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Resumo
O objetivo deste artigo é verificar se os fatores de eficiência, estabilidade e reputação são capazes de
impactar a captação e a geração de recursos das Instituições sem fins lucrativos, portadoras do Titulo
de Utilidade Pública Federal. Baseado em estudos anteriores, a abordagem metodológica utilizada foi
empírica positivista. A seleção dos dados considera a coleta de dados não estruturados enviados ao
Ministério da Justiça, pelas Organizações, como prestação de contas, pelo sistema, conhecido como
CNEs/MJ (Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública do Ministério da Justiça), para o
período de 2010 a 2014. Os resultados indicam que a captação e a geração de recursos são
influenciadas de forma significativa pelos fatores de eficiência, estabilidade e reputação e ressaltam
a relevância da informação e do profissional contábil no processo de geração e captação de recurso
destas Instituições.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é verificar se os fatores de eficiência, estabilidade e reputação são
capazes de impactar a captação e a geração de recursos das Instituições sem fins lucrativos,
portadoras do Titulo de Utilidade Pública Federal. Baseado em estudos anteriores, a
abordagem metodológica utilizada foi empírica positivista. A seleção dos dados considera a
coleta de dados não estruturados enviados ao Ministério da Justiça, pelas Organizações, como
prestação de contas, pelo sistema, conhecido como CNEs/MJ (Cadastro Nacional de
Entidades de Utilidade Pública do Ministério da Justiça), para o período de 2010 a 2014. Os
resultados indicam que a captação e a geração de recursos são influenciadas de forma
significativa pelos fatores de eficiência, estabilidade e reputação e ressaltam a relevância da
informação e do profissional contábil no processo de geração e captação de recurso destas
Instituições.
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1 INTRODUÇÃO
A literatura sobre os fatores que determinam a captação (Cruz, Corrar & Slomski,
2008) e aplicação de recursos (Cruz, 2010) em cenário nacional é escassa (Cunha e MatiasPereira, 2012). O objetivo deste artigo é verificar se os fatores de eficiência, estabilidade e
reputação (baseada em informações contábeis) são capazes de impactar a captação e a geração
de recursos das instituições sem fins lucrativos, que compõem o Terceiro Setor no cenário
nacional, extendendo portanto a pesquisa de Cunha e Matias-Pereira (2012).
A pesquisa ganha relevância tendo em vista a importância que essas instituições,
diferentemente das do Segundo Setor, que visam o lucro, têm de promover o bem-estar
social. Os recursos que são administrados nestas organizações, originam-se de diversas fontes
tais como: patrimônio, prestação de serviços, doações, subvenções pública, contribuições e
outros (Abong, 2014). As informações contábeis, são consideradas essenciais para a
realização desta pesquisa, pois é por meio dos relatórios que são extraídos os dados, os quais
possibilitam o cálculo dos indicadores que compõem os fatores de eficiência, estabilidade e
reputação. Dessa forma, buscou-se construir pontes entre a informação contábil e a captação e
geração de recursos.
Para atingir o objetivo, os dados foram coletados do Sistema de Prestação de Contas
do Ministério da Justiça, conhecido como CNEs/MJ, para o período de 2010 a 2014. A
amostra é composta pelas Instituições sem Fins Lucrativos detentoras do Título de Utilidade
Pública Federal. Os fatores (eficiência, estabilidade e reputação), foram identificados por
meio da análise fatorial, baseado em conceitos pré-existentes na literatura.
Neste estudo, a eficiência é entendida como o modo que se dá a utilização dos recursos
captados na consecução dos objetivos institucionais (Tinkelman & Mankaney, 2007). A
estabilidade, é a capacidade da organização continuar operando em cenários de crise
econômica. A reputação é vista como reflexo da aceitabilidade e confiabilidade dos serviços e
das ações sociais desenvolvidas pelas instituições (Trussel & Parsons, 2007).
Os resultados indicam que os fatores de eficiência, estabilidade e reputação afetam
significativamente a captação e a geração recursos. Os resultados revelam que pela via da
eficiência é possível verificar e escolher a melhor forma da instituição aplicar os recursos na
consolidação dos objetivos institucionais. A estabilidade possibilita a aplicação de técnicas e
gerenciamento que favoreça o desempenho adequado dos programas e ações sociais
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desenvolvidas. A reputação reforçará a imagem da instituição no que tange a credibilidade e
confiabilidade, como também poderá dinamizar a criatividade no desenvolvimento de novas
formas de gerar e captar recursos de forma sustentável.
Este artigo contribui com evidências empíricas que fomentam o desenvolvimento e o
fortalecimento do Terceiro Setor na captação e geração de recursos, além de identificar quais
fatores podem ser determinantes neste processo. O estudo também contribui com insights para
que instituições do terceiro setor possam tentar aumentar a sua arrecadação vinda de
doadores. Cabe ressaltar que a contribuição da pesquisa também reside no fato de que
pesquisas no tema são escassas no Brasil tendo em vista a limitação de acesso aos dados.
O estudo encontra-se estruturado em cinco seções, além da introdução, na seção 2,
apresenta-se a Revisão de Literatura que fundamenta a questão de pesquisa, hipóteses e
modelo. Na seção 3, aborda-se o método de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise
dos dados. Na seção 4 se discute os resultados e análises e a última seção traz as conclusões,
as limitações da pesquisa, bem como oportunidade de futuras pesquisas.
2 REVISÃO DE LITERATURA
A temática deste estudo, volta-se para identificação dos fatores que podem contribuir
para otimização e ampliação da capacidade da instituição gerar e captar recursos. A seguir,
são apresentados os conceitos e definições dos fatores segundo abordagem de Trussel e
Parsons (2007). Em seguida, apresenta-se a revisão de literatura e por fim o desenvolvimento
das hipóteses.
2.1 Fator de Eficiência
Trussel e Parsons (2007), definem a eficiência como o programa para o qual as
instituições direcionam sua disponibilidade financeira para a missão da organização. Parsons
(2003) sugere que a eficiência nas Organizações do Terceiro Setor pode ser definida como o
grau de direcionamento dado aos recursos disponíveis para o cumprimento de sua missão.
Para fazer medição do fator de eficiência, os pesquisadores utilizam três proxies: preço
(PRICE), taxa com programas (PROG) e taxa administrativa (ADMIN), todas amplamente
exploradas também nos estudos de (Weisbrod & Dominguez, 1986; Frumkin & Kim, 2001;
Marcuello & Salas, 2001; Marudas & Jacobs, 2004; Trussel & Parsons, 2007; Jacobs &
Marudas, 2009).
Assim, o preço (PRICE) é a variável que pode influenciar o doador ao fazer opção por
uma Entidade sem fins lucrativos, pois ela representa a parcela média de cada contribuição
que atinge os benefícios da Organização.
A taxa de programa (PROG) é vista por Trussel e Parsons (2007), como o inverso da
PRICE, pois representa o percentual de despesas com programas em relação ao total das
despesas da Instituição. Os autores, Baber, Roberts e Vivanathan (2001) e Roberts (2003),
utilizam a métrica como alternativa ao uso da variável PRICE.
PROG é uma medida normalmente utilizada na avaliação das Entidades de caridade,
como também é aplicada para avaliar a eficiência de gerentes das Instituições sem fins
lucrativos que experimentam mudanças nos volumes de recursos recebidos (Baber, Roberts,
& Vivanathan, 2001; Roberts, 2003).
De acordo com a literatura, espera-se que a relação entre o PROG e as doações seja
negativa, assim como na variável PRICE.
A outra variável que contribui para mensurar a eficiência da Instituição é a taxa
administrativa (ADMIN) é a medida que corresponde ao percentual do total das despesas
administrativas em relação ao total das despesas da Instituição.
2.2. Fator de Estabilidade
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A estabilidade é definida como a capacidade da instituição sem fins lucrativos
continuar sua operação quando enfrenta problemas de restrição de recursos. Pois, além de
saber que a Organização opera de modo eficiente, os doadores esperam saber se a organização
tem condições de continuar operando no futuro (Trussel & Parsons, 2007).
A primeira variável apresentada para medir a estabilidade é a variável (EQUITY) que
significa, adequação do patrimônio líquido, o qual é calculado pela razão entre o ativo líquido
e as receitas totais. Esta relação fornece uma medida do número de períodos que a receita de
uma organização sem fins lucrativos atualmente está disponível.
A segunda variável é a concentração de receita (CONCEN), que consiste em
evidenciar o grau de concentração de receitas em relação às suas fontes. Segundo Trussel e
Parsons (2007), a entidade com uma quantidade menor de fontes de recursos tende a ser mais
suscetível a abalos financeiros que uma entidade com o número maior de fontes.
A próxima medida é a margem operacional (MARGIN), que é calculada pela diferença
das receitas e despesas, dividida pelas receitas ((receitas - despesas) /receita). É uma medida
que quanto maior melhor, pois mostra que a instituição dificilmente será abalada
economicamente e passarão com tranqüilidade por eventuais crises ou restrições financeiras
inesperadas (Trussel & Parsons, 2007).
2.3. Fator Disponibilidade e Qualidade da Informação
A disponibilidade e a qualidade da informação, referem-se às variáveis que refletem a
capacidade da organização manter informados os seus potenciais doadores, sobre a missão,
seus objetivos e suas metas, como também dão visibilidade as informações referentes aos seus
beneficiários. Trussel e Parsons (2007), afirmam que é difícil mensurar diretamente a
quantidade de informações recebidas pelos doadores, mas duas proxies são tipicamente
utilizadas: despesas com captação de recursos (FUND), e o índice de eficiência da captação
de recursos (FUNDCONT).
As despesas com captação de recursos (FUND), indica o quanto a instituição gastou
com a captação de recursos e atividades afins, e demonstra o nível de disponibilidade de
informações.
O outro indicador é a proxies FUNDCONT, que é o resultado da divisão das despesas
com captação de recursos com as contribuições obtidas, ou seja, é o resultado final de todos
os esforços realizados pela instituição em gerar e captar recursos (Trussel & Parsons, 2007).
Reflete a relação entre o quanto foi gasto para realizar a captação de recursos, com o resultado
que foi auferido com o desenvolvimento do programa ou com a campanha realizada.
As variáveis FUND e FUNDCONT, foram aqui apresentadas devido à sua importância
nos estudos de Trussel e Parsons (2007) e demais pesquisas que estão sendo utilizadas como
referência, contudo, não serão utilizadas no presente trabalho, devido à impossibilidade de
encontrar as informações necessárias para realização dos cálculos para mensurar as proxies.
2.4 Fator de Reputação
A reputação compõe o quarto fator do arcabouço conceitual proposto. É o fator que
reflete a aceitabilidade e a confiabilidade nas atividades desenvolvidas ou nos serviços
prestados pelas organizações do Terceiro Setor. Por meio deste fator, é possível identificar,
segundo Trussel e Parsons (2007), se os doadores estão mais dispostos a fazer contribuições
para as organizações que fornecem o melhor serviço.
Para capturar essa relação Trussel e Parsons (2007) utilizam cinco medidas que podem
evidenciar a reputação da entidade: (AGE) tempo de existência da instituição; (SIZE) tamanho
mensurado pelo total do ativo; (GRANTS), é a medida que informa a existência de
Subvenções Governamentais; (PROGREV), este se refere ao percentual encontrado entre à
receita de programas em relação à receita total; e (OTHREV) é o último indicador que forma o
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conjunto que reflete a reputação AGE e SIZE são medidas que refletem a capacidade da
organização ser bem-sucedida na sua missão e atrair receitas, envolvendo as diversas formas
de contribuição, doação e geração de recursos.. O PROGREVreflete a capacidade da
instituição em captar e gerar recursos por meio de programas ou atividades especificas.Por
fim, a variável OTHREV apresenta o percentual de outras receitas que são diferentes daquelas
que são conhecidas como receitas operacionais ou receitas próprias em relação às receitas
totais. De acordo com Trussel e Parsons (2007), a relação positiva entre fontes alternativas de
outras receitas, reforça a reputação da entidade.
2.5 Estudos Anteriores Realizados sobre os Fatores (Eficiência, Estabilidade,
Disponibilidade da Informação e Reputação) e as Variáveis
Estudos que envolvem organizações sem fins lucrativos, doações e dados contábeis,
são desenvolvidos desde Weisbrod e Dominguez (1986). Nesta pesquisa, os autores
utilizaram a técnica de regressão linear com dados por meio de corte transversal e o método
dos mínimos quadrados, com o objetivo de analisar se as doações recebidas são influenciadas
pelas variáveis: preço, idade e gastos com captação de recursos. Foram analisadas 300.000
organizações americanas, os dados foram extraídos do formulário 990, para o período de 1974
e 1976.
Callen (1994) procurava explicar a variação transversal das doações em dinheiro para
as organizações de caridade. Para desenvolver seu trabalho, ele utilizou o modelo de Posnett e
Sandler (1989), que investigou por meio dos mínimos quadrados, ordinários, os efeitos das
variáveis: preço, despesas com captação de recursos, receitas governamentais e receitas
autônomas. Os dados foram coletados de 72 instituições sem fins lucrativos do setor da saúde
no Canadá. De acordo com os resultados a variável preço se relaciona negativamente com as
doações, enquanto as demais variáveis se relacionam de forma positiva com as doações.
Para investigar a relação entre as informações contábeis e as doações, Khanna, Posnett
e Sandler (1995) escolheram as 159 maiores instituições sem fins lucrativos do Reino Unido,
para analisar as informações coletadas da Charities Aid Foundation, para o período de 1983 e
1990. Os autores testaram o modelo linear tanto para a amostra total, como para a amostra
setorizada por área: educação, saúde e etc. foi utilizada a regressão com dados em painel, com
base nos efeitos fixos.
Em 2000, o modelo de Khanna, Posnett e Sandler (1995), foi utilizado novamente por
Khanna e Sandler (2000), trabalhando com as mesmas variáveis e com a mesma base de
dados do estudo de (1995), ou seja, as 159 maiores instituições sem fins lucrativos do Reino
Unido para o período de 7 anos (1983-1990).
Frumkin e Kim (2001), estudaram a relação entre as informações contábeis e as
doações das organizações sem fins lucrativos. Os autores coletaram informações de 2.359
instituições dos Estados Unidos, por meio do formulário 990 (IRS/SOI), para o período de
1985 a 1995. As instituições foram separadas por área de atuação com o objetivo de controlar
efeitos. As variáveis utilizadas foram: taxa de despesas administrativas, despesas com
programas, despesas com captação de recursos, receitas governamentais e receitas totais.
Marcuello e Salas (2001) pesquisaram sobre o que determina as doações em dinheiro e
no tempo para as instituições sem fins lucrativos na Espanha. Os determinantes selecionados
pelos autores são: custo operacional, custo para obter uma unidade do produto ou serviço,
idade, receita governamental, grupo controlador (dummy para saber se é religiosa ou não) e
outro grupo para controlar (dummy para saber se é Fundação ou não). Os dados foram
coletados de 50 instituições da Espanha para o período de 1992 e 1993. Utilizaram o modelo
log-linear por meio da regressão com dados em corte transversal.
Marudas e Jacobs (2004), buscaram analisar a relação de alguns fatores com as
doações. Os dados foram extraídos do Formulário 990 (IRS/SOI). A amostra foi composta por

5

838 instituições do Terceiro Setor dos Estados Unidos, para o período de 1985 e 1994. O
modelo testado foi o desenvolvido por Oktem e Weisbrod (2000).
Tinkelman e Mankaney (2007), buscaram testar e comparar os modelos: Price Model,
o de Greenlee e Brown (1999) e o desenvolvido por Frumkin e Kim (2001). O objetivo
principal da comparação era verificar se a taxa de despesas administrativas possuía alguma
relação com as doações. As variáveis utilizadas foram: taxa de despesas administrativas, taxas
de despesas com captação de recursos, idade, total do ativo, receita de programas e receita
governamental e outras receitas. A amostra foi composta por 182.373 observações, retiradas
do Formulário 990 (IRS/SOI). Os resultados seguem a mesma direção dos estudos anteriores.
Trussel e Parsons (2007), desenvolveram estudo, o qual é para esta pesquisa, modelo e
referência principal. Em sua pesquisa buscaram identificar se os fatores extraídos dos
relatórios contábeis das instituições sem finalidade de lucro poderiam impactar na decisão do
doador em doar ou não. Os resultados encontrados demonstram que as doações são
impactadas pelos fatores de eficiência, estabilidade, disponibilidade e qualidade de
informação e reputação.
Jacobs e Marudas (2009) tentaram identificar os efeitos que determinadas informações
contábeis geram nas doações captadas pelas Organizações do Terceiro Setor. As variáveis
utilizadas foram: preço, taxa de despesas administrativas, despesas com captação de recursos,
receitas governamentais, receitas com programas, idade, ativos e o tamanho da instituição.
No Brasil, diversos estudos desenvolveram evidências empíricas sobre a importância
das informações contábeis e as doações para as Organizações do Terceiro Setor. Dentre eles,
destacamos o trabalho de Cruz, Corrar e Slomski (2008), que buscaram analisar se a
divulgação das informações contábeis, especialmente a demonstração de superávit ou déficit
do exercício, impactavam nas decisões do usuário em realizar uma doação para as
instituições, e se a quantia a ser doada sofria alteração.
Cruz (2010) pesquisou a relevância da informação contábil para explicar os
investimentos privados nas organizações do Terceiro Setor no Brasil. Utilizou as variáveis:
preço, taxa de despesas administrativas, receitas governamentais, idade e o tamanho da
instituição.
Outro estudo que envolve o tema foi desenvolvido por Cunha e Matias-Pereira (2012),
cujo objetivo era verificar até que ponto as informações divulgadas pelas instituições sem
finalidade de lucro, do Distrito Federal, o qual permitem identificar os fatores de eficiência,
estabilidade, disponibilidade de informações e a reputação.
Medeiros, Galvão e Oliveira (2015), desenvolveram o estudo na linha do valuerevelance aplicado ao Terceiro Setor, onde analisa as informações contábeis à luz dos fatores
de eficiência, estabilidade e reputação impactam as doações recebidas pelas organizações sem
fins lucrativos.
2.6 Hipóteses
Na busca de responder o objetivo proposto neste trabalho, e baseando-se nos estudos
empíricos que indicam relevância da informação contábil (Cruz, 2010; Cunha e Matias
Pereira, 2012), buscamos testar a relação entre fatores de eficiência, estabilidade e reputação
com a capacidade de impactar a captação e a geração de recursos das Instituições do Terceiro
Setor.
H1: Os fatores de eficiência, estabilidade e reputação estão relacionados com o
volume de Doações.
A primeira hipótese elaborada procura analisar se os fatores estão relacionados com o
volume de doações, com o objetivo de apontar evidências de que o volume de doações a
serem auferidas pelas instituições está relacionado com os fatores de eficiência, estabilidade e
reputação.
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H2: Os fatores de eficiência, estabilidade e reputação estão relacionados com o
volume de Recursos Próprios.
A segunda hipótese refere-se à oportunidade de demonstrar o diferencial deste estudo,
o qual busca verificar se os fatores estão relacionados com a captação e geração de recursos
próprios das instituições. Essa hipótese procura levantar evidências de que os fatores
impactam significativamente a geração de recursos de recursos próprios.
H3: Os fatores de eficiência, estabilidade e reputação estão relacionados com o
volume de Captação de Recursos.
A terceira hipótese busca levantar evidências de que a captação de recursos está
relacionada com os fatores de eficiência, estabilidade e reputação, os quais favorecem maior
êxito no processo de captação e geração de recursos.
3. METODOLOGIA
A análise fatorial é adotada nesta pesquisa para que, assim como Trussel e Parsons
(2007), possamos agrupar as variáveis nos conjuntos dos fatores propostos que possam
explicar a relação das variáveis com o objeto da pesquisa. Em relação aos procedimentos, as
variáveis foram coletadas das demonstrações contábeis e demais relatórios da Prestação de
Contas das Instituições, disponíveis na plataforma do sistema CNEs/MJ (Cadastro Nacional
das Entidades Sociais/ Mistério da Justiça). O estudo caracteriza-se por ser empírico
positivista, pois tem por base estudos de determinados fatos, buscando estabelecer relações,
descrevê-los e explicá-los. A análise fatorial é classificada como confirmatória, pois analisa
constructos pré-existentes na literatura.
A população do estudo corresponde a todas as entidades que possuíam cadastro ativo,
entre 2010 e 2014, no CNEs/MJ e que eram qualificadas como UPF (Utilidade Pública
Federal) ou como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
TABELA 1: POPULAÇÃO AMOSTRAL POR ANO
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Dados - CNES/MJ

4.648 - Instituições
4.395 - Instituições
5.128 - Instituições
3.972 - Instituições
1.381 - Instituições

A limitação no quantitativo de Instituições por ano demonstrado na tabela 1, decorre
do envio da prestação de contas até 30 de abril. O quantitativo de dados disponíveis
especialmente o ano 2014, foram prejudicados, devido a disponibilização e o funcionamento
do sistema, que se deu até o início do mês de abril de 2015, logo depois o sistema entrou em
manutenção e em seguida foi desativado. Reforçamos que os dados foram extraídos da
plataforma
do
sistema
de
prestação
de
contas
disponível
no
link:
https://mapaosc.ipea.gov.br/base-dados.html.
As informações prestadas ao CNEs/MJ, por meio do envio da prestação de contas, são
compostas por: (i) dados da entidade, como identificação, finalidades, público alvo, estatuto,
diretoria, recursos humanos, entre outros; (ii) informações detalhadas sobre as atividades
desenvolvidas; (iii) informações sobre a inserção social da organização; e (iv) demonstrativo
contábil, que inclui informações oriundas das demonstrações contábeis das Instituições,
elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Os dados foram coletados e
tabulados tendo início em março de 2017, concluindo em fevereiro de 2018.
3.1 Varíaveis e Modelo
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Após o levantamento das informações contábeis e o tratamento dos dados, buscamos a
mensurar e identificar as variáveis. As variáveis explicativas com base no referencial teórico
são formadas pelos fatores: eficiência, estabilidade e reputação. Destacamos que o fator de
disponibilidade e qualidade da informação não pode ser utilizado na presente pesquisa, por
que os dados constantes no sistema do CNEs/MJ não possuíam informações suficientes para o
cálculo e a medição das proxies que compõem o fator.
Onde:
Eficiência é representada pelas seguintes variáveis:
Despesas Totais/Despesas com Programas
PRICE
PROG
Despesas com Programas/Despesa total
ADMIN
Despesas Administrativas/ Despesa Total
Estabilidade é representada pelas seguintes variáveis:
Σ[(Receita_por_fonte)]²
CONCEN
Receita_total
EQUITY
MARGIN

Ativo Líquido/Receita total
(Receita Total – Despesa Total)/Receita Total

Reputação é representada pelas seguintes variáveis:
nº de anos Existência a partir da isenção tributária
AGE
Ativo Total
SIZE
Auxílio Governamental + Contribuições Indiretas
GRANTS
Receita de Programas
PROGREV
Receita Total – Contribuições Diretas – Contribuições Indiretas –Auxílio
OTHREV
Governamental – Receita de Programas)

As variáveis de interesse são: DOA = Doações, corresponde ao total das doações
auferidas pela Instituição. A segunda variável, chamaremos de Recursos Próprios = soma de
todas as receitas oriundas da prestação de serviços, comercialização e do patrimônio da
Instituição. Por último, testaremos a variável Captação de Recursos, que corresponde à soma
de todos os esforços da instituição para prover a sua sustentabilidade.
Utilizaremos três modelos para testar as hipóteses apresentadas, o primeiro o
desenvolvido por Trussel e Parsons (2007), o segundo adaptado, no qual foi analisada a
relação dos Recursos Próprios com os fatores de eficiência, estabilidade e reputação. O
terceiro modelo, analisa a relação da variável captação de recursos, composta por todos os
esforços que a Instituição realiza para prover sua sustentabilidade com os fatores. Os modelos
propostos são:
Modelo 1: DOAit = β0 + β1 EFICIÊNCIAi(t-1) + β2 ESTABILIDADEi(t-1)+β3
REPUTAÇÃO i(t-1) + ε i(t-1)
Modelo 2: RECURSOS PRÓPRIOSit = β0 + β1 EFICIÊNCIA
ESTABILIDADEi(t 1)+β3REPUTAÇÃO i(t-1) + ε i(t-1)
Modelo 3: CAPTAÇÃO DE RECURSOS
ESTABILIDADE i(t-1)+β3 REPUTAÇÃO i(t-1) + ε i(t-1)

it

i(t-1)

= β0 + β1 EFICIÊNCIA

+ β2

i(t-1)+

β2

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com o desenvolvimento da
pesquisa e as análises realizadas à luz do referencial teórico.
4.1 Análise Fatorial
A análise fatorial tem o objetivo de reduzir a quantidade de variáveis em grupos
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menores (Hair Junior, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). Antes, porém da aplicação
da análise fatorial, realizamos o teste KMO (Kaiser Meyer e Olkin) para verificar a
adequacidade ou não da analise fatorial aos dados. O resultado obtido foi de 0,507 e
significância de 0,000. Este resultado indica aceitação da análise fatorial.
Ao rodar os dados cada variável tem sua correlação com um dos fatores propostos. As
variáveis que não possuem nenhuma correlação acima de 0,5, deverão ser excluídas de acordo
com as abordagens de Hair Junior, Black, Babin, Anderson, e Tatham (2009).
TABELA 2: ANÁLISE FATORIAL – variância explicada pelos fatores
ESTABILIDADE
EFICIÊNCIA
REPUTAÇÃO
PROG
-,010
-,024
-,927
ADMIN
,015
-,023
,928
CONCEN
,133
,057
-,016
EQUITY
-,009
,011
,941
MARGIN
,019
-,015
-,932
GRANTS
-,012
,014
,769
PROGREV
-,013
,009
,587
OTHREV
-,013
-,034
,804
SIZE
,116
-,019
-,001
% Variância explicada
19,8
19,2
17,6
Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ

Os resultados da tabela 2, nos permite observar que o agrupamento das variáveis segue
os constructos sugeridos pela literatura. É possível verificar que 56,6% de variação é
explicada pelas variáveis: PROG e ADMIN, as quais formam o construto chamado de
"eficiência". EQUITY e MARGIN formam o construto chamado de "estabilidade". Por fim, as
variáveis GRANTS, PROGREVE e OTHREV, formam o último construto chamado
"reputação".
Na análise da Tabela 2, identificamos também que a variável CONCEM e SIZE não
possui correlação significativa com as demais variáveis, pois nenhuma delas atingiu
correlação acima de 0,5, com nenhum dos componentes possíveis, fazendo-se necessária a sua
exclusão.
Após exclusão das variáveis: CONCEM e SIZE, seguindo o que precípua a literatura, a
análise fatorial foi refeita aplicando a rotação varimax, com o objetivo de minimizar os efeitos
de uma variável ter altas cargas fatoriais em todos os fatores, dificultando sua escolha de
alocação, como também aplicamos o teste KMO (Kaiser, Meyer e Olkin) e o teste de
esfericidade de Bartlett (BTS). Os valores esperados para os testes de KMO, são entre 0,5 e 1
e de BTS, p menor que 0,5. Os valores encontrados foram 0,513 e 0,000, resultado que valida
mais uma vez a aplicabilidade da técnica da análise fatorial. Os resultados são apresentados na
Tabela 3, a seguir:
TABELA 3: ANÁLISE FATORIAL - APÓS EXCLUSÃO DAS VARIÁVEIS SIZE E CONCEN
ESTABILIDADE
EFICIÊNCIA
REPUTAÇÃO
PROG
-,002
-,022
-,928
ADMIN
-,002
-,025
,928
EQUITY

-,941

,005

-,004

MARGIN

,941

,005

,001

GRANTS
PROGREV

,000
,003

,015
,010

,769
,587

OTHREV

,001

-,033

,805

% variância explicada

25,3

24,6

22,6

Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ
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Ao realizar o ajuste, a explicação de variação total dos 3 construtos, que na tabela
anterior era de 56,6%, subiu para 72,5%. Os resultados confirmam as evidências encontradas
por Trussel e Parsons (2007) que os fatores de eficiência, estabilidade e reputação,
representados pelo agrupamento das variáveis, poderão explicar de forma significativa a
captação e a geração de recursos nas instituições do Terceiro Setor.
Os resultados ainda apontam para potenciais indicadores que poderão nortear as ações
que visem a otimização da geração e captação de recursos. Ações que implicarão no
aprimoramento das práticas contábeis e da qualidade das informações que refletem os fatores,
os quais precisam ser cada vez mais transparentes e confiáveis, abrindo espaço, para que os
profissionais da contabilidade tenham sua relevância em destaque, transformando-se em
agentes ativos no processo de captação e geração de recursos.
4.2 Análise Das Regressões
Após o agrupamento das variáveis e a realização da análise fatorial, seguimos
trabalhando os pré-requisitos necessários a realização da regressão linear múltipla que será
aplicada aos três modelos propostos, cujo objetivo é verificar se os fatores de eficiência,
estabilidade e reputação se relacionam com as doações no primeiro modelo, no segundo com
a geração de recursos próprios e terceiro modelo com a captação e a geração de recursos das
instituições sem fins lucrativos.
Assim o modelo 1, analisará o comportamento das variáveis independentes em
relação as doações auferidas. O modelo proposto é representado a seguir:
Modelo 1: DOAit = β0 + β1 EFICIÊNCIA+ β2ESTABILIDADE + β3REPUTAÇÃO + £i
Os resultados são apresentados na Tabela 4.
TABELA 4: MODELO 1 – COEFICIENTES DA REGRESSÃO
Coeficientes
t
Constante
11,45
540,528
ESTABILIDADE
0,38
3,128
EFICIÊNCIA
-0,01
-,400
REPUTAÇÃO
0,33
17,154
Variável dependente: DOA
Significância do modelo = 0,000
Coeficiente de determinação (R2) = 3%

valor p
,000
,002
,689
,000

O primeiro modelo, foi estimado observando o modelo de Trussel e Parsons (2007),
modificado por limitação de informações disponíveis para obtenção do cálculo das variáveis.
Trussel e Parsons (2007) analisaram 4 (quatro) fatores (eficiência, estabilidade, reputação e
disponibilidade e qualidade da informação). O modelo, no qual estamos desenvolvendo
apresenta-se apenas com 3 (três) fatores, porque para o cálculo das variáveis que compõem o
quarto fator, necessitamos de informações que não constam no banco de dados utilizado.
Em relação aos resultados do modelo 1, no primeiro momento, observa-se que a
regressão se mostrou significativa, conforme indica o valor do p-value, porém com um nível
de explicação baixo. De acordo com os resultados, o fator de “eficiência” não se mostrou
significativo, portanto apenas “estabilidade” e a “reputação” apresentaram relação
significativa com a DOA.
Os achados indicam que é importante para a instituição conhecer e otimizar as
medidas que impactam as receitas de doações, ou seja, aquelas que compõem os fatores de
estabilidade e reputação, pois conforme evidências encontradas, elas são capazes de impactar
significativamente as doações.
Confrontando os achados, como os que já foram desenvolvidos, observamos que no
trabalho de Trussel e Parsons (2007) os três fatores (eficiência, estabilidade e reputação) se
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mostram significativos, onde o fator de eficiência possui relação negativa com as doações e os
fatores de estabilidade e reputação se relacionam positivamente. Realidade parcialmente
diferente à encontrada, pois a eficiência não se mostrou significativa. Já a relação negativa da
eficiência com as doações está em conformidade com Trussel e Parsons (2007), como
também com os demais estudos anteriores. Assim, a primeira hipótese (H1) só pode ser
confirmada parcialmente, onde ressalvando a eficiência, a estabilidade e a reputação se
relacionam de forma significativa com o volume de doações captadas pelas instituições.
Os resultados reforçam a necessidade das instituições do Terceiro Setor procurarem
entender melhor o comportamento e o interesse dos doadores em relação as informações
contábeis, as quais se mostram fundamentais para análise e escolha dos doadores.
Observamos ainda que os doadores se importam com o modo como a instituição desenvolve e
administra as suas atividades por meio do fator de “estabilidade”, especialmente pelos
indicadores "Equity e Margin", como também se interessam pela forma como a organização
provém sua sustentabilidade pelos indicadores que representam a “reputação” .
Os resultados encontrados sugerem a título de contribuição que os gestores busquem
uma proximidade maior com o setor ou com o profissional contábil, para que possam
aperfeiçoar cada vez mais a performance dos dados que mensuram a estabilidade e a
reputação, os quais podem conduzir a instituição a obtenção de resultados significativos nas
ações destinadas a captação de recursos por meio de doações.
Após realização da primeira regressão, realizamos uma nova regressão aplicando o
segundo modelo proposto, o qual diferencia este estudo dos demais estudos anteriores, cujo
objetivo é verificar se os fatores de eficiência, estabilidade e reputação, são capazes de
impactar a captação e geração de recursos próprios. O modelo proposto para a análise é
demonstrado a seguir:
Modelo 2: RECURSOS PRÓPRIOS it = β0 + β1 EFICIÊNCIA+ β2 ESTABILIDADE +
β3 REPUTAÇÃO + £i
Onde, eficiência, estabilidade e reputação, são as variáveis explicativas da captação e
geração dos Recursos Próprios. Espera-se que os recursos próprios apresentem relação
significativa com os três fatores. Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 5.
TABELA 5: MODELO 2 – COEFICIENTES DA REGRESSÃO
Coeficientes
t
Constante
11,73
433,084
ESTABILIDADE
0,21
5,128
EFICIÊNCIA
-0,08
-2,819
REPUTAÇÃO
0,98
40,230
Variável dependente: Recursos Próprios
Significância do modelo = 0,000
Coeficiente de determinação (R2) = 10,5%
Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ

valor p
,000
,000
,005
,000

De acordo como os resultados obtidos, apresentados na tabela 5, o modelo 2 se
mostrou estatisticamente significativo com os três fatores (eficiência, estabilidade e
reputação).
Os resultados indicam que a eficiência se relaciona com a geração de recursos próprios
de forma adversa àquela que comumente a definimos. O que nos leva a observar que a
eficiência nas instituições sem fins lucrativos, segue o conceito de Tinkelman e Mankaney
(2007), que afirmam que eficiência é o modo como se dá a utilização dos recursos captados na
consecução dos objetivos institucionais, ou seja, a eficiência é medida pelo volume destinado
aos projetos que solidificam a razão de ser da instituição, logo quanto mais recursos aplicados
nos programas e projetos relacionados ao objetivo principal, maior será o nível de eficiência a
ser encontrado.
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A abordagem sobre o conceito de eficiência em confronto com os resultados obtidos,
leva-nos a seguinte análise: dado que a eficiência se mostrou significativa, relacionando-se
negativamente com os recursos próprios, supõe-se que as medidas apuradas para o cálculo da
eficiência estejam indicando uma tendência ou entendimento de eficiência diferente daquele
que está sendo proposto, em que a eficiência pode estar sendo capturada na ótica
“mercadológica”, a qual indica que ser eficiente é realizar suas atividades com o menor
número de recursos possíveis. Já para este estudo a eficiência corresponde a
representatividade das despesas com programas que estejam relacionados ao objetivo
principal da instituição.
Os resultados auferidos, ao serem confrontados com os achados do referencial teórico,
estão em conformidade com a literatura como pode-se verificar na tabela 6 que apresenta um
pequeno comparativo dos resultados esperados com os resultados obtidos.
TABELA 6: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ESPERADOS COM OS RESULTADOS
OBTIDOS
Variáveis explicativas
Proxies
Relações esperadas
Relação encontrada
Eficiência

Estabilidade
Reputação

ADMIN
PROG

Significativa
Negativa

Significativa
Negativa

EQUITY
MARGIN
GRANTS
PROGREV
OTHREV

Significativa
Positiva

Significativa
positiva

Significativa
Positva

Significativa
Positiva

Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ

A hipótese (H2) pode ser confirmada, pois segundo as evidências obtidas é possível
inferir que os fatores de eficiência, estabilidade e reputação impactam a captação e a geração
de recursos próprios.
Os achados indicam que as Instituições do Terceiro Setor, poderão direcionar seus
esforços na busca do seu desenvolvimento e da sua sustentabilidade, abrindo amplas
possibilidades por meio de ações vinculadas aos fatores (eficiência, estabilidade e reputação)
será possível o fortalecimento da capacidade da instituição de gerar recursos próprios.
Adicionalmente é fundamental que as instituições busquem de forma crescente a
formação do pessoal técnico e da gestão, que proporcionará melhores condições para
aperfeiçoamento e consolidação dos resultados.
Após realização da regressão aplicando o segundo modelo, propomos rodar os dados
mais uma vez, agora testando o terceiro modelo, o qual, foi desenvolvido com objetivo de
verificar a relação das variáveis com a captação de recursos, aqui entendida como todas as
fontes de recursos captadas e geradas pelas instituições, com os fatores de eficiência,
estabilidade e reputação. Os resultados são apresentados na Tabela 7 a seguir:
TABELA 7: MODELO 3 – COEFICIENTES DA REGRESSÃO
Coeficientes
t
Constante
13,92
926,690
ESTABILIDADE
0,49
9,705
EFICIÊNCIA
-0,18
-11,962
REPUTAÇÃO
0,83
55,564
Variável dependente: Captação de Recursos
Significância do modelo = 0,000
Coeficiente de determinação (R2) = 16,3%
Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ

valor p
,000
,000
,000
,000
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O modelo 3, propõe uma análise do impacto dos fatores de eficiência, estabilidade e
reputação, sobre as receitas auferidas pelas instituições. Os resultados mostram que as
variáveis representadas pelos fatores explicam 16,3% da variação da captação e geração de
receitas, sendo os três fatores significantes.
Ao analisar a forma como se relacionam, identificamos que a estabilidade e reputação
se relacionam de forma positiva, ou seja, se elas aumentam, as receitas também aumentam.
No caso de eficiência, seu aumento causa diminuição. O que nos conduz a reforçar que o
conceito de eficiência para o terceiro setor difere do conceito aplicado ao primeiro setor
(governo) e do segundo setor (empresas/mercado) conforme exposto anteriormente.
Os resultados obtidos no terceiro modelo, assemelham-se ao encontrado ao segundo
modelo. A coerência e conformidade com a literatura exposta no capitulo 2, também é
reforçada de acordo com o demonstrativo abaixo:
TABELA 8: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ESPERADOS E OBTIDOS
Relação encontrada
Variáveis explicativas
Proxies
Relações esperadas
ADMIN
Significativa
Significativa
PROG
Negativa
Negativa
Eficiência
EQUITY
Significativa
Significativa
MARGIN
Positiva
Positiva
Estabilidade
GRANTS
PROGREV
Significativa
Significativa
Reputação
OTHREV
Positiva
Positiva
Fonte: Dados da Pesquisa CNEs/MJ

As evidências encontradas favorecem a confirmação da hipótese (H3), em que
eficiência, estabilidade e reputação são significativos para a captação e geração de recursos.
Os achados indicam que um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento e otimização da
sustentabilidade das Instituições do Terceiro Setor é o fortalecimento e a visibilidade destes
fatores em todas as suas ações, as quais serão validadas pelas demonstrações contábeis da
Instituição.
Por fim, as evidências favorecem a identificação de indícios de que os fatores podem
ser determinantes na captação e geração de recursos, como também por meio deles é possível
o desenvolvimento de mecanismos de controle e gerenciamento que possa acompanhar,
avaliar e aperfeiçoar a captação e geração de recursos das organizações sem fins lucrativos.
5 CONCLUSÕES
Este estudo procurou analisar quais os fatores poderiam influenciar a capacidade das
Instituições sem fins Lucrativos em captar e gerar recursos.
Com base em estudos anteriores, levantamos as hipóteses de que os fatores de
eficiência, estabilidade e reputação possui relação significativa com a captação e a geração de
recursos das Instituições sem fins lucrativos.
Os coeficientes revelam que existe relação significativa das variáveis com a captação e
a geração de recursos, como também ressaltam a importância das informações e do
profissional contábil para o processo de captação e geração de recursos nas instituições do
Terceiro Setor.
Com base nos resultados obtidos, sugere-se às organizações do Terceiro Setor que
implementem a utilização dos fatores de eficiência, estabilidade e reputação em todas as suas
ações, seja operacional, seja institucional, buscando monitorar e otimizar sua capacidade em
captar e gerar recursos, por meio de adoção de técnicas e ferramentas que promovam o
desenvolvimento operacional, técnica e financeira. Isto implica em capacitar seus gestores,
profissionalizar sua equipe técnica e desenvolver estratégias operacionais, que possibilitem o
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desenvolvimento de métricas que direcionam as atividades geradoras de receitas, buscando
melhorar sua performance e atingir índices seguros de sustentabilidade e continuidade.
Conclui-se que o setor sem fins lucrativos precisa se mostrar eficiente, estável e ser
portador de reputação para alcançar resultados relevantes, capaz de prover cada vez mais sua
sustentabilidade e o desenvolvimento das suas atividades sociais.
Como limitação, reforçamos que não foi possível calcular o fator de disponibilidade
e qualidade da informação, conforme disposto no referencial teórico, devido a limitação do
banco de dados em não ser possível identificar as despesas com Captação de Recursos,
informação fundamental para o cálculo das variáveis que compõem o fator.
Pesquisas futuras poderão utilizar informações referentes a dados que estão sendo
organizados pelo MEC nos termos da portaria 15 de agosto de 2017, a qual versa sobre a
obrigatoriedade das Instituições possuidoras do CEBAS – Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, encaminharem suas prestações contas e demonstrativos
contábeis.
Sugere-se, para novas pesquisas, analisar os fatores e as variáveis que não foi possível
realizar o cálculo e análise. Por fim, para uma análise mais abrangente poderão ser
desenvolvidas pesquisas sobre outros aspectos que poderão impactar no desempenho, na
captação e na geração de recursos das organizações como: a influência da renumeração dos
administradores/gestores nas organizações. Investigar se tal perspectiva possui alguma relação
com a eficiência, estabilidade e reputação das Instituições, dentre outros, a fim de confirmar
ou contestar os resultados encontrados.
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