caráter 

religioso da organização, contribuiu para esse fato. Salienta-se que tal conclusão serve para que 

gestores de instituições ligadas a organizações religiosas que existem em diversas localidades 

e em diversas atividades, muitas de grande porte, atentem para os riscos para o desempenho 

dessas organizações decorrentes dos atributos apresentados. Salienta-se que mesmo não sendo 

o objetivo delas a obtenção de lucro, sem a otimização dos recursos a continuidade das 

organizações pode ser comprometido. 

Para a academia este trabalho contribui consolidando um modelo teórico e de 

mensuração que possibilita avaliar estágios de institucionalização em organizações religiosas. 

Salienta-se que neste trabalho ampliou-se a visão de legitimidade proposta por Seo e Creed 

(2002), que consideram unicamente o pilar Cultural-Cognitivo dos três pilares institucionais 

propostos por Scott (2001), sendo que neste estudo, pode-se constatar que por meio do pilar 

Normativo (através do REA) foi possível avaliar o orçamento como parcialmente bem 

sucedido. Entende-se que deve haver a avaliação da institucionalização sob a ótica dos 

diferentes pilares da legitimidade. 

Como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se que o modelo aqui proposto possa ser 

replicado em outros tipos de organizações religiosas e de terceiro setor, bem como nas do 

segundo setor, para que haja aprimoramento deste e aumento da discussão sobre a 

institucionalização de artefatos gerenciais. 
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