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Resumo
O Terceiro Setor é um tema que tem despertado grande interesse de pesquisadores

do meio acadêmico no Brasil, especialmente por ser a concretização de uma significativa
mudança comportamental na sociedade. Formado pelo conjunto de organizações privadas,
sem fins lucrativos, cuja atuação é direcionada para a realização de objetivos públicos, este
setor destaca-se pela promoção da cidadania em um contexto formado também pelo Estado
e pelo Mercado. A Contabilidade, enquanto ciência social, exerce um papel fundamental no
desenvolvimento e fortalecimento deste setor, notadamente na estruturação de uma base
conceitual teórica específica que oriente a aplicação do conhecimento contábil. É nesse
ambiente que este artigo se apresenta como uma pequena contribuição ao estudo da
mensuração de receitas e despesas em entidades do terceiro setor no Brasil, particularmente
tentando responder algumas questões referentes a avaliação de desempenho na utilização de
recursos tão escassos nessa área, accountability e sustentabilidade entre outras.
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1. Introdução

Nos últimos anos, mais precisamente nesta década, o Brasil vem passando por

grandes transformações nos campos político, econômico e social entre outros. Dentre elas

uma que merece especial destaque é a cada vez maior participação da sociedade civil

organizada em questões referentes ao meio ambiente, cidadania, educação, saúde,

segurança e etc.

O que talvez mais chame a atenção nessa mudança de postura dos brasileiros

frente as questões já citadas seja o fato de que até recentemente a condução de assuntos

referentes ao meio ambiente, educação, saúde e a prestação de outros serviços públicos era

exercida apenas pelo Estado, seja no âmbito municipal, estadual ou federal.

Através das chamadas Organizações do Terceiro Setor, a sociedade brasileira

exerce um novo papel exigindo dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e

Judiciário) ações efetivas no combate a problemas crônicos como a fome, o desemprego, a

violência, o analfabetismo, entre outros, mas também toma, ela própria, iniciativas para

promover a cidadania e solucionar os problemas existentes.

O Terceiro Setor no Brasil, que possui uma série de peculiaridades, já conta com a

atuação de um grande número de pessoas, seja como voluntários ou profissionais

contratados e movimenta somas de recursos cada vez mais expressivas. Por não ter ainda

uma identidade totalmente formada neste país, este setor padece de sérios problemas no que

se refere a gestão dos recursos humanos e financeiros das entidades que nele atuam.

Neste artigo discutimos o importante papel exercido pela teoria da contabilidade

como provedora de uma base conceitual que enriqueça a aplicação do conhecimento

contábil nas Organizações do Terceiro Setor, notadamente no estudo da mensuração de

Receitas e Despesas como meio de avaliação do desempenho daquelas organizações que

buscam alcançar o grande objetivo de transformação da sociedade para melhor.

2. O que é o terceiro setor brasileiro?

Para um melhor entendimento do que vem a ser esse tão propalado setor é

importante situá-lo em um contexto do qual também fazem parte o Estado (Primeiro Setor),

composto pelas diversas esferas de poder e o Mercado (Segundo Setor) aqui formado pelas

empresas com fins lucrativos.

Não é objeto deste artigo estabelecer uma definição para o Terceiro Setor mas é

necessário caracterizá-lo através da apresentação de alguns conceitos constantes da

literatura que versam sobre o tema e de características das entidades que dele fazem parte.
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Categoria Legal e Propósito

Número % total de
organizações

% de org. não-
religiosas

Fundação 11.076 5,0% 5,8%
Beneficente, religiosa, bem-estar
Cultura, ciência, educação
Outros

5.492
3.964
1.620

2,5%
1,8%
0,7%

2,9%
2,1%
0,9%

Organizações Religiosas 29.743 13,4%
Associações 169.260 77,1% 89,0%
Beneficentes, religiosa, bem-estar
Cultura, ciência, educação
Esporte, recreação
Empregadores
Empregados
Autônomos, profissionais liberais
Outros

49.671
31.377
43.684
  2.536
  4.040
  2.664
35.288

22,6%
14,3%
19,9%
  1,2%
  1,8%
  1,2%
16,1%

26,1%
16,5%
23,0%
  1,3%
  2,1%
  1,4%
18,6%

Sindicatos 7.874 3,6% 4,1%
Empregadores: setor primário
Empregadores: setor secundário
Empregadores: setor terciário
Empregados: setor primário
Empregados: setor secundário
Empregados: setor terciário
Autônomos, profissionais liberais

1.701
   671
  475
2.864
   732
   611
   820

0,8%
0,3%
0,2%
1,3%
0,3%
0,3%
0,4%

0,9%
0,4%
0,2%
1,5%
0,4%
0,3%
0,4%

Federações 1.451 0,7% 0,8%
Religiosas
Cultura, ciência, educação
Esporte
Empregadores
Empregados
Autônomos, profissionais liberais
Outros

127
151
545
142
197
  74
215

0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%

0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%

Confederações 425 0,2% 0,2%
Religiosas
Esportes
Empregadores
Empregados
Autônomos, profissionais liberais
Outros

 79
 53
 15
39
  8

231

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

Total
Total sem organizações
          Religiosas

219.559

190.086

100,0% 100,0%

Figura1. Número de Organizações Privadas Sem Fins Lucrativos, por Categoria Legal e
Propósito1

                                                          
1FALCONER, Andres Pablo (1999). A Promessa do Terceiro Setor. Dissertação de Mestrado.

FEA/USP. São Paulo.
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Segundo Falconer (1999)2: “...é genericamente definido como um setor privado

não voltado à busca de lucro, que atua na esfera do público, não vinculado ao Estado.”De

acordo com Salamon & Anheier apud Nakamura3:

“Apesar das instituições sem fins lucrativos terem as mais diversas feições,

existem algumas características básicas que estas devem possuir para integrar o Terceiro

Setor: ser privadas, formalmente constituídas, autônomas (sem interferência de ordem

estatal), não visar o lucro, e ter parte de seu corpo de trabalho constituído por

voluntários.”

Outra característica que o diferencia claramente dos demais setores é a de que as

instituições sem fins lucrativos que dele fazem parte, não realizam somente “caridade” ou

“assistencialismo” como muitos pensam, mas como afirma Falconer4:

 “...as organizações sem fins lucrativos que compõem o terceiro setor são o produto

e as guardiãs dos valores comunitários, do capital social, mas também são responsáveis

pelo provimento de serviços concretos importantes e são portadoras de características

organizacionais positivas – como flexibilidade e criatividade – que potencializam a sua

capacidade de atender a demandas insatisfeitas pelo Estado e Mercado.”

Uma das características que melhor identificam o terceiro setor neste país é a sua

cada vez maior profissionalização, tanto no que diz respeito às diversas ações que por ele

são implementadas, como também das pessoas que nele atuam, aqui consideradas as

formalmente contratadas.

O aumento da demanda pela profissionalização do terceiro setor no Brasil também

ocorre pelo incremento da participação do meio empresarial em projetos das Organizações

do Terceiro Setor, com destaque para a atuação das fundações empresariais ligadas a

grupos comerciais e também o patrocínio de atividades esportivas e culturais entre outras.

Estima-se que no Brasil o terceiro setor formal é constituído por cerca de 220.000

organizações, como demonstrado na figura 1.

                                                          
2FALCONER, Andres Pablo (1999). A Promessa do Terceiro Setor. Dissertação de Mestrado.

FEA/USP. São Paulo, p. 22.

3 NAKAMURA, Eliane Dewes (1999). Filantropia empresarial. Controversa, São Paulo: ano 5, p. 5,
1999.

4 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.
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No Brasil mais de 2% da população economicamente ativa está empregado no

setor das organizações sem fins lucrativos, o que representa mais de um milhão de pessoas.

A figura 2 refere-se aos números da mão de obra empregada no setor:

Constata-se, a partir dos dados e informações referentes ao número de ONGSFL

existentes no Brasil e aos empregos por elas gerados, que este setor tem uma participação

cada vez mais significativa na vida do país e é usuário em potencial das informações

geradas pela contabilidade, tanto em seu ambiente interno como externo.

Para ainda melhor ilustrar a importância do terceiro setor no mundo vale-se de

outros números que dizem respeito aos montantes dos recursos por ele movimentados, tanto

nos Estados Unidos (onde o setor surgiu), bem como no Brasil.

Pais %
Paises Baixos 12,4
Irlanda 11,5
Bélgica 10,5
Israel 9,2
Estados Unidos 7,8
Austrália 7,2
Reino Unido 6,2
Media de 22 Paises 4,9
Franca 4,9
Alemanha 4,5
Espanha 4,5
Áustria 4,5
Japão 3,5
Argentina 3,2
Finlândia 3,0
Republica Tcheca 2,8
Peru 2,4
Brasil 2,2
Colômbia 2,0
Hungria 1,3
Eslováquia 0,9
México 0,4
Romênia 0,3

Figura 2  Emprego no Terceiro Setor em Relação ao Emprego Total, por País, em 19955

Segundo o Professor Lester Salamon apud Barbosa (1999)6

                                                          
5 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.

6 BARBOSA, Jaercio Alex Silva (1999). “A necessidade de se administrar as organizações do terceiro
setor”. Controversa, São Paulo: ano 5, p. 13-17.
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“...o Terceiro Setor gera recursos na ordem de US$ 660 bilhões por ano,

movimentando só nos Estados Unidos US$ 320 bilhões, o que corresponde a 6,3% do PIB

americano, e é responsável, também, segundo o professor, por 13% dos empregos criados

na última década na França, Alemanha e Estados Unidos.”Segundo Barbosa7: “No Brasil

o chamado Terceiro Setor movimenta uma quantia ainda pouco expressiva, de cerca de

US$ 400 milhões/ano, mostrando, contudo, um crescimento de investimentos muito

acelerado”.

Assim, verifica-se que a contabilidade tem um papel fundamental a ser

desempenhado na atuação deste setor que movimenta somas tão grandes de recursos em

termos absolutos, mas tão escassos se considerarmos sua disponibilidade para cada

Organização do Terceiro Setor isoladamente. Portanto aqueles que tem a atribuição de gerir

tais recursos devem fazê-lo de forma otimizada para que as metas definidas sejam

satisfatoriamente atingidas.

3. A contabilidade e o terceiro setor

Ao analisarmos o papel desempenhado pela Contabilidade na atuação das

Organizações do Terceiro Setor, é necessário tentarmos responder a algumas questões

fundamentais: (1) Quais os objetivos da Contabilidade no terceiro setor ? (2) Quais são os

seus usuários neste setor ?

(1) Quais os objetivos da Contabilidade no terceiro setor ? Acreditamos

plenamente que neste caso aplica-se aquele objetivo defendido por Iudícibus (1997)8 que é:

“...construção de um “arquivo básico de informação contábil”, que possa ser

utilizado, de forma flexível, por vários usuários, cada um com ênfases diferentes neste ou

naquele tipo de informação, neste ou naquele princípio de avaliação, porém extraídos

todos os informes do arquivo básico ou “data-base” estabelecido pela Contabilidade”.

Todas as informações de ordem qualitativa e quantitativa geradas pelo terceiro

setor, no dia-a-dia dessas Organizações, podem ser armazenadas e disponibilizadas pela

Contabilidade aos seus diversos usuários que podem manipulá-las de acordo com suas

necessidades, obtendo assim as respostas adequadas segundo seus objetivos.

(2) Quais são os seus usuários neste setor ? A seguir elencamos alguns dos

usuários da Contabilidade no terceiro setor:

- Agências internacionais e multilaterais;

                                                          
7 BARBOSA, Jaercio Alex Silva (1999). Op. cit. p. 6, nota 6.

8 IUDÍCIBUS, Sérgio de (1997). Teoria da Contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas,  p. 19.
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- Governo;

- Empresariado;

- Gestores;

- Contribuintes Associados;

- Contribuintes Não Associados;

- Doadores;

As agências internacionais e multilaterais apoiam de forma expressiva as

iniciativas do terceiro setor, tendo influenciado efetivamente a implantação deste conceito

nos chamados países em desenvolvimento, entre os quais inclui-se o Brasil.

Um dos melhores exemplos de instituição internacional que em muito contribui

para essa consolidação do setor, é o Banco Mundial.

O Governo também participa desta nova realidade através de iniciativas variadas,

entre as quais podemos destacar o Programa Comunidade Solidária.

Os Gestores, são aqueles responsáveis pela administração das Organizações do

Terceiro Setor e que têm a importante missão de conduzi-las para o alcance de sua meta,

que é o da prestação dos serviços para os quais foi criada. Destacamos umas das tarefas

mais complexas dos gestores que é a de captação e adequada aplicação dos recursos tão

escassos nesse setor.

O empresariado de um modo geral tem participado de forma intensa por meio de

diversos mecanismos, que são frutos de uma maior conscientização e que se materializa

através da chamada Cidadania Empresarial que antes de tudo é um investimento

estratégico feito pelas empresas para a formação de uma imagem institucional positiva e

para o fortalecimento de mercados consumidores futuros.

Os contribuintes associados são pessoas físicas ou empresas filiadas a associações

em geral, clubes, sindicatos, partidos, etc., membros efetivos destas entidades, e que

exercem seu direito de participação através de suas contribuições de caráter obrigatório e

fixado pela organização.

Os Contribuintes Não-Associados, são comumente pessoas ou empresas estranhas

ao quadro social da organização e que por motivos diversos contribuem de forma periódica

e espontânea com valores cujo montante pode ser fixo ou variável, dependendo da situação.

Os Doadores propiciam a entrada de recursos para as Organizações do Terceiro

Setor por meio de suas doações com algumas características que as diferenciam das

contribuições, dentre elas destacamos os dois grandes grupos nos quais se dividem.
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Segundo Olak (1996)9 existem as doações livres de quaisquer restrições e as doações com

cláusulas restritivas, temporárias ou permanentes. Tal divisão tem vital importância na

determinação do critério para o registro contábil.

Os rumos do terceiro setor no Brasil dependem fortemente da solução de uma série

de problemas que o mesmo tem de enfrentar, contudo merece destaque aquele enfatizado

por Falconer (1999)10:

“...o problema do setor é, fundamentalmente, um problema de competência na

gestão: operando em um meio desfavorável, caracterizado pela falta de recursos e de

apoio do poder público, as organizações não conseguem romper o ciclo vicioso: falta de

recursos humanos capacitados  >  gerenciamento inadequado >  falta de dinheiro       >

insuficiência de resultados”.

Assim sendo, vemos que a contabilidade tem pela frente um grande desafio a ser

vencido e que possui os meios necessários para fazê-lo. Para tanto é preciso que a

comunicação com seus usuários seja feita através de uma linguagem simples e acessível.

4. A avaliação de desempenho das organizações do terceiro setor

Vimos que as Organizações do Terceiro Setor possuem características que em

muito as distinguem das organizações governamentais e das empresas com fins lucrativos.

O profundo conhecimento de tais características é extremamente importante na avaliação

do desempenho  das entidades que constituem o terceiro setor.

Enquanto uma empresa que visa lucros vende mercadorias, produtos e presta

serviços, o estado disponibiliza serviços de segurança pública, transporte coletivo, saúde

pública, entre outros, já as Organizações do Terceiro Setor segundo Drucker (1997)11:

“...são agentes de mudança humana. Seu “produto” é um paciente curado, uma

criança que aprende, um jovem que se transforma em um adulto com respeito próprio; isto

é, toda uma vida transformada.”

Ainda segundo Drucker (1997)12:

                                                          
9 OLAK, Paulo Arnaldo (1996). Contabilidade de Entidades sem fins lucrativos. Dissertação de

Mestrado. FEA/USP.  São Paulo.

10 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.

11 DRUCKER, Peter Ferdinand (1997). Administração em organizações sem fins lucrativos:
princípios e práticas. tradução Nivaldo Montinegli Jr. 4. ed. Pioneira. São Paulo,  p.
XIV.

12 DRUCKER, Peter Ferdinand (1997). Op. cit. p. 9, nota 11.
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“...quando os executivos de instituições sem fins lucrativos se vêem diante de uma

decisão que implica em riscos, eles precisam definir os resultados desejados _ antes que os

meios de medir o desempenho e os resultados possam ser determinados. No caso de

instituições sem fins lucrativos, para cada uma delas o executivo que a dirige precisa antes

de mais nada, responder a pergunta: Como deve ser definido o desempenho desta

instituição ?”

Nas afirmações acima, constata-se que o serviço prestado pelas Organizações do

Terceiro Setor destaca-se mais por suas características qualitativas do que quantitativas, e é

nessa perspectiva que a Contabilidade deve atuar como mecanismo de avaliação do

cumprimento da missão daquelas entidades. A seguir evidenciamos dois fatores que

representam a grande demanda que o terceiro setor tem do conhecimento contábil.

4.1. Accountability

Segundo Falconer (1999)13:

“Accountability pode significar pouco mais do que a publicação de um relatório

anual com dados de projetos e informações contábeis, mas também representa uma

postura de responsabilidade que se exercita no cotidiano da gestão, frente a públicos

internos e externos.”

Não é tradição de muitas Organizações do Terceiro Setor mais antigas no Brasil

evidenciarem adequadamente seus números para os diversos públicos que nelas tem

interesse, contudo, nessa década essa realidade passa por mudanças significativas.

A sociedade exige das organizações que formam o terceiro setor, cada vez mais

transparência na sua relação com o meio externo, assim como também em tudo aquilo que

se passa em seu ambiente interno.

O público em geral deseja saber como e por quem é exercido o controle sobre as

Organizações do Terceiro Setor, de onde surgem os recursos por elas utilizados e como são

aplicados, quais os seus interesses, entre outras questões.

4.2 Sustentabilidade

Não basta que as Organizações do Terceiro Setor sejam transparentes para a

sociedade, antes de mais nada é necessário que todos os programas e projetos a serem por

ela implementados sejam devidamente planejados para que os objetivos determinados,

possam ser atingidos.

                                                          
13 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.
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O alcance de tais objetivos se traduz em uma palavra, sustentabilidade, que

segundo Falconer (1999)14 o termo significa:

“...capacidade de captar recursos – financeiros, materiais e humanos – de

maneira suficiente e continuada, e utilizá-los com competência, de maneira a perpetuar a

organização e permiti-la alcançar os seus objetivos.”

Atualmente as Organizações do Terceiro Setor não têm garantia de acesso

permanente aos recursos necessários a suas atividades, já que as fontes de tais recursos são

muito diversificadas. O estado, empresas privadas e pessoas físicas são exemplos de

provedores daqueles valores.

O gestor que atua neste setor deve ser capaz de obter os recursos necessários para a

atividade nos montantes adequados e de forma recorrente, tomando o cuidado para que na

relação com o provedor das importâncias não ocorra subordinação ou dependência, o que

poderia comprometer a missão da entidade.

Na medida em que a contabilidade demonstrar-se versátil no suprimento das

informações que os gestores demandam e proporcionar a clareza dos números para o

público externo das organizações que formam o terceiro setor será possível prestações de

contas que estimulem a entrada de mais recursos e a sustentabilidade daquelas entidades ao

longo do tempo.

5. A mensuração das receitas e despesas na avaliação do desempenho das
organizações do terceiro setor

Ao falarmos do desempenho das Organizações do Terceiro Setor, é pertinente

evidenciarmos a sua missão de prestar o melhor serviço possível com os recursos

disponíveis, enquanto que a obtenção do lucro é a grande meta das empresas constituídas

com aquele fim.

Nesse sentido fica evidente a existência de uma série de particularidades que são vitais

para uma compreensão adequada de como deve ser avaliado o desempenho das

Organizações do Terceiro Setor. Entre outras particularidades elencamos aquelas

destacadas por Anthony (1980)15:

 A ausência de uma medida de lucro.

 Sua tendência de serem organizações de serviço.

                                                          
14 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.

15 ANTHONY, Robert N., HERZLINGER, Regina E (1980). Management control in nonprofit
organizations. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.. P. 34.
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 Restrições em metas e estratégias.

 Menor dependência nos clientes para suporte financeiro.

 Domínio de profissionais.

 Diferenças na administração.

 Diferenças na alta gerência.

 Importância de influências políticas.

 Uma tradição de controles gerenciais inadequados.

Por meio dos itens acima, fica mais claro o contexto em que atuam as entidades do

terceiro setor, destacando a ausência de uma medida de lucro, fato que muda por completo

a abordagem a ser feita acerca do desempenho das Organizações do Terceiro Setor.

Vimos, que o produto de muitas entidades sem fins lucrativos não é passível de

mensuração quantitativa, o que torna a falta de uma medida de desempenho comparável ao

lucro um, dos maiores problemas de gerenciamento das Organizações do Terceiro Setor.

Cabe ressaltar que o problema está na inexistência de uma medida de lucro e não na falta de

lucro.

Quanto a evidenciação, as demonstrações contábeis das Organizações do Terceiro

Setor, refletem não apenas o quão competentes elas foram mas também a sua capacidade de

manter o seu capital ao longo de suas operações,  tendo a sua disposição recursos quase

sempre escassos.

  Procurando clarificar a avaliação do desempenho nas Organizações do Terceiro

Setor, será enfocado não o lucro líquido, visto que aqui ele tem um sentido diferente

daquele existente em uma empresa com fins lucrativos, mas sim utilizaremos a abordagem

da manutenção do capital baseados na premissa de que o capital é mantido, se pelo menos

as receitas forem iguais às despesas.

Ainda assim, existe alguma similaridade entre a demonstração do resultado de uma

empresa com fins lucrativos e um demonstrativo operacional de uma entidade sem fins

lucrativos, conforme ressalta Vatter apud Anthony (1999)16:

“Embora lucros possam não ser a meta de atividades governamentais ou

institucionais, o confronto de custos e receitas é ainda importante. “Ponto de Equilíbrio” é

somente por si só um caso especial de contabilidade de lucro, e, enquanto o “motivo

lucro” possa ter pouco a ver com esta situação, o objetivo de solvência e operações

efetivamente continuadas têm pelo menos um efeito muito similar.”

                                                          
16 ANTHONY, Robert N., HERZLINGER, Regina E (1980). Op. cit. p. 11, nota 15.
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A afirmativa acima reforça que a sustentabilidade é crucial para as Organizações do

Terceiro Setor, uma vez que é um grande desafio a manutenção de suas atividades com

recursos, cujas fontes nem sempre são constantes e cujos volumes variam enormemente.

Nesse sentido todos os aspectos que envolvem a mensuração de receitas e despesas

das Organizações do Terceiro Setor revestem-se de uma série de peculiaridades, porque o

fim principal não é a obtenção do lucro, mas sim a manutenção do capital aplicado nas

atividades de tais entidades.

5.1 Mensuração das Receitas

Segundo Anthony (1980)17 o conceito de receita é o seguinte: “...acréscimos no

patrimônio de uma organização resultantes das atividades operacionais em um período

contábil.”

Nessa definição, o autor enfatiza o ingresso de recursos no patrimônio da entidade

no decurso de suas operações, dado um determinado intervalo de tempo. É importante

lembrar que nem todos os recursos que ingressam na entidade são definidos como receitas,

como exemplos temos os empréstimos contraídos e o recebimento de contas a receber.

Para um entendimento adequado, relacionamos e discorremos sobre exemplos de

receitas que ocorrem nas Organizações do Terceiro Setor, considerando suas diferentes

características.

5.1.1 Receitas de Vendas

Têm sua origem na venda de bens e serviços e são receitas em cuja mensuração

aplica-se o princípio da realização. Vale lembrar que há casos de Organizações do Terceiro

Setor que vendem produtos e prestam serviços.

Este princípio é composto de duas partes, ou seja a tempestividade e o montante.

A tempestividade refere-se ao período de reconhecimento da receita, aquele em

que os bens ou produtos são transferidos aos clientes ou os serviços são prestados a eles.

O montante é o valor máximo a ser recebido dos clientes, caso haja possibilidade

do não recebimento de parte do valor, deverá ser constituída provisão para tais

importâncias.

5.1.2 Contribuições de Associados

                                                          
17 ANTHONY, Robert N., HERZLINGER, Regina E., Op. cit. p. 11, nota 15.
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Os membros de entidades como clubes, associações profissionais, etc, pagam suas

contribuições para terem direito aos serviços prestados por tais organizações ao longo de

um determinado período de tempo. Essas contribuições são receitas naquele período, apesar

do recolhimento ocorrer antes, durante ou após ele.

5.1.3 Contribuições Operacionais e Doações Restritas

Neste caso os recursos recebidos para utilização com um fim específico, tornam-se

receita quando consumidos segundo sua destinação.

A idéia de que receitas oriundas de contribuições restritas devem ser reconhecidas

na medida que os fundos são gastos para o objetivo específico, é chamada reverse

matching.

Em uma empresa com fins lucrativos as receitas são determinadas em primeiro

lugar e depois confrontadas com as despesas. No caso de contribuições restritas as despesas

são determinadas primeiro e o montante de receitas é estabelecido em seguida num valor

semelhante.

5.1.4 Rendimentos de Dotações

Dotações surgem quando os doadores concedem os recursos para uma instituição

com a intenção de que o montante principal seja mantido intacto para sempre ou por um

longo período de tempo e que os rendimentos sobre aquele principal serão usados para

auxiliar no financiamento das operações correntes. Tais rendimentos são receita.

5.1.5 Serviços Doados e Prestados em Contribuição

Em algumas Organizações do Terceiro Setor, especialmente naquelas operadas por

instituições religiosas, funcionários prestam seus serviços por um valor muito inferior ao

que o mercado paga por eles. Em outras organizações boa parte do trabalho é feito por

voluntários.

Algumas pessoas acreditam que relatórios operacionais de entidades nas quais

esses serviços voluntários, ou prestados por um valor inferior ao de mercado, são

relevantes, não são comparáveis com aqueles em outras organizações salvo se o valor de

mercado de tais serviços for contado como receita.

Os principais problemas na implementação de um conceito que envolve

contabilidade para serviços doados ou prestados em contribuições, são as definições das

atividades identificadas como serviços doados e como valorizar os serviços prestados por

voluntários.
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Acreditamos que a utilização do regime de competência dos exercícios para a

mensuração e reconhecimento das receitas seja o mais adequado, apesar da existência de

Organizações do Terceiro Setor que utilizam-se do regime de caixa. Contudo registrar as

receitas apenas pelo seu recebimento pode ser extremamente enganoso.

5.2 Mensuração de Despesas

Conforme afirma Anthony (1980)18: “Despesas são decréscimos no patrimônio de

uma organização resultantes das atividades operacionais em um período contábil” Nesta

definição evidencia-se o consumo de recursos nas atividades operacionais da entidade

considerado um determinado intervalo de tempo.

No que tange às despesas discorreremos sobre o registro dos dispêndios em termos

de gastos (método utilizado por muitas Organizações do Terceiro Setor) e em termos de

despesas. Os gastos mensuram os recursos adquiridos ao longo do período, em contraste

com o método das despesas, que mensuram os recursos consumidos ou utilizados durante o

período.

Para melhor ilustrar essas duas bases de mensuração dos dispêndios, citamos como

exemplo o caso dos Estoques, os Ativos Fixos e os Benefícios Extras a Funcionários.

Quando os Estoques e os Ativos Fixos são adquiridos pela entidade ocorre o gasto

e no momento em que eles são utilizados em suas atividades operacionais, tornam-se

despesas.

No caso dos Benefícios Extras a Funcionários, notadamente os benefícios

previdenciários, muitas organizações não efetuam a provisão para o pagamento futuro de

tais valores a seus funcionários, registrando-os apenas na época da concessão da

aposentadoria. Tal procedimento pode comprometer a sustentabilidade da organização, pelo

desconhecimento prévio dos montantes a serem pagos.

6. Considerações finais

Vimos ao longo do texto, que o Terceiro Setor já ocupa um espaço significativo e

estratégico no dia-a-dia do Brasil, na promoção da cidadania e no combate a diversos

problemas de ordem social.

Na medida em que esse setor cresce em importância e dimensão, a Contabilidade

deve atender a duas demandas que surgem nesse ambiente: Accountability e

Sustentabilidade.

                                                          
18 ANTHONY, Robert N., HERZLINGER, Regina E (1980)., Op. cit. p. 11, nota 15.
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Este artigo, discorreu sobre a mensuração das receitas e despesas das Organizações

do Terceiro Setor, como forma de avaliar o seu desempenho.

Não tivemos a pretensão de responder a todas as questões que envolvem o tema,

nem tão pouco esgotar o assunto, mas apenas contribuir para clarificá-lo. Assim, e

fundamental a aprofundamento das pesquisas sobre o tema.
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