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ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ASSOCIAÇÃO ESPAÇO 
DA CRIANÇA 
 

Resumo 
 

As entidades sem fins lucrativos tem um papel de destaque nas comunidades e contribuem 
para o atendimento das necessidades específicas, impactando nas políticas sociais no país. 
A dificuldade na captação e  aplicação dos recursos para a busca das finalidades e dos 
objetivos faz com que muitas entidades encerram as atividades ou ficam a mercê da ajuda 
financeira de empresas e comunidade. O objetivo da pesquisa será analisar os indicadores 
para a avaliação de desempenho  da entidade sem fins lucrativos A metodologia a ser 
utilizada será a pesquisa bibliográfica para fundamentar o tema, e o estudo de caso das 
demonstrações contábeis da Associação Espaço da Criança através dos cálculos dos 
indicadores econômicos, financeiros e de eficiência de gestão.  A Associação Espaço da 
Criança é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo ser um espaço alternativo 
para crianças e adolescentes de cinco a quatorze anos , no contra turno escolar, para pais 
que trabalham e necessitam de uma local adequado onde seus filhos possam ficar no 
horário que não estão na escola. Como resultado da pesquisa pretende-se avaliar o 
desempenho da gestão da entidade na captação e aplicação dos recursos para o 
atendimento das atividades fins. 

Palavras-chave – entidades, sem fins lucrativos, desempenho, indicadores, recursos. 

 
Introdução 
 

Toda entidade deve estar inserida no mercado e se manter competitiva para que os serviços 

prestados a sociedade sejam de qualidade e os recursos sejam geridos para melhor atender 

as metas da organização. 

As entidades sem fins lucrativos surgem de grupos de pessoas que se reúnem com 

interesses comuns e um grande desafio das mesmas é a captação de recursos e a busca de 

alternativas para a manutenção das atividades no atendimento da demanda. 

Como toda empresa, as organizações do terceiro setor necessitam estar organizadas 

e seus gestores precisam de controles e informações de indicadores financeiros e de 

desempenho para a tomada de decisão. Uma empresa sem recursos não sobrevive, e 

através dos indicadores pode-se analisar os recursos que são prioridade para que a 

entidade possa manter e criar projetos, traçar metas, reduzir custos e controlar os recursos 

financeiros a fim de garantir a aplicação na atividade fim 

A Associação Espaço da Criança é uma ONG sem fins lucrativos que tem por 

objetivo ser um espaço alternativo para crianças e adolescentes de cinco a quatorze anos , 

no contra turno escolar, para pais que trabalham e necessitam de uma local adequado onde 

seus filhos possam ficar no horário que não estão na escola. Na entidade as crianças 

recebem alimentação, aulas de musica, capoeira , dança, atividades manuais , reforço 

escolar, e auxilio nas tarefas escolares. Este projeto tem um custo mensal elevado, já que 
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hoje atende-se 80 crianças e adolescentes, e os pais não podem contribuir mensalmente 

para cobrir o custo total, para tanto é necessário analisar os indicadores de desempenho e 

manter as atividades da Associação. 

Objetivos 
 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar os indicadores para a avaliação de 

desempenho  da entidade sem fins lucrativos. 

Os objetivos específicos serão apresentar os conceitos de entidades sem fins lucrativos 

e os relatórios contábeis; descrever os principais indicadores financeiros e econômicos 

específicos para e o terceiro setor; Identificar os indicadores de eficiência de gestão e 

avaliar o perfil dos recursos captados e aplicados. 

 
Metodologia  
 

Na metodologia de pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica para fundamentar o tema 

de estudo, e o estudo de caso que será apresentado os indicadores de desempenho da 

Associação. 

Na pesquisa bibliográfica buscar-se-á livros sobre o terceiro setor, as formas de 

constituição e as finalidades das entidades sem fins lucrativos. A legislação e as normas do 

Conselho Federal de Contabilidade específicas para as entidades destacando os 

procedimentos necessários para a manutenção das atividades sociais. 

O estudo de caso será feito através dos relatórios contábeis e controles internos a fim de 

identificar os indicadores de desempenho. 
 
Desenvolvimento 

1. Terceiro Setor 

O terceiro setor é formado por organizações como associações, institutos e fundações que 

não tenham fins lucrativos, que são formadas por um grupo de pessoas em prol de uma 

causa, geralmente tentam resolver os problemas da sociedade que o governo deixou de 

atender, como a falta de creches, a proteção a animais, floresta entre tantas outras 

atividades. 

Estas entidades são constituídas com estatuto aprovado em Assembleia que são 

registradas em atas próprias como também a realização das eleições da diretoria e após 

são inscritas no CNPJ para que possam estar em funcionamento. 

É muito importante a participação do terceiro setor em uma sociedade pois o mesmo 

chega em lugares ou enfrenta situações na qual o estado não conseguiu chegar. O 
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preenchimento desta lacuna é deveras importante e por isso essas organizações podem ser 

classificadas também como parceiro do estado seja em qual esfera for ,municipal , estadual, 

e federal. As organizações no terceiro setor são classificadas também como ONGs 

(organização não governamental) ou OCIPs (organização da sociedade civil de interesse 

público. Estas organizações são mantidas pela iniciativa privada em parceria do governo 

com repasses de verbas públicas. Seu principal objetivo é melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, animais e meio ambiente. 

De acordo com Peyon (2004), os grupos se dividem em setores sociopolíticos e assim 

se caracterizam :  

1º setor -  Estado – caracterizado pela União, Estados, Distrito Federal , Territórios, 

Municípios , autarquias e demais entidades de caráter publico criadas por Lei. Também 

inclui pessoas jurídicas de direito privado controladas pela máquina estatal. 

2º setor - Empresas – empresários e sociedades empresarias com capital e com a finalidade 

de lucro. 

3º setor – Entidades sem fins lucrativos – não estatais nem empresarias 

São características básicas do Terceiro Setor, conforme o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC, 2004,  p.31): 

a) promoção de ações voltadas para o bem-estar comum da coletividade; 

b) manutenção de finalidades não-lucrativas; 

c) adoção de personalidade jurídica adequada aos fins sociais (associação ou 

fundação); 

d) atividades financiadas por subvenções do Primeiro Setor (governamental) e 

doações do Segundo Setor (empresarial, de fins econômicos) e de particulares; 

e) aplicação do resultado das atividades econômicas que porventura exerça nos 
fins sociais a que se destina; 

f) desde que cumpra requisitos específicos, é fomentado por renúncia fiscal do 

Estado. 

Assim verificamos que as características do terceiro setor são exatamente a de fazer 

captação de recursos e investir em suas ações  , prestando serviços a comunidade. 

 

1.1 Captação de Recursos 

 

Existem diversas formas de captação de recursos para o terceiro setor como, por exemplo, 

vendas de produtos feitos pela entidade, eventos como festas ,feijoadas beneficentes entre 

outros. A prestação de um serviço a comunidade,  onde a receita é destinada cem por cento 

para a manutenção da entidade, não podendo distribuir os lucros entre a diretoria e não 

sendo o mesmo destinado a outra finalidade que não seja a manutenção da entidade . 

 A entidade também pode se beneficiar de subvenções públicas, através de projetos, 

bem como doação vindas da  deduções de imposto de renda de pessoas físicas e empresas 

privadas, patrocínios provenientes de outras entidades com  ou sem fins lucrativos.  
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A doação é um ato voluntário, mas a lei estabelece critérios a serem seguidos. Estas 

doações podem ser revogadas na forma do artigo 556 do código civil por descumprimento e 

ou ingratidão do donatário cujas causas estão previstas no artigo 557 do referido código.  

1.2 Controles Internos 

 

Toda entidade que visa uma continuidade de seus serviços prestados deve ter um rigoroso 

controle de seus recursos  para que possa atingir o objetivo desejado. 

O setor financeiro é responsável por registrar e controlar toda a movimentação de 

recursos financeiros da organização e sendo de fundamental importância na tomada de 

decisões que irão afetar o rumo da entidade. 

Conforme Magnus (2013) para se obter sucesso em qualquer tipo de controle, primeiro a 

pessoa responsável por controlar, deve conhecer minuciosamente a organização e quais 

são seus objetivos, expectativas e metas a serem alcançadas, para garantir o emprego dos 

recursos de forma honesta e eficiente. 

O controller precisa ser um profissional altamente qualificado, que 
definirá e controlará todo fluxo de informações da empresa, 
garantindo que as informações corretas cheguem aos interessados 
dentro dos prazos adequados e que a alta administração somente 
receba informações úteis à tomada de decisões. (CREPALDI, 2004, 
p.24). 

 

 As informações devem tratar da realidade da entidade ,ser confiáveis e fidedignas 

sob pena de inviabilizar a sua própria subsistência .Os funcionários deste setor devem estar 

preparados para atender as necessidades dos tomadores de decisão.  

Uma entidade sem essas informações precisas não conseguem tomar suas decisões 

com segurança. 

Conforme Almeida (2012 p. 25), “o controle interno representa em uma organização 

o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 

produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na conduta ordenada dos 

negócios da empresa” 

Apresenta-se alguns dos controles internos para facilitar a administração na gestão 

dos recursos financeiros da entidade: 

 

• Controle Bancário 

 

Através do controle bancário pode-se analisar os depósitos e pagamentos realizados via 

conta corrente . 

 Segundo Walter (1985, Apud MAGNUS, 2013, p. 25), controle bancário é o “controle 

diário do movimento de cada banco com o qual a empresa mantenha transação, através de 
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registros, na ficha de controle bancário, de cheques, ‘Bordeaux’ de desconto ou cobrança de 

duplicatas, aviso de despesas e recibo de depósito bancário”.  

 Os cheques e pagamentos via transferência devem ser nominais a fim de evitar 

fraudes e desvio. 

 

• Contas a Receber 

 

As contas a receber são entradas de caixa provenientes de recursos vindos da atividade 

exercida pela entidade através de doações das pessoas beneficiadas pela entidade, bem 

como venda de produtos produzidos, doações de pessoas jurídicas, governo e subvenções. 

“A administração de duplicatas a receber é um dos maiores problemas financeiros com 

que se deparam as pequenas empresas. Em geral, não têm o pessoal nem os meios 

necessários para tomar decisões de crédito com base em informações seguras.” (GITMAN 

2010, p. 700). 

É imprescindível que a entidade tenha uma pessoa responsável pelo controle de 

contas a receber para que o mesmo possa minimizar  os atrasos dos recebimentos , assim 

podendo programar os desembolsos futuros. 

 

• Contas a Pagar  

 

As contas a pagar devem ser bem administradas a fim de não ocorrer atrasos que possam 

impedir a entidade de desenvolver algum projeto futuro. 

Assim estas contas devem ser bem organizadas a fim de se prever os desembolsos 

necessários para a manutenção da entidade. 

Conforme o SEBRAE (2005), uma forma bastante utilizada para controlar os  

pagamentos da empresa é lançar os documentos que se tem a pagar e arquivá-los em uma 

pasta sanfonada, com divisórias relativas aos dias do mês, separando os documentos por 

dia, de acordo com a data de vencimento. Quando forem pagos, faz-se o lançamento de 

baixa no  sistema.  

 Cada empresa tem sua forma de controlar as contas a pagar o importante é ter bem 

claro quais os desembolsos necessários para cumprir suas obrigações. 

 

1.3 Demonstrações Contábeis 

 

Além dos controles internos as entidades sem fins lucrativos devem manter a contabilidade 

organizada e em dia com os seguintes demonstrações, conforme Conselho Federal de 
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Contabilidade (2013): Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do 

Exercício,  Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Fluxo de 

Caixa e Notas Explicativas, 

 
a) Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial deve ser elaborado a fim de que os usuários possam ter as 

informações  dos bens , direitos e obrigações pertinentes a entidade. 

O Balanço Patrimonial é composto das seguintes contas, conforme Portal de 

Contabilidade (2013): 

• Ativo : que representa os bens e direitos da empresa, subdividindo-se em: 

Ativo Circulante: Bens e direitos que serão realizados dentro de um prazo de 12 meses. 

Ativo não Circulante: este representa os bens e direitos que serão realizado num prazo 

superior a 12 meses sub- denominado  Ativo realizável a Longo Prazo. 

Investimentos: que corresponde as ações e participações em outras empresas. 

Imobilizado: corresponde aos bens tangíveis da empresa relacionados para a 

manutenção das atividades da instituições também faz parte desta contas os investimentos 

em melhorias e manutenção destes bens. 

Intangível : é correspondente aos bens intangíveis para a realização da atividade e 

manutenção da mesma , podemos citar com intangível a patente da marca , bem com 

softwares. 

• Passivo: é responsável pelas contas ligadas a obrigações da empresa. 

Passivo  circulante: é onde são registradas as obrigações que a empresa tem que 

cumprir no prazo de 12 meses. 

Passivo não Circulante: obrigações que serão cumpridas num prazo superior a doze 

meses. 

Patrimônio Liquido: é a diferença entre ativo e passivo constituída por Capital Social, 

Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em 

Tesouraria e Prejuízos Acumulados 

 
b) Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício 

A Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício elaborada a fim de demonstrar se a 

entidade esta tendo déficit ou superávit num determinado período conforme a necessidade 

pode ser mensal, trimestral , anual , etc.. , onde: 

• Superávit corresponde ao Lucro da entidade em um determinado período,  

• Déficit corresponde ao resultado de prejuízo da entidade ao final de um determinado 

período. 

 
c) Demonstração do Fluxo de Caixa 
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Demonstração do Fluxo de Caixa que toda entidade com ou sem fins lucrativos deve ter 

bem claramente quais os recursos disponíveis para atender suas necessidades atuais e 

futuras.  

Para Frezatti (2000), “a gestão do fluxo de caixa não se constitui em preocupação 

exclusiva das grandes empresas, ou mesmo daquelas voltadas para a obtenção do lucro, 

mas das organizações em geral”. 

Este demonstrativo deve ser elaborado de forma simples e clara para que qualquer 

usuário possa interpreta-lo sem dificuldade. 

O importante, segundo Frezatti (2000), é que ele atenda aos seguintes aspectos: 

•  Funcionalidade - um modelo que seja entendido e utilizado de maneira simples e 

fácil; 

•  Exequibilidade - possibilidade de realização; 

• Clareza quanto aos objetivos - deve-se ter em mente para qual objetivo o fluxo de 

caixa está sendo elaborado; 

• Custo de obtenção, custo-benefício gerado - não se deve gastar mais que o 

benefício gerado pelo relatório. 

 Com a estruturação de um fluxo de caixa bem organizado a instituição evita 

situações indesejáveis como a falta de recurso parta cumprir suas obrigações , bem como a 

disponibilidade de dinheiro em caixa pois dinheiro parado é prejuízo e com planejamento 

adequado ele vira lucro para a entidade. 

 

1.4 Indicadores de Desempenho nas Entidades 

 
Os índices de eficiência de gestão avaliam o perfil dos recursos captados e aplicados 

em relação aos beneficiários, trazendo a possibilidade de avaliação qualitativa de 

desempenho da entidade. 

 
Quadro 2 - Indicadores de Eficiência de Gestão 

INDICE  FÓRMULA INDICA - interpretação 

 Eficiência na 
aplicação dos 
recursos 

Despesa realizada/número de 
beneficiários 

Avalia o valor unitário gasto por beneficiário. Pode se tratar de 
recuperação de crianças de rua, de gastos por crianças em escola, 
por idoso em lares de apoio, pacientes em hospital, etc. 

 Eficiência na 
aplicação dos 
recursos  

Despesa realizada/área 
demarcada 

 Avalia o valor unitário gasto por área demarcada, quando se tratar 
de projeto indígena. Substituindo-se por área apenas, tem-se o 
gasto unitário por área de atuação. 

  Eficiência no 
controle dos recursos 

[(Custo orçado/custo realizado) 
X100] 

 Avalia a capacidade de previsão e planejamento. É interessante 
que seja feito por projetos. 

 Eficiência da 
estrutura física  

Área construída em m2 / 
beneficiários  

 Avalia a acomodação dos beneficiários por metro quadrado. 

Eficiência na 
distribuição de ativos 
diversos  

Ativos / Beneficiários   Avalia os resultados alcançados na aplicação de ativos como 
medicamentos, vacinas, cestas básicas, material escolar, etc. 

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2004, p. 128) 
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Os indicadores de desempenho das entidades com interesse social devem dar uma 

visão financeira e econômica  aos valores das demonstrações contábeis.  

 
Quadro 1 - Indicadores Financeiros e econômicos 
INDICE  FÓRMULA INDICA - interpretação 

Liquidez Corrente Ativo Circ./Passivo Circulante    Ativos circulantes disponíveis para  liquidar obrigações de 
curto prazo. 

Liquidez Específica  Disponível/Saldo de projetos  Expressa o montante de recursos disponíveis para cumprir as 
atividades do projeto no período seguinte. 

Grau de Imobilização do 
PS  

[(Patrimônio Social/Imobilizado) 
X 100] 

Expressa o percentual de imobilização do patrimônio social. 

Grau de endividamento a 
curto prazo  {[PC/(PC+ELP+PS)]  X 100} Expressa o percentual de endividamento a curto prazo. 

Grau de endividamento 
Geral  

{[(PC+ELP)/(PC+PELP+OS)] X 
100} 

Expressa o percentual de endividamento total. 

 Relação de despesa 
realizada dos projetos e 
receitas recebidas  

[(Despesa realizada/Receita 
recebida)X100] 

Expressa o percentual das despesas efetivamente realizadas 
em relação às receitas recebidas no período. Deve ser 
analisado em separado: doações vinculadas a projetos e os 
recursos próprios. 

Relação gratuidade e 
despesas totais 

[(Gratuidade/Despesa total) 
X100]  

Avaliar o percentual de gratuidades concedidas no período 
em relação às despesas totais. 

 Relação gratuidade e 
receitas totais 

Gratuidade/Receita total X 100   Avaliar o percentual de gratuidades recebidas no período 
em relação  às receitas totais. 

 Participação de cada 
atividade nas despesas 
totais 

[(Despesas por 
atividade/Despesa total) X100] 

 Participação de cada atividade nas despesas totais  Avalia o 
nível de representatividade de cada atividade nas despesas 
totais. 

 Participação de cada 
atividade nas receitas 
totais 

[(Receitas por atividade/Receita 
total) X100] 

  Avalia o nível de representatividade das receitas auferidas 
em relação  a receita total. 

 Esforço de captação 
própria  

[(Receitas próprias/Receita 
Total) X100] 

 Avalia a capacidade de a entidade gerar renda própria em 
receitas totais. 

Análise Vertical (AV) [(valor da conta / valor base)  x 
100] 

Identifica a representatividade de cada conta em relação ao 
todo. Valor Base = BP = Total Ativo ou Passivo; DRE = 
Receita Operacional Líquida 

Análise Horizontal (AH) [(Valor ano seguinte / Valor ano 
base) x100] 

Verifica a evolução dos elementos das DC's durante um 
determinado período (mesma conta em diferentes anos). Ano 
Base = ano inicial ou ano imediatamente anterior. 

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2004, p. 128), adaptado 
 

Os indicadores apresentados são apenas sugestões e os usuários das informações 

contábeis podem desenvolver outros que melhor se adaptem a realidade e a gestão da 

entidade.  

 
 

Resultados 

2. Análise Setorial da Entidade 

A Entidade surgiu para atender crianças e adolescentes em suas necessidades básicas, 

num espaço alternativo, no contra turno escolar, para pais que trabalham e necessitam de 

uma local adequado onde seus filhos possam ficar no horário que não estão na escola. 

A Associação atende hoje aproximadamente 80 crianças e adolescentes de cinco a 

quatorze anos onde recebem alimentação, aulas de música, capoeira , dança, atividades 

manuais , reforço escolar, e auxilio nas tarefas escolares. 
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Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, conta com uma equipe própria de 

funcionários e faz parcerias e é mantida por recursos provenientes de doações de 

repartições/órgãos públicos e privados.  

O Espaço da Criança é dirigida por uma diretoria, que toma decisões sobre as normas 

internas e  recursos de natureza financeira, necessários à execução dos seus objetivos para 

tanto busca-se a analise dos indicadores de desempenho para manter as atividades da 

Associação. 

 

2.1 Análise dos Indicadores de Desempenho  

 

Através dos indicadores de eficiência de gestão pode-se avaliar o perfil dos recursos 

captados e aplicados em relação aos beneficiários, trazendo a possibilidade de avaliação 

qualitativa de desempenho da entidade com interesse social e dar uma visão financeira e 

econômica  aos valores das demonstrações contábeis.  

 
 

Considerações Finais 

A Instituição mantém o atendimento, preocupados na oportunidade real de crescimento 

integral da pessoa mesmo na desigualdade social, e busca alternativas para repensar uma 

forma de distribuição de renda,  com profissionais envolvidos com a transformação social e 

com competência técnica, e dentro de limites,  desenvolvem um trabalho que caminha para 

além do paternalismo e assistencialismo. 
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