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RESUMO 

 

A cada ano o terceiro setor ganha cada vez mais representatividade na sociedade e economia 

brasileira. O setor cria elo entre o governo, setor privado e a sociedade civil através de 

projetos de cunho social. Devido à natureza das entidades, seu sucesso depende da confiança 

depositada pelos agentes governamentais, organizacionais e civis na realização do retorno 

social proposto com a utilização dos recursos cedidos. Este trabalho dispôs-se a contribuir 

com a Casa da Criança Paralítica de Campinas na melhoria da gestão dos seus recursos, por 

meio do estudo dos conhecimentos em Controladoria. Para tal, levantou-se o objetivo de 

identificar como as práticas de controladoria podem favorecer o desenvolvimento da 

sustentabilidade financeira na Casa da Criança Paralítica de Campinas. A pesquisa é 

descritiva, utilizando como meios de investigação, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, 

pesquisa documental, observação participante e entrevistas. Ao final do estudo foi 

identificado como as práticas de controladoria auxiliam a empresa a gerenciar melhor seus 

recursos para atingir seus objetivos. Assim como foi identificado que, para tal, é necessário 

que os subsistemas auxiliares favoreçam as atividades de controle. Também foi evidenciada 

fácil transferência dos conceitos acadêmicos ao terceiro setor, mudando apenas a perspectivas 

dos desafios. 

 

 

 

Palavras-chave: Controladoria. Terceiro Setor. Sustentabilidade Financeira. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Each year the third sector gains more and more representation in Brazilian society and 

economy. The sector creates a link between the government, the private sector and civil 

society through social projects. Due to the nature of the entities, their success depends on the 

trust placed by governmental, organizational and civil agents in achieving the proposed social 

return with the use of the resources transferred. This work was arranged to contribute with 

the organization “Casa da Criança Paralítica de Campinas” in improving the management 

its resources through the study of academic knowledge in Controllership. To this end, the 

objective was to identify how control management practices can favor the development of 

financial sustainability in the organization “Casa da Criança Paralítica de Campinas”. The 

research is descriptive, using as means of investigation, bibliographical research, field 

research, documentary research, participant observation and interviews. At the end of the 

study it was identified how control management practices help the company better manage 

their resources to achieve their goals. As it was acknowledged that, for this to happen, it is 

necessary that the auxiliary subsystems favor the control activities. It was also easy to 

transfer the academic concepts to the third sector, the only change being the challenges 

perspectives. 

 

Keywords: Controllership. Third sector. Financial Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas do terceiro setor têm aumentado sua relevância na economia 

brasileira. Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2012 sobre as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL), 

constatou-se que em 2010 havia 290.692 entidades distribuídas no território nacional. 

Concluiu-se também, que no mesmo período, essas instituições empregavam um total de 

2.128.007 de pessoas assalariadas.  

Apesar do número relevante de pessoas empregadas, o setor é impactado pela 

falta de pessoal competente e, consequentemente, pela má gestão dos recursos, como explica 

Falconer (1999, p. 10), 

 

O perfil das organizações do terceiro setor no Brasil parece, à primeira vista, apenas 

confirmar a percepção de que 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 de falta de recursos humanos capacitados, 
gerenciamento inadequado, falta de dinheiro e insuficiência de resultados. 

 

Ainda, na busca da melhora de resultados e maior abrangência de uma entidade 

do setor, é imperativo o manuseio correto e transparente dos recursos coletados. Devido à 

natureza das entidades, seu sucesso depende da confiança depositada pelos agentes 

governamentais, organizacionais e civis na realização do retorno social proposto com a 

utilização dos recursos cedidos. 

Este trabalho dispõe-se a contribuir com a Casa da Criança Paralítica de 

Campinas na melhoria da gestão dos seus recursos, por meio do estudo dos conhecimentos 

em Controladoria. A instituição tem grande importância na região de Campinas (SP), sendo 

diferenciada no setor pelo reconhecimento da competência e abrangência de seu corpo 

técnico, responsável por auxiliar ao longo de sua atuação mais de 18.000 crianças a viverem 

vidas mais plenas e saudáveis.  

Ante o cenário descrito indaga-se como as práticas de controladoria podem 

favorecer o desenvolvimento da sustentabilidade financeira na Casa da Criança Paralítica de 

Campinas? Este objetivo visa contribuir com as ferramentas e conhecimentos que podem 

possibilitar à empresa utilizar melhores métodos de controle para atingir seus objetivos 

organizacionais e, consequentemente, ser mais sustentável financeiramente. 
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Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Estudar o fluxo de informações na empresa, desde a formulação das 

estratégias, passando pelas práticas de controle e finalizando na tomada de 

decisão dos executivos. 

 Propor pontos de melhoria, caso haja discrepância entre as práticas 

recomendadas pela teoria para a sustentabilidade financeira e as adotadas 

pela empresa alvo da pesquisa. 

Este trabalho justifica-se pela contribuição que busca alcançar, podendo ser 

exibido em dois pontos: 

Contribui para os estudos da Administração, tendo em vista que investiga os 

conhecimentos relacionados a controle gerencial e controladoria, relacionadas ao terceiro 

setor. Setor esse que cresce de importância no cenário econômico e social brasileiro e 

enfrenta desafios que possibilitam oportunidade de aprendizado, uma vez que devem gerar 

impacto social ao mesmo passo em que devem ser eficientes na utilização dos seus recursos; 

Auxilia também a instituição foco do estudo a compreender como organizar a 

gestão dos seus recursos de forma mais profissional para atingir seus objetivos. 

Os principais termos deste estudo estão a seguir descritos para auxiliar no 

entendimento dos conceitos norteadores da pesquisa: 

Controladoria: é  

“sistema de controle gerencial que utiliza técnicas e experiências para estabelecer 

planos, estratégias, procedimentos de controles administrativos e contábeis; 

processa a informação no sentido de direcionar as atividades empresariais na 

consecução de seus objetivos; motiva, avalia e comunica os resultados do 

desempenho”. (YOSHITAKE, 1982, p. 247 apud BORINELLI, 2006, p. 194) 

Terceiro Setor: é  

“composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na 

participaç o volunt ria, num  mbito n o governamental, dando continuidade  s 

pr ticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu 

sentido para outros dom nios, graças, sobretudo,   incorporaç o do conceito de 

cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil” (FERNANDES, 

1995) 

 

A seguir, as seções apresentam o caminho percorrido pela pesquisa: a seção 1 

apresenta o referencial teórico que embasa o que é o terceiro setor e sua características, a 



 

 

13 

seção 2 explora os conceitos de controladoria, na seção 3 está descrita a metodologia aplicada 

durante a pesquisa, na seção 4 consta a análise e discussão dos achados da pesquisa, 

encerrando na seção 5 com as conclusões obtidas. 
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2. TERCEIRO SETOR 

De acordo com Pereira (2015), a ordem sociopolítica brasileira compreende três 

setores: o primeiro setor, que representa o interesse público e é formado pelo Estado e 

organismos interligados; o segundo setor, formado por empresas que lidam com interesses 

privados; e o terceiro setor, formado por entidades privadas, sem fins lucrativos, constituídas 

afim de atender objetivos de ordem social ou pública. 

Fernandes (1997, p. 27) define o terceiro setor como sendo  

 

composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na 

participação voluntária, num âmbito não governamental, dando continuidade às 

práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu 

sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de 

cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil.  

 

Carvalho e Fadul (2012, p. 149) ampliam o conceito ao afirmarem que o terceiro 

setor é composto por organizações não governamentais e estas “representam n o apenas um 

segmento político capaz de colher os ecos das demandas sociais e levá-los ao poder público 

em busca das soluções, mas, também, agem como um ator econômico, social e político com 

import ncia e responsabilidade elevada”. Desempenham, assim, papel único, no sentido que 

criam um elo entre o governo, o setor privado e a sociedade civil através de projetos de cunho 

social. 

Esse elo é corroborado pela criação da Lei 13.019/2014, também chamada de 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil que regulamenta as parcerias entre 

os governos (municipais, estaduais e federal) e as organizações da sociedade civil em única 

lei. Segundo a Secretaria de Governo da Presidência da República (2016), “a sua 

implementação estimula a gestão pública democrática nas diferentes esferas de governo e 

valoriza as organizações da sociedade civil como parceiras do Estado na garantia e efetivação 

de direitos”. 

A criação do Marco Regulatório é reflexo do crescimento das organizações da 

sociedade civil no Brasil. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), através do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, em 2014 haviam 391.371 

entidades registradas no setor. No mesmo ano, o setor contava com 2.286.383 empregos 

formais e apresentou crescimento acumulado de 6,9%. Do total de empresas, 36.381, ou 

9,30%, contavam com 5 ou mais empregados e, desses, 14.938, ou 3,81% do total, contavam 

com 20 ou mais empregados. 
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2.1. Classificação das Organizações da Sociedade Civil 

O entendimento da legislação e forma jurídica referente a cada entidade da 

sociedade civil é fundamental para melhor compreender seu funcionamento e peculiaridades 

legais e contábeis. 

As entidades da sociedade civil podem ser classificadas da seguinte forma (IPEA, 

2018; ALMEIDA, 2007; ALBUQUERQUE, 2006): 

a) Associações Privadas - são formadas por grupos de pessoas que se unem em 

torno de um interesse ou causa comum. A causa de uma associação pode ser 

voltada para a coletividade – como é o caso de associações que promovem os 

direitos das pessoas com deficiência, por exemplo – ou pode ser de benefício 

mútuo e se restringir a um grupo seleto e homogêneo de associados – como 

fazem os clubes de recreação, por exemplo. Essas associações precisam 

cumprir obrigações definidas no Código Civil, previstas em seus artigos 54 e 

seguintes; 

b) Fundações Privadas - são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

econômicos, criadas a partir da destinação de bens livres, por escritura pública 

ou testamento, elaborado por seu instituidor, que pode ser pessoa física ou 

jurídica. Depois de criadas, os bens das fundações não mais se confundem 

com o patrimônio de seus instituidores, devendo ser absolutamente destinadas 

ao objetivo que fomentou a destinação de bens. São fiscalizadas, desde a sua 

criação, pelo Ministério Público, a quem devem prestar contas regularmente. 

O Ministério Público tem ainda a função de se manifestar previamente acerca 

de qualquer mudança no estatuto; 

c) Organizações Religiosas - são constituídas por pessoas físicas ou jurídicas 

que professam uma religião segundo seus ditames e sob a perspectiva de uma 

fé, que lhes forneça o fundamento para suas iniciativas religiosas, 

educacionais, assistenciais e outras. Podem ser consideradas organizações da 

sociedade civil (OSC) desde que se dediquem a atividades de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 

religiosos. 

 

As fundações privadas e as associações privadas podem requerer os títulos de 

Organizações Sociais (OS), conforme Lei 9.637/98, Organizações Sociais de Interesse 
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Público (OSCIP), conforme Lei 9.790/99, ou Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS), conforme Lei 12.101/2009. As titulações não são necessárias 

para a realização de Termos de Parceria ou Termos de Fomento com o Poder Público. 

 

Os títulos e certificado são classificados da seguinte forma: 

a) Organizações Sociais - pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos na Lei 9.637/98; 

b) Organizações Sociais de Interesse Público - a qualificação de OSCIP é 

titulaç o prevista em lei e é conferida somente “ s pessoas jur dicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma 

das finalidades (...) tais como, promoção da assistência social, promoção 

gratuita da educação, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 

promoç o do desenvolvimento sustent vel, entre outras” (Lei nº 9.790/1999); 

c) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - é 

conferido pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, da Saúde e da 

Educação para entidades que sejam pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos que atuem nessas áreas e executem atividades continuadas, 

permanentes e com gratuidade de serviços, priorizando a autonomia a garantia 

de direitos dos usuários. As entidades detentoras de CEBAS podem receber 

isenção do pagamento das contribuições sociais incidentes sobre a 

remuneração de empregados e receber transferências de recursos 

governamentais a título de subvenções sociais. 

 

2.2. Origem dos Recursos 

O estudo sobre a origem dos recursos é importante para a compreensão do 

processo de formação da gestão financeira das entidades do terceiro setor.  

Segundo Tozzi (2017), há quatro formas das organizações do terceiro setor se 

financiarem. Elas são: 

a) Pessoas Jurídicas - edital fornecido por empresas interessadas em 

investimento social. O edital é aberto para competição entre as organizações 

interessadas e deve ser seguido de acordo com o estabelecido pelo investidor; 
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b) Recursos Públicos - o Marco Regulatório (Lei 13.019/2014) é fator 

importante na definição do processo, que ocorre através de um chamamento 

público. Em forma de edital, o órgão público apresenta projeto e solicita 

propostas das organizações, que passam por processo de avaliação e seleção; 

c) Pessoas Físicas - é a forma de captação de recursos mais associada ao setor. 

Ocorre através de doações voluntárias e mensalidades e anuidades pagas por 

associados. Segundo Tozzi (2017), é importante calcular os custos associados 

ao processo de captação e comparar com o volume sendo captado, pois os 

custos da operação podem ser maiores que o dinheiro entrando. 

d) Geração de Rendas - parte de atividades de iniciativa da própria organização. 

Podem ser festas, bazares, manufatura e venda de produtos associados à 

atividade fim, eventos beneficentes, entre outros. É a melhor forma de 

financiamento, pois há maior liberdade da organização definir o destino dos 

recursos e reinvestir. 

 

Os recursos, no terceiro setor, podem serem divididos em duas categorias: 

restritos e irrestritos. Os recursos restritos são captados para utilização em um ou mais 

projetos e não agregam ao patrimônio, tendo que ser devolvido qualquer sobressalente. Os 

recursos irrestritos podem ser utilizados de acordo com os planos da entidade e podem 

agregar ao patrimônio. Exemplos de recursos restritos são, de acordo com Tozzi (2017): 

a) Recursos públicos - todo contrato público é restrito, deve ser comprovado 

gasto ao órgão e os sobressalentes devem ser devolvidos; 

b) Recursos privados - na maioria dos casos acontece por edital de grandes 

empresas ou fundações e são restritos ao pressuposto no edital;  

c) Incentivos fiscais - são restritos e financiam determinado projeto; 

d) Recursos internacionais - similar aos recursos privados, porém de fundações 

ou empresas internacionais. 

 

Ainda segundo Tozzi (2017), os recursos irrestritos do terceiro setor podem ser: 

a) Doações espontâneas - doações de quaisquer bens ou direitos sem destino 

específico; 

b) Fundo patrimonial - o patrimônio da própria instituição gera renda para o 

financiamento das atividades; 

c) Mensalidades - associados da entidade pagam mensalidade; 
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d) Eventos - a entidade produz os eventos e capta os recursos; 

e) Nota fiscal paulista - Particular do estado de São Paulo, o programa gera 

benefício fiscal ao detentor da nota;  

f) Geração de renda - atividade econômica da própria instituição. 

 

2.3. Gestão Financeira no Terceiro Setor 

Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (CETIC) intitulada TIC – Organizações sem Fins Lucrativos elucida a situação 

da fonte de recursos das empresas do terceiro setor. Em 2014 a pesquisa concluiu que 54% 

das organizações têm como principal origem dos recursos as doações de pessoas físicas. No 

entanto, a mesma pesquisa constatou que em organizações que contam com 10 pessoas 

assalariadas ou mais a quantidade dos recursos advindos dos governos é maior que a das 

pessoas físicas. Mostra, assim, a relevância dos recursos públicos nas atividades das 

organizações de maior porte, que prestam serviços à comunidade. 

Tozzi (2017) reforça esse ponto ao realizar pesquisa nas Federações das 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Paulo e de Santa Catarina e 

concluir que ambas federações apresentaram acima de 50% da verba oriunda de recursos 

públicos. As Apaes são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que trabalham 

para que as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias vivam com melhor qualidade 

de vida e felizes. 

Devido ao maior volume de recursos restritos nessas instituições de maior porte, 

há a necessidade de uma gestão financeira mais profissionalizada e especializada. “É parte da 

estrutura necessária ao processo de gestão de uma entidade para que possa contabilizar 

receitas/despesas e prestar contas de forma adequada”, diz Tozzi (2017). O autor sugere que a 

utilização de orçamentos e fluxo de caixa são fundamentais para a gestão financeira de 

instituições do terceiro setor. Sugere essas ferramentas, pois são essenciais para o 

planejamento, execução, controle e prestação de contas das entidades do terceiro setor. 

Paralelamente, o autor ressalta a debilidade do controle contábil das organizações 

do terceiro setor, pois tanto os gestores não entendem de contabilidade para trabalhar em 

parceria com o contador, quanto os contadores contratados nem sempre conhecem as 

peculiaridades do setor (TOZZI, 2017). 

O controle financeiro e contábil é essencial para a sustentabilidade de empresas 

do terceiro setor. Empresas não governamentais tendem a não dar prioridade a performance e 

resultados, mas performance e resultados são mais importantes numa organização não 
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governamental do que em empresas privadas (DRUCKER, 2010). O autor salienta que 

entidades não governamentais não recebem por performance, mas não arrecadam dinheiro 

por boas intenções também. 

A controladoria surge como uma ferramenta que sana ambas necessidades. O 

estudo da controladoria pode auxiliar as organizações do terceiro setor a lidar com problemas 

de performance e a aumentar a sustentabilidade das instituições mesmo dentro das limitações 

legais e financeiras que as acometem. 

  



 

 

20 

3. CONTROLADORIA 

Nessa seção há o estudo dos conceitos de controladoria e sistemas relacionados, 

almejando compreender seu funcionamento na gestão das empresas e o impacto que gera nos 

resultados, na sustentabilidade e longevidade das organizações. 

Na primeira parte há o estudo dos conceitos de controladoria e seu papel nas 

empresas. Na segunda parte são explorados os subsistemas que geram impacto e direcionam 

o controle gerencial das empresas. Em seguida é feita a distinção entre controladoria, 

auditoria e tesouraria. Na terceira parte é explorada a missão da controladoria dentro das 

empresas e que estrutura ela segue para cumprir tal missão. Na quarta parte são explorados os 

princípios que guiam o sucesso de uma boa gestão de controle. E finalmente são explorados 

quais os passos necessários para implementar uma controladoria em uma empresa. 

 

3.1. Conceitos 

Santos (2012, p. 18) conceitua controladoria como “o conjunto de princ pios, 

procedimentos e métodos [...] que se ocupa da gestão econômica das empresas, com 

finalidade de orientá-las para a efic cia.” 

A controladoria tem o propósito de projetar e atualizar os mecanismos que dão 

suporte à estratégia da empresa, ao mesmo passo que deve garantir a eficiência e 

confiabilidade desses mecanismos (COURA; BERMUDO, 2018). 

Para Figueiredo e Caggiano (2017, n.p) a controladoria tem como miss o “zelar 

pela continuidade da empresa, assegurando a otimizaç o do resultado global”. Definem que a 

finalidade da controladoria como órg o é “garantir informações adequadas ao processo 

decisório, colaborando com os gestores na busca da efic cia gerencial”. 

Segundo Padoveze (2016, p. 3) “a controladoria é o órgão responsável pela 

gestão econômica da empresa, com o objetivo de levá-la à maior eficácia”. Argumenta que a 

controladoria é a “utilizaç o da ciência cont bil em toda sua plenitude” e “tem o papel nas 

empresas, como unidade administrativa, de efetivar a utilização do conjunto completo da 

ciência contábil” (PADOVEZE, 2016, p. 11). Por conjunto completo, refere-se à utilização da 

contabilidade financeira e da contabilidade gerencial. 

A contabilidade financeira são as práticas contábeis tradicionais, vinculadas aos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade. Surge da necessidade de prestação de contas para 

os stakeholders que buscam investir na empresa e objetiva prestar contas ao fisco para fins 

regulatórios e tributários. É caracterizada por utilizar de dados primariamente históricos e 

fazer controle após a ocorrência dos fatos. 
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Em contraste, a contabilidade gerencial surge da necessidade da tomada de 

decisão econômica das empresas. Tem papel administrativo com fins de planejamento, 

avaliação e controle dos recursos financeiros, sendo os principais destinatários das 

informações os usuários internos. Utiliza de informações históricas, mas também projeta, 

buscando prever cenários e resultados, sendo, assim, orientada para o futuro. 

Padoveze (2016), faz comparação entre a contabilidade financeira e a gerencial 

como mostrado no quadro 1. 

 

 

“A controladoria pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos e 

doutrinas relativos   gest o econômica das organizações” (SILVA, 2014, n.p.). Tendo visto 

que a gestão econômica exercida pela controladoria consiste na gestão das atividades da 

contabilidade financeira em conjunto das atividades da contabilidade gerencial, resta 

compreender o objetivo de levar a empresa à maior eficácia. 

Na administração, eficiência e eficácia são dois conceitos amplamente utilizados 

para retratar a forma que os recursos são utilizados. Eficiência remete à forma que os 

recursos são transformados em saídas, enquanto eficácia é referente aos resultados gerados 

Quadro 1: Comparação entre a Contabilidade Gerencial e a Contabilidade Financeira 

Fator Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Usuários dos relatórios Externos e Internos. Internos. 

Objetivos dos relatórios 
Facilitar a análise financeira para as 

necessidades dos usuários externos. 

Objetivo especial de facilitar o 

planejamento, controle, avaliação de 

desempenho e tomada de decisão 

internamente. 

Formas dos relatórios 

Balanço Patrimonial, Demonstração dos 

Resultados, Demonstração das Origens, 
Aplicações de Recursos e Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Orçamentos, Contabilidade por 

Responsabilidade, Relatórios de 

Desempenho, Relatórios de Custo, 
Relatórios Especiais não-Rotineiros 

para facilitar a tomada de decisão. 

Frequências dos relatórios 
Anual, trimestral e ocasionalmente 

mensal. 
Quando necessário pela administração. 

Custos ou valores utilizados Principalmente históricos (passados). Históricos e esperados (previstos). 

Restrições das informações 

fornecidas 
Princípios Contábeis geralmente Aceitos. 

Nenhuma restrição, exceto as 

determinadas pela administração. 

Característica da 

informação fornecida 

Deve ser objetiva (sem viés), verificável, 

relevante e a tempo. 

Deve ser relevante e a tempo, podendo 

ser subjetiva, possuindo menos 

verificabilidade e menos precisão. 

Perspectiva dos relatórios Orientação histórica. 

Orientada para o futuro, a fim de 

facilitar o planejamento, controle e 

avaliação de desempenho antes do fato 

(para impor metas), acoplada com uma 

orientação histórica para avaliar os 

resultados reais (para o controle 
posterior do fato). 

Fonte: adaptado de Padoveze (2016).  
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por essa transformação. Esses conceitos são importantes no momento de avaliação e 

mensuração que direcionam o planejamento e definição dos objetivos e metas da empresa. 

Padoveze (2015) ilustra esses conceitos de acordo com a figura 1: 

 

O autor define eficiência como “a relaç o existente entre o resultado obtido e os 

recursos consumidos para conseguir aquele resultado” (PADOVEZE, 2015, p. 14). 

Argumenta que para a empresa ser eficaz, deve ser eficiente. Define efic cia como “quando 

os objetivos preestabelecidos s o atingidos como resultado da atividade ou do esforço” 

(PADOVEZE, 2015, p 15). 

Dentro das empresas, os objetivos são estabelecidos através do planejamento 

estratégico. A controladoria, com o papel de medir quão perto ou longe a empresa está da sua 

estratégia, avalia o uso dos recursos na realização dos objetivos. Assim sendo, a empresa é 

eficaz quando cumpre seus objetivos estratégicos e a controladoria mede a eficiência para 

chegar à eficácia. (COURA, BERMUDO, 2018). 

Padoveze (2015, p.15) argumenta que o lucro é a melhor medida da eficácia 

empresarial, pois “a empresa, como um investimento, deve apresentar um lucro a seus 

propriet rios e   própria comunidade”. 

No terceiro setor não há lucro como finalidade; não há distribuição dos 

resultados. No entanto, medir a performance é mais importante e mais difícil que no setor 

privado. O executivo do terceiro setor deve avaliar, antes de definir os meios de medir 

performance e resultado, qual é o resultado desejado (DRUCKER, 2010). Enquanto no 

mercado os resultados são medidos invariavelmente através do lucro, no terceiro setor é 

importante medir o impacto que a instituição deseja ter na sociedade. Um órgão de saúde 

pode definir como objetivo a velocidade de atendimento ou a quantidade de atendimentos, 

por exemplo. Ambas são formas importantes de medir os resultados, mas levam a meios de 

operação e impactos muito diferentes. Paralelamente, a empresa deve buscar sustentabilidade, 

pois não pode gerar o impacto que propõe se não consegue manter a organização ativa. 

Figura 1 O processamento do sistema e eficiência 

Fonte: Padoveze (2015) 
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Padoveze (2015) apresenta como critérios de eficácia os seguintes pontos: 

a) para curto prazo: 

 Produção: capacidade de atender à demanda de bens e serviços exigida 

pelos clientes; 

 Eficiência: utilização adequada dos recursos consumidos na produção e 

entrega dos bens e serviços; 

 Satisfação: aceitação social por parte dos relacionados externos à 

organização (fornecedores, clientes, governo, etc.). 

b) Para médio prazo: 

 Adaptabilidade: a forma que a organização responde a mudanças internas 

ou externas; 

 Desenvolvimento: os investimentos feitos para garantir a sobrevivência no 

longo prazo. 

Assim, a controladoria, com o objetivo de levar a empresa à maior eficácia, deve 

possibilitar o desenvolvimento desses critérios na busca de resultados sustentáveis. 

 

3.2. Os Subsistemas de Controle Gerencial 

Segundo Coura e Bermudo (2018, n.p), “um sistema de controle mede o grau de 

eficiência e efic cia da empresa no cumprimento de sua estratégia”. No entanto, a construç o 

do sistema de controle é fortemente afetada por outros seis subsistemas, conforme Guerreiro 

(1999, p. 81 apud COURA e BERMUDO, n.p): 

 

a empresa é formada por seis subsistemas que trabalham as informações e 

interagem entre si: crenças e valores, social, organizacional, gestão, informação e 

físico. São as diferenças entre as empresas nestes subsistemas que fazem os 

mecanismos de controle tão diferentes. 

 

3.2.1. Subsistema de Crenças e Valores 

Também chamado de subsistema institucional, esse subsistema é definido pelo 

pensamento de gestores da empresa, expresso na visão, missão, valores e estratégia 

(COURA, BERMUDO, 2018). 

Da missão, crenças e valores a empresa define o seu modelo de gestão. Objetiva 

que todos os envolvidos no ambiente interno da empresa atuem sob as mesmas linhas de 

pensamento e o efeito da interação das partes possa adicionar valor à empresa (PADOVEZE, 



 

 

24 

2015). Empresas com crenças e valores distintos exigirão e permitirão mecanismos de 

controle diferentes. 

 

3.2.2. Subsistema Social 

É o subsistema que engloba os indivíduos que fazem parte da empresa, levando 

em consideração a cultura, características e aspectos relacionados às pessoas. 

Segundo Guerreiro (1989, p. 171 apud PADOVEZE, 2015, p. 19), diz respeito, 

entre outros aspectos, a: 

o Necessidade dos indivíduos; 

o Criatividade; 

o Objetivos individuais; 

o Motivação; 

o Liderança; 

o Treinamento, etc. 

Como uma empresa é o conjunto de especialidades humanas, os mecanismos de 

controle serão influenciados e influenciarão as pessoas na organização. 

 

3.2.3. Subsistema Organizacional 

Também chamado de subsistema formal, é constituído pela estrutura 

organizacional da empresa, ou seja, pela estrutura administrativa, de autoridades e 

responsabilidades. 

Segundo Padoveze (2015), o subsistema organizacional recebe impacto 

substancial do subsistema de gestão, no que tange à determinação de responsabilidade e 

autoridade, e, consequentemente, impactam o subsistema social. O autor também ressalta que 

o subsistema físico modela grande parte do subsistema organizacional, tendo em vista que os 

produtos e serviços, o processo de produção e a definição das atividades serão determinantes 

na formulação da estrutura organizacional. 

 

3.2.4. Subsistema de Gestão 

Segundo Coura e Bermudo (2018), é caracterizado pelo processo administrativo, 

ou seja, pelo processo de planejamento, execução e controle das atividades. 

Padoveze (2015) esclarece que esse subsistema é constituído de conjunto de 

procedimentos e diretrizes, sendo: 

o Análise do ambiente interno e externo; 
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o Elaboração do planejamento estratégico; 

o Elaboração das diretrizes e políticas estratégicas; 

o Planejamento operacional; 

o Elaboração do plano operacional; 

o Programação das operações; 

o Aprovação do programa operacional; 

o Execução das operações e transações; 

o Controle; e 

o Ações corretivas. 

As peculiaridades de como cada empresa é gerida determina também quais 

mecanismos de controle são necessários. 

 

3.2.5. Subsistema de Informação 

Compreende o conjunto de necessidade informacionais para a gestão da empresa. 

O subsistema informacional fornece tanto para o sistema de gestão quanto para o sistema 

físico, considerando-se que as informações são importantes tanto para a tomada de decisão 

gerencial quanto para o processo produtivo. 

Padoveze (2015) elucida para a importância de determinar um nível ótimo de 

informações, tendo em vista que poucas informações prejudicam o processo decisório e 

informações demais geram trabalhos desnecessários e reduzem a eficiência da organização. 

 

3.2.6. Subsistema Físico 

É nesse subsistema onde as transações são executadas e os eventos econômicos 

acontecem. A empresa se manifesta mais claramente nesse subsistema, mediante o conceito 

sistêmico de processamento de recursos para obtenção de produtos ou serviços. 

Coura e Bermudos (2018) caracteriza esse sistema como sendo os “hardwares” 

da empresa. 

A figura 2 ilustra todos os subsistemas e a interação entre eles, culminando na 

alimentação do subsistema físico. 
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3.3. Controladoria, Auditoria e Tesouraria 

Figueiredo e Caggiano (2017) elucidam a importância de distinguir o papel da 

controladoria em relação à auditoria e à tesouraria, pois podem causar mau entendimento nos 

seus papéis dentro da empresa. Destacam que às vezes é atribuído erroneamente ao controller 

(executivo responsável pela área de controladoria) o papel de tesoureiro. 

Os autores destacam também que o controller não realiza o controle, mas “é 

responsável por estabelecer as sistemáticas de controle, que auxiliarão os responsáveis pelas 

demais áreas a avaliarem o desempenho de suas atividades”. Ou seja, ele não toma a decisão, 

mas auxilia o tomador de decisão a mensurar seu resultado. 

O tesoureiro está voltado e imbuído do papel da gestão financeiros dos recursos, 

na captação e zelo por melhores aplicações. Já o controller está preocupado com a parte 

operacional da empresa, estabelecendo procedimentos internos para melhorar a busca da 

eficiência e eficácia organizacionais (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 2017). 

Padoveze (2015, p. 34) diz que o tesoureiro tem como função “o suprimento de 

recursos para as demais atividades desenvolvidas internamente na companhia” e, “deve ser 

avaliada pela controladoria igualmente  s demais”. A tesouraria tem, assim, funç o 

Subsistema Institucional/ 
Crenças e Valores 

Modelo de Gestão 

Processo de 
Gestão 

Subsistema de 

Informação 
Subsistema Social 

Subsistema 

Formal/Organizacional 

Subsistema Físico 

Recursos 
Processamento/Pr

odução 
Produtos e 

Serviços 

Figura 2 Visão sistêmica da empresa, subsistemas e eficiência 

Fonte: adaptado de Padoveze (2015, p.20) 
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operacional, que deve ter resultado positivo para a empresa e ser avaliado pelo desempenho 

desses resultados. 

O controller, por sua vez, segundo Anthony e Govindarajan (2002, apud COURA 

e BERMUDO, 2018, n.p) tem como função: 

 Reunir e operar informações e projetar sistemas de controle; 

 Preparar demonstrações e relatórios financeiros e não financeiros; 

 Preparar e analisar relatórios de desempenho e auxiliar outros gerentes 

na interpretação desses relatórios, analisando programas e propostas de 

orçamento, bem como consolidar os planos de vários setores da 

empresa no orçamento anual; 

 Supervisionar os procedimentos contábeis e das auditorias interna e 

externa, para assegurar a validade das informações, estabelecer 

adequadas salvaguardas contra furtos e desfalques e executar 

auditorias operacionais; e 

 Desenvolver a capacidade do pessoal de sua área e participar do 

aperfeiçoamento do pessoas de nível gerencial em assuntos relativos à 

função de controladoria. 

Figueiredo e Caggiano (2017) também destacam a verificação de confusão 

conceitual entre a controladoria e a auditoria, tendo em vista que ambas se assemelham nos 

objetivos funcionais, pois “se preocupam com a companhia no combate a erros, fraudes e 

desperd cios”. No entanto, h  algumas diferenças b sicas. 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2008), através das normas de 

auditoria independente das demonstrações contábeis NBC-T-11,  

 

a auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos 

técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, 

consoante os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica. 

 

Crepaldi (2009, p.3) define que o objetivo da auditoria financeira como sendo: 

 

expressar uma opinião sobre a propriedade das mesmas e assegurar que elas 

representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado de suas 

operações e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos períodos em 

exame, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, aplicados com 

uniformidade durante os períodos. 
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A distinção entre os papéis da controladoria e da auditoria podem ser vistos no 

Quadro 2. 

Quadro 2 Diferenças entre auditoria e controladoria 

Auditoria Controladoria 

Atua após a ocorrência dos fatos. Atua antes, durante e depois da ocorrência dos fatos. 

Apenas verifica falhas e aconselha para que sistemas 

de controle sejam desenvolvidos. 

É responsável operacionalizar sistema de 

informações e controles. 

Não desenvolve tarefas de rotina. Revisa os 

trabalhos, verificando se estão dentro dos padrões de 

conformidade. 

Efetua trabalhos rotineiros de funcionamento do 

sistema de informações e controle. 

Tem acesso a documentos secretos. Não tem acesso, mas é sua atribuição estabelecer 

procedimentos para sua guarda e manuseio seguro. 

Não fornece aos gestores informações que os 

auxiliem no processo de tomada de decisões. 

É sua atividade o suprimento das informações 

gerenciais para o desenvolvimento dos processos de 

tomada de decisão e controle. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo e Caggiano (2017) 

 

3.4. Missão e Estrutura da Controladoria 

Padoveze (2015, p. 33) diz que a controladoria “por meio da Ciência Contábil e 

do Sistema de Informação de Controladoria, é responsável pela coordenação da gestão 

econômica do sistema empresa”. A Comissão de Valores Mobiliários (1986) define sistema 

de informaç o como “um conjunto articulado de dados, técnicas de acumulação, ajustes e 

editagens de relatórios”. 

Silva (2012) enumera três objetivos da controladoria: 

a) Promover a eficácia organizacional; 

b) Viabilizar a gestão econômica da empresa; 

c) Integrar as áreas sob sua responsabilidade. 

 

Figueiredo e Caggiano (2017, n.p) definem que a controladoria, como 

departamento, precisa ser responsabilizada pela: 

a) Elaboração e manutenção do plano integrado para exercício do controle; 

b) Medição do desempenho organizacional com base nos planos e padrões 

estabelecidos; 

c) Relato e interpretação dos resultados encontrados; 

d) Doção de procedimentos que conduzam ao atingimento das políticas e dos 

objetivos do negócio; e 
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e) Estabelecimento de controles internos com o fim de proteção dos ativos da 

entidade. 

A figura 3 ilustra como deve ser estruturada a controladoria numa empresa para 

atingir os objetivos. 

Padoveze (2015) sugere duas grandes áreas dentro da controladoria: 

a) Planejamento e Controle: responsável pela gestão econômica da empresa 

através de dados estatísticos, análise de mercado, análise ambiental, análise 

conjuntural e projeção de cenários, elaboração e acompanhamento de 

projetos, análise de investimentos, etc.; 

b) Escrituração: responsável pelas informações societárias, fiscais e funções de 

guarda de ativos através de demonstrativos, controle patrimonial e seguros, 

gestão de impostos, controle de inventários etc. 

 

Figura 3 Estrutura da Controladoria 

Fonte: Padoveze (2015). 



 

 

30 

O autor também elucida o papel da controladoria no controle interno da empresa 

através de:  

a) Geração de relatórios e informações; 

b) Procedimentos, critérios e ações que garantam a salvaguarda dos ativos da 

empresa; 

c) Prevenção contra mau uso dos recursos; e, 

d) Procedimentos, critérios e ações que permitam melhor proteção contra falhas 

humanas. 

 

3.5. Os Pilares da Controladoria 

Coura e Bermudo (2018) destacam que, para garantir o sucesso na tomada de 

decisão, dois pilares devem ser observados na controladoria. Eles são: 

a) Criação de mecanismos de alinhamento com a estratégia; e 

b) Boa governança corporativa. 

 

3.5.1. Mecanismos de Alinhamento com a Estratégia 

Segundo Anthony e Govindarajan (2008, p.6), “o controle gerencial é o processo 

pelo qual os gestores influenciam os outros membros de uma organização para implementar 

as estratégias da organização”. Dizem ainda que “os sistemas de controle gerencial auxiliam 

os gestores a movimentar a organizaç o na direç o de seus objetivos estratégicos” (p.8). 

Portanto, “o controle gerencial enfoca principalmente a execução da estratégia” (destaque 

dos autores). 

De acordo com os autores, o controle gerencial envolve uma série de atividades, 

que incluem: 

a) Planejamento sobre o que a organização deve realizar; 

b) Coordenação das atividades das várias partes da organização; 

c) Comunicação das informações; 

d) Avaliação das informações; 

e) Decisão, se houve, sobre qual ação deve ser executada; e 

f) Influência sobre pessoas, visando a alteração de seu comportamento. 

A Figura 4 mostra a estrutura para implementação de estratégia e o papel do 

controle gerencial nela. 
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Como visto na figura 4, o controle gerencial não é a única ferramenta necessária 

para a implementação da estratégia desejada. A estrutura organizacional, a gestão das pessoas 

e a cultura também desempenham papel importante na consolidação das estratégias nas 

organizações. 

Anthony e Govindarajan (2008), esclarecem que:  

a) Estrutura organizacional determina as funções, descrevendo os 

relacionamentos e a divisão de responsabilidade que configuram a tomada de 

decisão dentro de uma organização.  

b) Gestão de Recursos Humanos é o processo que envolve seleção, treinamento, 

avaliação, promoção e dispensa de funcionários, para que seja possível o 

desenvolvimento do conhecimento e das habilidades necessárias para a 

execução da estratégia organizacional.  

c) Cultura refere-se ao conjunto de crenças, atitudes e normas que, explícita ou 

implicitamente, guiam as ações gerenciais. 

De acordo com Oliveira, Perez Junior e Santos (2015, n.p) o moderno 

gerenciamento das corporações deve constituir-se em um processo cíclico contínuo de: 

a) Formular estratégias; 

b) Comunicar essas estratégias para toda a organização; 

c) Desenvolver e pôr em prática táticas para implementar as estratégias; e 

d) Desenvolver e implementar controles para aprimorar as etapas da 

implementação e depois o sucesso no alcance das metas estratégicas. 

Figura 4 Estrutura para Implementação de Estratégia 

Fonte: Anthony e Govindarajan (2008, p.8) 
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Hoji (2018) ilustra na figura 5 o processo de planejamento, execução e controle: 

Segundo Hoji (2018): 

1) Existem três fases no processo de tomada de decisões: planejamento, 

execução e controle; 

2) O sistema de informações é composto por: sistema de orçamentos e sistema 

de contabilidade; 

3) O orçamento aprovado é registrado no sistema de orçamentos, e as atividades 

do dia a dia são executadas com base nos valores planejados; 

4) A execução das atividades empresariais gera registros contábeis; 

5) O sistema de contabilidade compara os dados contábeis efetivos com os 

dados registrados no sistema de orçamentos, emitindo relatórios de 

desempenho; 

6) Análises pertinentes são realizadas pelas áreas responsáveis e os gestores 

recebem feedback; 

7) Caso necessário, ajustes são implementados na execução do plano 

orçamentário, realimentando o processo. 

Anthony e Govindarajan (2008) ressaltam que o processo de controle gerencial 

abrange mais que as medições de desempenho financeiro. Apesar de ser importante a 

medição do resultado monetário, todas as subunidades organizacionais possuem objetivos, 

Figura 5 Processo de planejamento, execução e controle 

Fonte: Hoji (2018, p11) 
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que muitas vezes não são financeiros, como: qualidade do produto, participação de mercado, 

satisfação do cliente, entrega pontual e motivação do funcionário. Todas são medidas de 

desempenho importantes para chegar à estratégia pretendidas. 

 

3.5.2. Governança Corporativa 

De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

(2015), criado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,  

 

governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. 
 

O código enumera quatro princípios básicos de governança corporativa; sua 

adoção resulta em um melhor clima de confiança interno e externo nas organizações. Os 

princípios são: 

a) Transparência: Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores 

que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização 

do valor da organização; 

b) Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os 

sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração 

seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. 

c) Prestação de contas (accountabillity): Os agentes de governança devem 

prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 

tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papéis. 

d) Responsabilidade Corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades 

negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando 

em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais no curto, 

médio e longo prazos. 



 

 

34 

Coura e Bermudo (2018) ressaltam que, em uma empresa na qual os princípios de 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa imperam, há 

maior possibilidade de acesso a recursos financeiros a custos mais competitivos e 

colaborando para um ciclo virtuoso de investimentos capaz de propiciar crescimento e 

longevidade à companhia. 

 

3.6. Implantação de uma Controladoria 

Padoveze (2015) enumera quatro etapas necessárias para a implementação de 

uma controladoria: diagnóstico da situação empresarial, definição das áreas a serem atendidas 

pela controladoria, estruturação do sistema contábil tradicional e estruturação do sistema 

contábil gerencial. 

 

3.6.1. Diagnóstico da situação empresarial 

O diagnóstico objetiva identificar quais as necessidades informativas dos modelos 

de decisão. Devem ser estudados: 

a) Estrutura organizacional: estudar a estrutura hierárquica da empresa e estudar 

possíveis mudanças de representatividade no sistema de acumulação de 

informações contábeis e gerenciais; 

b) Unidades de negócios e processos operacionais: identificar as diversas 

unidades de negócios existentes e seus principais processos operacionais; 

c) Produtos e serviços: identificar os produtos e serviços com o objetivo de 

inseri-los no sistema de informação contábil; 

d) Eventos econômicos - identificar e caracterizar os eventos econômicos da 

empresa; 

e) Tecnologia e sistema de informações: deve-se avaliar os sistemas de 

informação e comunicação existentes. As informações devem ser de 

qualidade e integradas dentro do sistema de informação geral da empresa. 

 

3.6.2. Definição das áreas a serem atendidas pela controladoria 

A controladoria, como responsável pela gestão econômica da empresa, deve estar 

estruturada de forma a coletar e fornecer informações que tornem o processo decisório mais 

preciso ao mesmo passo que englobe as principais áreas da organização. 

a) A empresa: Deve fornecer informações acerca do gerenciamento global da 

empresa; 
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b) As unidades de negócios: Devem informar o gerenciamento do resultado 

setorial, bem como o desempenho de seus gerentes setoriais; 

c) Os departamentos: Devem informar o gerenciamento dos responsáveis por 

custos e despesas controláveis e conduzir o processo orçamentário; 

d) Os produtos e serviços: Devem gerar informações como custeio de produtos, 

gestão de preço de venda, análise de rentabilidade por produto e rentabilidade 

de linhas de produtos e serviços; 

e) As atividades: Devem possuir informações detalhadas acerca dos custos e da 

receita gerada por cada atividade; 

f) As transações: Devem auxiliar os gestores operacionais com informações 

sobre os principais eventos econômicos da empresa. 

 

3.6.3. Estruturação do sistema contábil tradicional 

O sistema contábil tradicional serve de base para os demais sistemas de 

informação da controladoria, tendo como instrumentos essenciais: 

a) Relatórios Básicos; 

b) Plano de contas fiscal e gerencial; 

c) Conta contábil fiscal e gerencial; 

d) Flexibilidade; 

e) Orçamento. 

 

3.6.4. Estruturação do sistema contábil gerencial 

O sistema contábil gerencial destina-se a permitir a maior eficiência da utilização 

dos recursos, e é composto pelos seguintes subsistemas gerenciais. 

a) Sistemas de custos, inflação da empresa, preços de venda; 

b) Contabilidade por Responsabilidade e unidades de negócios; 

c) Orçamentos e Projeções; 

d) Informações para o desenvolvimento de estratégias; 

e) Gestão tributária.  

 

Ao finalizar o referencial teórico que embasa o presente estudo, entende-se que 

estão explicitados os conteúdos básicos acerca do entendimento sobre o terceiro setor e 

controladoria, necessários para o atingimento dos objetivos propostos pela presente pesquisa. 

Portanto, a seguir, está descrita a metodologia adotada para a realização da pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 

Nessa sessão são explicados os métodos utilizados durante a pesquisa, explorando 

sua importância e limitações para chegar ao objetivo almejado. 

Segundo Gil (2008, p.8), “para que um conhecimento possa ser considerado 

científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a 

sua verificação. [...] determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento”. 

 

4.1.  Delimitação da Pesquisa 

De acordo com os objetivos gerais, as pesquisas podem ser classificadas em três 

grupos: explicativas, descritivas e exploratória. Este estudo pode ser classificado como 

descritivo, pois busca descrever as características de determinado fenômeno e população 

(GIL, 2008, p 27).  

O objetivo da pesquisa é: “identificar como as práticas de controladoria podem 

favorecer o desenvolvimento da sustentabilidade financeira na Casa da Criança Paralítica de 

Campinas”. 

 

4.2.  Unidade de Análise 

A pesquisa tem como foco a Casa da Criança Paralítica de Campinas – CCP, 

instituição de utilidade pública sem fins lucrativos dedicada a atender crianças e adolescentes 

com deficiência física e comprometimento neurológico. É constituída juridicamente de 

acordo com o artigo 1º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, garantindo certificação 

de entidade beneficente de assistência social. 

Em 17 de janeiro de 1954 nasceu oficialmente a Casa da Criança Paralítica de 

Campinas – CCP, fundada a partir da atitude visionária de seus idealizadores, em particular 

do primeiro presidente, Dr.Ernani Fonseca, que realizou o sonho de construir com um olhar 

inovador um edifício dedicado a atender pessoas com deficiência, especialmente as vítimas 

da Poliomielite, na época conhecida como Paralisia Infantil. 

Atualmente oferece atendimento especializado multiprofissional nas áreas de 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e pedagogia. Tem 

destaque na região pelos serviços médicos (fisiatria, pediatria, neurologia e ortopedia), além 

dos serviços odontológicos, nutricional, de integração sensorial e de assistência jurídica, 

assim como de orientação à família.  
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A empresa conta, à época desta pesquisa, com mais de 60 profissionais e atende 

360 crianças com deficiência e em vulnerabilidade social, tendo atendido mais de 18 mil 

crianças em sua história e realizado mais de 47 mil atendimentos em 2017. 

O pesquisador, trabalhando na instituição, solicitou acesso aos dados, processos e 

funcionários da empresa, recebendo resposta positiva pelo gerente geral, pelo diretor 

administrativo e pelo presidente da instituição. Foi garantindo acesso livre para realização da 

pesquisa. 

 

4.3.  Coleta de Dados 

Quanto às técnicas de investigação o presente estudo se desenvolve através de 

pesquisa documental, estudo de caso, observação participante e entrevista semiestruturada. 

Estudo de Caso é “caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado” (GIL, 2008). 

Como já explicitado, a pesquisa ocorre na Casa da Criança Paralítica de Campinas, nas qual o 

pesquisador trabalha. O estudo de caso possibilita explorar situações da vida real cujos 

limites não estão claramente definidos, descrever a situação do contexto em que está sendo 

feita determinada investigação e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno 

(GIL, 2008, p.58). 

A pesquisa documental é realizada em documentos conservados no interior de 

órgãos públicos e privados ou com pessoas, que ainda não receberam tratamento analítico 

(primeira mão), ou já receberam tratamento analítico (segunda mão) (VERGARA, 2016; 

GIL, 2008). Nessa pesquisa foram estudados: 

 O planejamento estratégico; 

 O estatuto; 

 As auditorias independentes; 

 As descrições de cargos; 

 Os orçamentos; 

 O fluxo de caixa; e 

 Os registros contábeis. 

Buscou-se com o levantamento dessas informações, avaliar como ocorre o 

gerenciamento dos eventos econômicos da empresa, seus envolvidos e principais 

responsáveis. 
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A observação participante possibilita acesso mais rápido aos dados e 

informações, à medida que o observador assume papel de membro do grupo (GIL, 2008). As 

observações do presente estudo foram feitas no decorrer de reuniões, cotidiano de trabalho e 

durante as entrevistas. 

O quadro 3 apresenta as orientações seguidas para a observação. 

Quadro 3: Orientação para observação participante 

Situação Fatores 

Cotidiano e reuniões 

 As pessoas; 

 os processos; 

 a infraestrutura; 

 a estrutura organizacional; 

 as unidades e processos operacionais; 

 os serviços e arrecadações; 

 as ferramentas utilizadas; 

 a comunicação e interação; e 

 as dificuldades e reclamações recorrentes das 

interações em grupo. 

Entrevistas 

 O nível de abertura durante a entrevista; 

 os pontos de debate mais correntes; e 

 as dificuldades e reclamações individuais. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Nesse estudo, a observação possibilita identificação mais acurada das 

dificuldades dos funcionários na execução dos processos de gerenciamento e das atividades 

cotidianas. Assim sendo, permite um melhor diagnóstico da empresa e, consequentemente, a 

apresentação de melhores soluções. 

A entrevista desta pesquisa tem por objetivo avaliar como ocorrem os processos, 

assim como as limitações e dificuldades enfrentadas pelos envolvidos nas atividades 

correlatas à controladoria na instituição. Segundo Gil (2008, p. 109), pode-se definir 

entrevista como “a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. 

Foi escolhida entrevista como forma de coleta dos dados por ser uma técnica 

eficiente na obtenção de dados em profundidade (GIL, 2008). A entrevista semiestruturada é 

caracterizado pela formulação de roteiro que direciona a entrevista, mas permite flexibilidade 

nas repostas. 
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A entrevista busca explorar a percepção dos funcionários quanto ao seu papel na 

empresa no estabelecimento das estratégias, no controle empresarial e nos valores e crenças 

compartilhados, conforme descrito no Quadro 4: 

 

 

Quadro 4: Roteiro da entrevista 

Perguntas Finalidade da Pergunta 

Qual o seu papel na organização? 
Entender a percepção do funcionário da sua 

responsabilidade e autoridade na empresa 

Como é feito o planejamento estratégico da empresa? 

Identificar o processo decisório, se é centralizado ou 

descentralizado, transparente ou não. 

Quem participa? 

Quem opina? 

E no estabelecimento do orçamento? 

Como você descreveria o clima, a relação entre as 
pessoas, da Casa da Criança Paralítica de Campinas? 

Entender a percepção do funcionário sobre a cultura e 
valores da empresa 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Foram entrevistados os principais gestores da atividade diária da organização: 

 A contadora: terceirizada; especializada no terceiro setor: responsável 

pela contabilidade gerencial e escritural da empresa; 

 A coordenadora técnica: com formação na área de saúde, responsável 

pelas atividades fim da organização; 

 A coordenadora de mobilização de recursos: formada em comunicação 

social, responsável pelos eventos, comunicação e campanhas; 

 O gerente administrativo: formado em administração, com vasta 

experiência de trabalho em empresas de transporte, responsável pela 

gestão de apoio a todos os departamentos e gestores; e 

 A analista financeira sênior: responsável por executar as atividades diárias 

do setor financeiro. 

Antes da entrevista foram apresentados os objetivos da pesquisa assim como a 

forma de tratamento e apresentação das informações, havendo concordância por parte dos 

entrevistados com a forma descrita. 

 

4.4.  Tratamento dos Dados 

Segundo Vergara (2016, p. 56), tratamento de dados refere-se   seç o “na qual se 

explicita para o leitor como se pretende tratar os dados a coletar, justificando porque tal 

tratamento é adequado aos propósitos do projeto”. 
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As respostas das entrevistas foram transcritas. Em seguida os textos foram 

tratados para apontar semelhanças ou disparidades nas respostas e, assim, identificar padrões 

que esclareçam o posicionamento dos entrevistados na cultura da empresa 

Os dados da pesquisa documental foram organizados de forma lógica, com o 

propósito de identificar como os processos ocorrem na organização. 

As informações levantadas durante a pesquisa são primordialmente opiniões de 

terceiros, processos e estruturas gerenciais. Devido à natureza qualitativa da pesquisa, os 

dados são tratados de forma não estatística. As informações são estruturadas para haver 

melhor compreensão dos fatos, assim como para servirem de base comparativa com as 

informações coletadas na pesquisa bibliográfica. 

Em seguida são confrontados os dados coletados em campo com a pesquisa 

bibliográfica, para, por fim, fazer sugestões de melhoria à empresa. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa seção, são explorados os resultados da pesquisa documental, da observação 

participante e das entrevistas. Inicialmente os resultados são avaliados para identificar como 

ocorrem os mecanismos de implementação da estratégia e em seguida o sistema de controle 

gerencial da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Paralelamente, os resultados são 

discutidos baseando-se no referencial teórico. 

O propósito é estudar o fluxo de informações na empresa, desde a formulação dos 

objetivos estratégicos, passando pelo gerenciamento diário das ferramentas de controle e 

finalizando na tomada de decisão dos executivos para chegar ao objetivo da pesquisa. 

 

5.1. Mecanismos de Implementação da Estratégia e Sistema de Controle Gerencial 

A Casa da Criança Paralítica de Campinas realiza planejamento estratégico 

anualmente através de consultoria voluntária realizada pela Fundação Dom Cabral. 

Participam do planejamento os diretores, gerentes e coordenadores das áreas da empresa. 

O planejamento utiliza o método de Balanced Scorecard na definição dos 

objetivos, assim como estabelece indicadores e metas, descrevendo os executivos 

responsáveis e estabelecendo cronograma. O cronograma e os objetivos são acompanhados 

por consultora da Fundação Dom Cabral, que realiza visitas mensais para avaliar o 

andamento das metas. 

O acompanhamento é feito somente pela consultora externa, não havendo 

acompanhamento interno e somente um membro assalariado da empresa tendo acesso fácil ao 

planejamento estratégico. Foi declarado, inclusive, pelo gerente administrativo que ele não 

tinha acesso direto ao planejamento, assim como demonstrou pouco conhecimento do 

conteúdo do plano. Essa desconexão causa um problema interno de comunicação e de 

acompanhamento das metas estratégicas. 

É uma prática fortemente estabelecida no setor privado a disseminação da missão, 

visão, valores e da estratégia entre seus executivos e para os funcionários em geral. É através 

do subsistema de valores e crenças que ocorre o alinhamento dos interesses dos funcionários 

com os interesses da empresa. 

A empresa valoriza fortemente transparência e senso de responsabilidade para 

com a comunidade, mas evidenciou nas entrevistas desconexão entre si, não partilhando 

outros valores em comum. Em nenhum lugar da empresa ou documentos (inclusive no 

planejamento estratégico) há demonstrados missão, visão e valores da empresa. 
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Ao final do planejamento é formulado o orçamento anual, que serve de guia 

durante o período. O orçamento da empresa é dividido de acordo com as fontes dos recursos. 

As principais fontes da Casa da Criança Paralítica de Campinas são os recursos próprios, 

fundos de fomento ao terceiro setor e convênios com o SUS e secretarias municipais. As 

verbas advindas do setor público são previamente acordadas e devem ser investidas em sua 

totalidade conforme o acordo. Caso não seja totalmente gasto, deve ser devolvido o 

sobressalente. 

Os custos e despesas da empresa são alocados de acordo com a disponibilidade 

das fontes. Se surgir uma verba nova, os custos são realocados de uma fonte para outra. 

Quando surgem novas fontes irrestritas, normalmente são destinadas a investimentos em 

novos projetos. 

O orçamento utilizado pela Casa da Criança Paralítica de Campinas, segundo 

Hoji (2017), é caracterizado como estático. O controle é feito apurando a variação ocorrida 

entre os valores realizados e os orçados no planejamento. 

Quem realiza a apuração do orçamento é a contadora, terceirizada, especializada 

no terceiro setor. A contadora relatou dificuldade no preenchimento do orçamento mensal 

devido o intervalo de tempo entre a realização da operação e o período de preenchimento das 

informações. Isso ocorre em parte pelo papel de gerente financeiro ser atualmente prestado 

pelo próprio diretor financeiro, que é voluntário e não está presente na operação diária da 

instituição. A falta de uma figura central gera dissonância tanto na coleta das informações 

quanto na mensuração dos resultados, tornando o processo decisório mais impreciso do que 

deveria ser. 

Em conjunto ao orçamento há o acompanhamento do fluxo de caixa, que ocorre 

mensalmente, também pela contadora. No fluxo de caixa é feito o comparativo entre as 

receitas previstas e as realizadas, para serem deduzidas as despesas. Ao fim do mês é 

apresentado relatório à diretoria e conselho fiscal sobre o fluxo de caixa. Os relatórios são 

resumidos, apresentando o diferencial entre o estimado e o realizado. 

As contas de despesas são divididas em pessoal, encargos sociais, benefícios, 

serviços terceiros, materiais, utilidades, equipamentos/suprimentos, promoções sociais, 

despesas financeiras, impostos e taxas, manutenção de bens permanentes e despesas gerais. 

Todas as compras da empresa são realizadas pelo analista administrativo júnior e qualquer 

tipo de movimentação econômica é acompanhada pelas analistas do setor financeiro. 
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5.1.1. Estrutura Organizacional, Cultura e Recursos Humanos 

A estruturação do orçamento e fluxo de caixa são propícios para as atividades 

atuais da instituição, mas os subsistemas correlacionados prejudicam seu funcionamento 

ótimo e dificultam pretensões de expansão dos sistemas de controle. Falhas na estrutura 

organizacional e na cultura causam ineficiências no acompanhamento dos resultados e, 

consequentemente, na utilização dos recursos. 

A estrutura organizacional da empresa divide-se em 4 níveis: Conselho Fiscal, 

Diretoria Executiva, Setores e Operação. Estão representadas no gráfico 1, com as principais 

operações de custo e receitas. O gráfico foi desenvolvido pelo autor da pesquisa, tendo em 

vista que a empresa não conta com organograma oficial. 

 

As principais formas de arrecadação próprias são o bazar, o telemarketing, a nota 

fiscal paulista e os recebimentos de associados. Podem, assim, ser categorizadas como quatro 

atividades distintas. As atividades contam com líderes responsáveis pelo seu 

acompanhamento. No entanto, é difícil compreender a quem responde cada líder. Há uma 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Gráfico 1 Organograma Casa da Criança Paralítica 
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agente administrativa para coordenar o bazar, uma para o telemarketing e a arrecadação dos 

associados é liderada pela coordenadora de mobilização de recursos. 

De acordo com a descrição de cargos da empresa, o responsável pela arrecadação 

do telemarketing e pela operação da nota fiscal é o gerente financeiro. Todavia, como dito 

anteriormente, o cargo é ocupado pelo diretor financeiro, que não está presente na atividade 

diária. Informalmente, todos os responsáveis pela arrecadação se dirigem ao gerente 

administrativo, que apresenta forte liderança. No entanto, a ausência de gerente financeiro e a 

falta de organização formal na estrutura causam deficiências gerenciais e, consequentemente, 

de controle das atividades de arrecadação. 

A empresa funciona com estrutura organizacional funcional, ou seja, concentra 

atividades específicas em cada área, e, à medida que surgiam novas formas de arrecadação, 

foram sendo absorvidas pelas lideranças existentes sem avaliação do papel de cada atividade 

no resultado da empresa. Uma estrutura funcional tende a centralizar o controle e dificulta a 

visualização de cada área no resultado (COURA; BERMUDO, 2018). 

Segundo Cheng e Mendes (1989), para uma gestão atingir seus objetivos de 

forma satisfatória sua estrutura organizacional deve ser: 

• Descentralizada; 

• O controle deve ser exercido em cada área de responsabilidade/unidade 

administrativa; e 

• Em termos de acumulação contábil, devem estar divididos em centros de 

custos, de resultados e de investimentos. 

O conceito de centro de responsabilidade é muito importante como forma de 

organização para melhorar o controle das empresas. Coura e Bermudo (2018, n.p) explicam, 

“Um centro de responsabilidade é criado para descentralizar responsabilidade e autoridade. 

Para uma empresa crescer mantendo a competitividade, precisa descentralizar o controle.” 

A utilização do conceito de centro de responsabilidade na estruturação também 

possibilita o emprego do princípio de governança corporativa de prestação de contas 

(accountability). Cada centro deve ter um gerente e cada gerente deve responder pelo 

desempenho do centro, ao mesmo passo que é avaliado por dito desempenho. Algo percebido 

durante as entrevistas foi a falta de conhecimento dos gerentes e coordenadores do seu papel 

no controle de custos e receitas da empresa, sendo atribuída quase total responsabilidade ao 

setor financeiro. 

Um dos pontos reforçados por Anthony e Govindarajan (2018) para a 

implementação da estratégia é a gestão de recursos humanos. Na empresa há uma pessoa 
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responsável por contratação, demissão e assuntos relacionados a pessoas, mas não há 

processos de avaliação e desenvolvimento de conhecimento e habilidades dos funcionários. 

Um bom trabalho de desenvolvimento dos funcionários auxiliaria a diminuir o problema de 

accountability. 

A cultura de transparência é muito forte na Casa da Criança Paralítica, 

evidenciado durante as entrevistas e na realização dessa própria pesquisa, na qual nenhuma 

informação foi negada. Essa transparência é extremamente importante ao setor, uma vez que 

a credibilidade é a maior força para arrecadar fundos, independente da fonte. 

 

5.2. Sistema Contábil Tradicional e Gerencial 

Como mencionado, a contabilidade é realizada pela contadora terceirizada, 

especializada no terceiro setor. Ela presta papel de contadora escritural, mas também gera 

relatórios mensais sobre os orçamentos e fluxos de caixas. 

O papel da contabilidade escritural é bem suprido, cumprindo todos os quesitos 

legais necessários para a atividade da empresa, ao mesmo tempo que fornece informações 

importante ao conselho e à estratégia com os relatórios contábeis (D.R.E., Balanço 

Patrimonial, Fluxo de Caixa). 

A empresa também passa por auditoria anual realizada pela empresa Consulcamp. 

Os relatórios são apresentados ao conselho fiscal, que é composto por voluntários, não 

recebendo quaisquer benefícios diretos ou indiretos da instituição. Presta papel importante na 

gestão e transparência, sendo incumbido de realizar análise mensal dos relatórios contábeis e 

emitir anualmente parecer sobre os balanços patrimoniais e financeiros. 

O papel do conselho gera credibilidade e profissionalismo à instituição frente aos 

órgãos públicos e privados, aumentando a possibilidade de mobilização de recursos. 

A contabilidade escritural da instituição é um dos maiores diferenciais da Casa da 

Criança Paralítica de Campinas frente às outras instituições do terceiro setor. A transparência 

dessas informações, aliada ao profissionalismo e credibilidade dos profissionais envolvidos 

possibilita à empresa acesso a fundos que muitas outras empresas da região não conseguem 

com a mesma agilidade. 

A contabilidade gerencial, no entanto, é dissipada, não havendo uma pessoa 

responsável ou congregação das informações em uma fonte. 

Foi observado que a empresa utiliza sistemas de gerenciamento independentes. 

Há um sistema para o setor financeiro, um para o bazar, um para o telemarketing e um para o 
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setor de compras. Seria interessante para a empresa avaliar a possibilidade de um sistema 

integrado. 

Os custos da empresa são avaliados de forma resumida, limitada a contas de 

despesas. Para empresas do terceiro setor, mais dependentes do controle de custos, é 

imperativo haver um planejamento e controle mais profissional nessa área. 

Novos projetos de investimento são avaliados levantando orçamento e estimando 

demanda, mas não é conhecimento disseminado a análise dos projetos através de cálculo de 

retorno sobre investimento (ROI), taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido 

(VPL). Apesar dos projetos não gerarem lucro à empresa, devido sua natureza, os indicadores 

podem ser adaptados para calcularem resultado financeiro positivo ou valor agregado aos 

serviços. Afinal, as organizações do terceiro setor também devem apresentar resultado 

compatível com sua sustentabilidade. 

 

5.3. Considerações Finais 

Foram identificadas deficiências na definição e implementação das estratégias da 

empresa. O acompanhamento e disseminação dos valores institucionais, assim como os 

objetivos estratégicos, é bastante fraco e poucos têm acesso rápido às informações. 

Também foi identificada deficiência na estrutura organizacional da empresa, o 

que gera problemas de comunicação e de lideranças indefinidas. Esses problemas acarretam 

na dificuldade do controle de objetivos e metas. 

A empresa apresenta sistemas de controle difundidos por área, sendo 

recomendado um sistema integrado para otimizar o controle dos recursos, objetivos e metas 

da empresa. 

Outro ponto que a empresa pode buscar melhorar é na formação dos funcionários, 

pois poucos têm conhecimento de finanças e ferramentas de controle, o que leva a problemas 

de centralização do controle financeiro, tendo em vista que líderes de unidades não têm 

segurança ou são confiados a responsabilidade da decisão sobre a utilização dos recursos. 

Em suma, recomenda-se à empresa melhorar a definição das estratégias e seu 

acompanhamento, fazer campanha para fortalecer os valores e crenças internamente, 

sistematizar melhor a estrutura organizacional, implantar sistema integrado de controle e 

promover programas de recursos humanos voltadas a desenvolver seus membros nos 

conhecimentos de finanças e controle. 
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6. CONCLUSÃO 

A Casa da Criança Paralítica de Campinas é competente e profissional nas 

atividades de controle contábil escritural. Apresentou forte cultura voltada à transparência e 

tem executivos que querem fazer a empresa crescer e ser sustentável. No entanto, precisa 

melhorar a definição das estratégias e seu acompanhamento, campanha para fortalecer os 

valores e crenças internamente, sistematizar melhor a estrutura organizacional e promover 

programas de recursos humanos voltadas a desenvolver seus membros. 

Ficou evidente através dos estudos sobre sistemas de controle e controladoria que 

a utilização de ferramentas, profissional especializado ou implementação de uma área de 

controle não são suficientes para obter sucesso na sustentabilidade do negócio. As práticas de 

controladoria auxiliam as organizações a gerenciarem os recursos para alcançarem seus 

objetivos, ou seja, ser eficiente para ser eficaz. No entanto, os subsistemas aliados ao sistema 

de controle têm papel crucial no sucesso da empresa e da operação do próprio controle. 

Como Coura e Bermudo (2018, n.p) advertem: “Se uma empresa tem um sistema 

de controle muito eficiente, mas uma estratégia equivocada, ela só conseguirá errar mais 

r pido”. Assim como Padoveze (2015, p. 19) evidencia: “[...] o lucro é maior ou menor 

segundo o grau de competência empresarial, e a empresa é a reunião de especialidade 

humanas, que s o questões atinentes ao subsistema social”. 

O estudo também evidenciou que os conhecimentos de controle são facilmente 

transferíveis. As gestões de negócios, privados ou não, utilizam os mesmos conceitos e 

apresentam limitações semelhantes. O que muda são as perspectivas dos desafios, que devem 

ser melhor estudadas. 

Portanto, os objetivos da pesquisa foram atingidos, conforme síntese descrita no 

Quadro 5:  

Quadro 5: Síntese dos resultados da pesquisa 

Objetivos Resultados 

Geral: Identificar como as práticas de controladoria 
podem favorecer o desenvolvimento da 

sustentabilidade financeira na Casa da Criança 

Paralítica de Campinas. 

Foi identificado como as práticas de controladoria 

auxiliam as empresas a gerenciarem melhor seus 

recursos para atingir seus objetivos. Também foi 

identificado que, para tal, é necessário que os 
subsistemas auxiliares favoreçam as atividades de 

controle. Caso contrário, o controle será subutilizado e 

poderá causar mais danos do que benefícios à empresa. 

Também foi evidenciada fácil transferência dos 

conceitos acadêmicos ao terceiro setor, só mudando a 

perspectivas dos desafios. 

Específico: Estudar o fluxo de informações na 

empresa, desde a formulação das estratégias, 

passando pelas práticas de controle e finalizando na 

tomada de decisão dos executivos. 

Foi realizado através da pesquisa documental, 

observação participante e entrevistas.  
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Específico: Propor pontos de melhoria, caso haja 

discrepância entre as práticas recomendadas pela 

teoria para a sustentabilidade financeira e as adotadas 

pela empresa alvo da pesquisa. 

Recomendou-se à empresa melhorar a definição das 

estratégias e seu acompanhamento, fazer campanha 

para fortalecer os valores e crenças internamente, 

sistematizar melhor a estrutura organizacional e 

promover programas de recursos humanos voltadas a 

desenvolver seus membros. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

O terceiro setor apresenta crescente interesse acadêmico desde a década de 80, 

mas ainda há muito a ser explorado, principalmente nos estudos organizacionais voltados a 

finanças e marketing. A amplitude do setor permite aprofundamento em muitos temas 

distintos que enriquecem o conhecimento e auxiliam as organizações a se profissionalizarem. 

Como sugestão para estudos futuros, pode-se sugerir pesquisa abrangendo mais 

instituições em estrutura organizacional alinhado ao conceito de centros de responsabilidade, 

buscando a idealização de modelos mais concretos e melhor organizados direcionados para o 

setor. 

Outra sugestão é o estudo mais aprofundado do alinhamento de metas sociais 

com metas financeiras. Esse tema é de muita importância para o setor e apresenta diversas 

peculiaridades, que, se melhor estudadas, enriqueceriam bastante o conhecimento acadêmico. 
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