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1. RESUMO 

O debate acerca da utilização de recursos públicos, principalmente por parte das 

entidades do Terceiro Setor, ganhou ainda mais espaço na literatura contábil a partir 

da preocupação, em diversos países, de adequação às Normas Internacionais de 

Contabilidade. Ressaltando essa discussão, que envolve a accountability de tais 

entidades, este estudo busca comparar a transparência na utilização dos recursos 

públicos, pelas organizações sem fins lucrativos, localizadas no Brasil e em 

Portugal. Por meio de pesquisa-levantamento, do tipo descritiva, foram coletadas 

informações de 180 entidades nos países em estudo, durante dois anos. Utilizou-se, 

como técnica de coleta de dados, um questionário compreendendo as diretrizes das 

Normas Internacionais para a utilização de recursos governamentais. Os resultados 

permitiram apontar uma distinta visão sobre a temática nos países objetos de 

estudo, principalmente quanto a forma de divulgação destas informações. 

2. INTRODUÇÃO 

A crescente discussão sobre a utilização de recursos públicos pelas entidades 

não governamentais, especialmente as entidades sem fins lucrativos, coloca em 

evidência a escassez de estudos sobre determinados conceitos como, por exemplo, 

a transparência esperada de tais organizações. Para tanto, a convergência às 

Normas Internacionais de Contabilidade tende a contribuir para a transparência do 

Terceiro Setor, demonstrando como os recursos governamentais podem ser melhor 

evidenciados. Esta evidenciação, com base nas novas normas, é atualmente 

denominada por diversos autores como accountability (LIMA et al; 2007, p. 5). 

Tanto no Brasil como em Portugal, a accountability é refletida por meio da 

criação de normas e padrões contábeis globais. De uma forma generalizada, em 

todos os países que aderiram ao processo de convergência às Normas 

Internacionais de Contabilidade existe a necessidade de adequação aos padrões 

vigentes, como na forma de tratamento de doações e subvenções governamentais.  

Assim sendo, a busca pela transparência na utilização de recursos públicos 

tende a ser um fator global por parte das entidades sem fins lucrativos, o que 

ressalta a necessidade de maior discussão acerca dessa prática em diferentes 

países. Sua importância para o meio académico também é notória, haja vista a 

possibilidade de novas investigações sobre o tema. A escolha pelos objetos de 
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estudo em questão (Brasil e Portugal) deu-se pela proximidade cultural e histórica, 

além dos importantes laços diplomáticos e econômicos, estabelecidos entre os dois 

países como, por exemplo, o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a 

República Federativa do Brasil e a República Portuguesa (BRASIL, 2001). 

Nas seções seguintes são apresentados além dos objetivos propostos por 

esta pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados apurados, as suas conclusões 

e as referências norteadoras desta investigação.  

3. OBJETIVOS 

Ao abordar as diretrizes estabelecidas pelas Normas Internacionais de 

Contabilidade, este trabalho tem como objetivo comparar a transparência na 

utilização dos recursos públicos, fazendo uso do conceito de accountability, em 

entidades sem fins lucrativos brasileiras e portuguesas.  

Para que o objetivo almejado seja cumprido, será necessária a busca por 

metas específicas, como a delimitação da população de entidades a serem ouvidas 

em cada país, a elaboração de um formulário contendo os conceitos de 

accountability estabelecidos pelas Normas Internacionais de Contabilidade, bem 

como a sua aplicação na população selecionada e análise dos formulários 

respondidos por, no mínimo, 10% da população contatada. 

4. METODOLOGIA 

Como campo de aplicação metodológico, podem-se aplicar diversas 

características a pesquisa ora apresentada. Em se tratando do método utilizado, o 

mesmo se caracteriza como indutivo, onde se generalizam propriedades comuns a 

certo número de casos (CERVO et al; 2011).  

Quanto aos procedimentos, o estudo pode ser classificado como pesquisa-

levantamento. Neste tipo de pesquisa, “na maioria das vezes, não se utiliza de todo 

o universo, porém se usa da estatística para definir uma amostra significativa do 

universo para validação da investigação realizada” (SILVA, 2010, p. 56). Em sentido 

mais amplo, tem-se esta pesquisa como descritiva, pois, segundo Silva (2010, p. 

59), objetiva “a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis”. 

Em função de seus métodos de abordagem, pode-se caracterizar esta 

pesquisa como qualitativa, pois, de acordo com Beuren (2006, p. 92), neste tipo de 
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pesquisa “concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno que está 

sendo estudado”. A autora complementa, mencionando que ao abordar um 

problema de forma qualitativa se descobre uma maneira de conhecer a natureza de 

um fenômeno social. 

A coleta de dados foi iniciada em junho de 2012 e encerrada em junho de 

2014. O critério de seleção utilizado na escolha da amostra foi intencional. Para 

Lakatos (2010, p. 44), através da escolha intencional se “seleciona e estuda no 

mínimo, duas populações, escolhendo uma amostra de cada, para estudar a 

ocorrência ou não de uma variável”. 

Como técnica de coleta de dados utilizou-se o questionário que, de acordo 

com (SILVA, 2010, p. 50), além de garantir o anonimato dos participantes da 

pesquisa, garante respostas uniformes e de análise simplificada. O questionário foi 

elaborado com base na tradução da IAS 20 -  Accounting for Government Grants 

and Disclosure of Government Assistance, da qual originaram as normas contábeis 

utilizadas nos dois países: o CPC 07, do Brasil e a NCRF-ESNL, de Portugal. Após a 

elaboração do questionário de pesquisa, com as diretrizes de accountability 

determinadas pelas Normas Internacionais de Contabilidade nestes instrumentos, foi 

estabelecido contato, intencionalmente, com as entidades filiadas à Confederação 

Brasileira de Fundações (CEBRAF) e ao Centro Português de Fundações (CPF). Em 

termos de população, foram identificadas 1422 fundações brasileiras e 150 

portuguesas. À elas foi enviado, via e-mail, um questionário composto de 16 

perguntas, cujas respostas, fechadas, deveriam ser “sim” ou “não” à realização de 

cada item pré-estabelecido pelas normas. 

Quanto ao retorno desses questionários, foram recebidos 165 respondidos do 

Brasil e 15 de Portugal, os quais compõem a amostra final da pesquisa. O processo 

de coleta de dados apenas encerrou-se quando do atingimento de 10% da 

população almejada, já que para Lakatos (2010, p. 30), “quanto mais uniforme for o 

universo do qual é extraída a amostra, menor pode ser a amostra”. Devido a 

uniformidade da natureza jurídica das entidades envolvidas nesta pesquisa, ainda 

segundo o autor, uma amostragem de 10% da população resultaria, segundo cálculo 

probabilístico, em uma margem de erro de 8,5 pontos percentuais, com um 

coeficiente de confiança da pesquisa de 95,5%. 



CATEGORIA CONCLUÍDO 
 

4 
 

Para que se possa conhecer o contexto teórico que levou a confecção do 

questionário de pesquisa, a seção de desenvolvimento deste trabalho aborda a 

discussão teórica, assim como os principais aspectos doutrinários, normativos e 

contábeis que integram o Terceiro Setor nos dois países. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Enquanto segmento econômico, o Terceiro Setor é conhecido pelo caráter 

não lucrativo de suas entidades. Para Slomski et al (2012, p. 3), além dessa 

característica, destacam-se também a natureza privada da constituição de suas 

organizações e sua atuação voltada à finalidade pública ou coletiva. Ao redor do 

mundo, ainda na visão dos autores, tais entidades podem receber várias 

denominações (integrantes do setor não lucrativo, setor de caridade - charitable 

sector; setor independente - independent sector; setor isento de impostos - tax 

exempt sector; organizações não governamentais - ONG’s).  

Em função de sua natureza, as entidades sem fins lucrativos, no Brasil e em 

Portugal, recebem e aplicam recursos públicos no desenvolvimento de suas 

atividades. Os provedores desses recursos utilizam a informação contábil gerada 

para mensurar o destino dos seus recursos aplicados (MARCOVITCH, 2005, p. 121). 

Pela natureza dos recursos recebidos e pela transparência esperada na 

aplicação destes, devem prezar as entidades sem fins lucrativos pela prestação de 

contas perante à comunidade. O termo mais usual atualmente, accountability, 

colocado em pauta pelas Normas Internacionais de Contabilidade, trata da 

exposição do “que foi feito e quanto é o custo de cada ação; qual a camada da 

população beneficiada, bem como os serviços criados a curto e longo prazo” (LIMA 

et al; 2007, p. 5). Para Falconer (1999, p. 19), a accountability pode significar pouco 

mais do que a publicação de um relatório anual com dados de projetos e 

informações contábeis, mas também “uma postura de responsabilidade que se 

exercita no cotidiano da gestão, frente a públicos internos e externos”. Na visão de 

Carneiro et al (2011, p. 95), a accountability desse setor interessa à coletividade, 

portanto, essas entidades devem “direcionar sua prestação de contas, não apenas 

aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, mas também a toda sociedade, 

através de relatórios claros e objetivos para que todos possam compreender”. 

Enquanto Ciência Social Aplicada, a Contabilidade, “método de identificar, 

mensurar e comunicar informação financeira, a fim de permitir decisões e 
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julgamentos adequados por parte dos usuários” (IUDÍCIBUS et al, 2009, p. 24), 

destaca-se como ferramenta de evidenciação dos recursos utilizados para essas 

entidades. Segundo os autores, em todo o mundo, as normas contábeis caminham 

para uma padronização global, principalmente no tocante à evidenciação contábil, 

através da consolidação das Normas Internacionais de Contabilidade.  

A padronização contábil global foi iniciada na década de 1970, com a criação 

do International Accounting Standarts Committee (IASC). A necessária convergência 

dos padrões contábeis no mundo, segundo Iudícibus et al (2009, p. 262-263) 

“destaca-se pelo movimento International Financial Reporting Standarts (IFRS), cujo 

as normas foram adotadas pelos países da União Europeia a partir de 31 de 

dezembro de 2005”. Desde então são aprovadas diretrizes contábeis direcionadas 

também às entidades sem fins lucrativos, como por exemplo a IAS 20 – Accounting 

for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, emitida pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e que estabelece critérios para a 

contabilização e divulgação de doações e subvenções por entidades que recebem 

recursos públicos. A norma, emitida em 1983, reformatada em 1994 e consolidada 

pela IFRS em 2008, aponta soluções que contribuem para a transparência das 

entidades, em especial, do Terceiro Setor. Segundo o IASC, a norma relativa à 

utilização de recursos públicos “exige informações de alta qualidade, transparentes e 

comparáveis em demonstrações financeiras para fins gerais” (IASC, 2014, p. 5). 

O processo de convergência às Normas Internacionais no Brasil, de acordo 

com Iudícibus et al (2009, p. 263), ocorreu de forma bem tímida, com a iniciativa do 

Instituto Brasileiro de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e se 

acelerando após a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Desta 

forma, o CPC vem emitindo pronunciamentos que ponderam a prática contábil 

adaptada a partir de diversas normas internacionais, devidamente aprovadas pelo 

IASB.  

Direcionada à evidenciação dos recursos de subvenção e assistência 

governamental pelas entidades do Terceiro Setor no Brasil, foi aprovado o CPC 07- 

Subvenção e Assistência Governamentais, em tradução ao IAS 20, vigente nesse 

país desde 2010.  

 Em Portugal, o processo de normalização contabilística, como chamado no 

país, iniciou-se ainda na década de 70, tomando o formato atual após a aprovação 
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do regulamento nº 1725/2003, da União Europeia, de 21 de Setembro de 2003 

Ferreira (2012, p. 21). De acordo com a Comissão de Normalização Contabilística 

(CNC), o processo de normalização nesse país ocorre de modo a estabelecer e 

assegurar procedimentos “contabilísticos harmonizados com as normas europeias e 

internacionais da mesma natureza, contribuindo para o […] relato financeiro das 

entidades que apliquem o Sistema de Normalização Contabilística (SNC)”.  

De acordo com Ferreira (2012, p. 30), em Portugal, a principal norma 

direcionada ao Terceiro Setor é a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 

Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), também adaptada a partir da IAS 

20 e integrada ao SNC. Trata, dentre outros pontos, da evidenciação dos recursos 

governamentais concedidos às entidades desta natureza.  

 Em estudos anteriores acerca do tema, Ferreira (2012) realizou um estudo 

comparativo entre os setores não lucrativos português e espanhol, constatando-se a 

importância do SNC para os dois países, em especial, para Portugal. Lima et al 

(2007), ao estudar a importância da accountability na Prefeitura Municipal de 

Camaragibe, concluíram ser possível e necessário que a contabilidade se utilize 

destes recursos para tornar as prestações de contas das prefeituras mais claras.

 Este trabalho diferencia-se dos demais pela escolha das amostras a serem 

comparadas e pelo objetivo distinto: a verificação de como a transparência na 

utilização dos recursos públicos pelo Terceiro Setor ocorre em países tão próximos 

na cultura e na história, assim como na cooperação diplomática e econômica. 

6. RESULTADOS  

Recebidos os questionários devidamente preenchidos, torna-se possível 

analisar de forma comparativa a accountability nas entidades do Terceiro Setor dos 

países envolvidos nessa pesquisa. Vale ressaltar que as respostas recebidas de 

cada entidade, dos dois países, foram tratadas de maneira impessoal e sigilosa, não 

importando a qual entidade pertencem, mas sim, a qual amostra representa.  

As questões elaboradas abrangem desde a divulgação de itens técnicos 

obrigatórios, como as demonstrações contábeis e suas notas explicativas, até a 

prestação de contas utilizando-se de itens de fácil compreensão pela sociedade. As 

respostas obtidas foram organizadas em função do número de entidades, em cada 

país, que afirmaram transparecer cada item (NE) e seu respectivo percentual com 

relação ao total da amostra (%E), representados pela tabela 1. 
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Tabela 1. Transparência na utilização de recursos públicos no Terceiro Setor brasileiro e 
português 

Item 
Brasil Portugal 

NE %E NE %E 

A Entidade elabora suas Demonstrações Contábeis de acordo com 
as normas contábeis vigentes? 

165 100 15 100 

A Entidade elabora Notas Explicativas complementares às suas 
Demonstrações Contábeis? 

161 97,58 15 100 

A Entidade informa as suas principais atividades desenvolvidas? 155 93,94 15 100 

A Entidade evidencia os critérios contábeis de apuração de receita e 
despesa utilizados? 

152 92,12 15 100 

A Entidade evidencia, se possui, as isenções fiscais e tributárias que 
recebe? 

150 90,91 14 93,33 

A Entidade evidencia os recursos recebidos pela entidade, e suas 
respectivas aplicações em projetos e programas? 

155 93,94 15 100 

A Entidade evidencia informações detalhadas sobre seus programas 
e projetos? 

159 96,36 15 100 

A Entidade evidencia as regiões atendidas por seus projetos ou 
comunidade beneficiada? 

142 86,06 13 86,67 

A Entidade evidencia as datas de início e previsão de término de 
seus projetos e programas? 

155 93,94 15 100 

A Entidade evidencia o número de pessoal alocado em cada uma de 
suas atividades? 

149 90,30 14 93,33 

A Entidade evidencia as despesas com pessoal alocado em cada 
uma de suas atividades? 

144 87,27 14 93,33 

A Entidade evidencia número de voluntários alocados em suas 
atividades? 

148 89,7 15 100 

A Entidade evidencia o nome dos responsáveis por sua 
administração? 

158 95,76 15 100 

A Entidade evidencia suas demonstrações devidamente aprovadas 
por parecer de Conselho Fiscal ou similar? 

160 96,97 15 100 

A prestação de contas da Entidade é divulgada em seu site na 
Internet? 

97 58,79 15 100 

A prestação de contas da Entidade é divulgada em jornal de 
circulação local? 

65 39,39 4 26,67 

Média - 87,69 - 93,33 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IAS 20 (IFRS, 2011) 

Da forma como exposto pela tabela 1, a transparência na utilização de 

recursos públicos por parte das entidades do Terceiro Setor ocorre com maior 

frequência nas entidades portuguesas, atingindo um total de 93,33% de atendimento 

às questões contra 87,69% das entidades ouvidas no Brasil.  

Detalhadamente, pode-se verificar que as entidades portuguesas evidenciam, 

de forma mais efetiva que as brasileiras, as informações complementares às 

demonstrações contábeis legalmente exigidas: as principais atividades 

desenvolvidas, os critérios contábeis de apuração das receitas e despesas, isenções 

fiscais e tributárias usufruídas, bem como os recursos utilizados e sua consequente 

aplicação em projetos e programas. Essas entidades também apresentaram com 

maior frequência às datas de início e término, número de pessoal e voluntários 
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alocados nas atividades, além da evidenciação do nome dos seus administradores e 

a aprovação de suas contas por Conselho Fiscal ou similar.  

As entidades brasileiras do Terceiro Setor obtiveram seus maiores índices na 

elaboração das demonstrações contábeis vigentes, exigidas pelo fisco, assim como 

na sua complementação em Notas Explicativas. Por outro lado, o pior desempenho 

foi verificado na divulgação de suas prestações de contas em nível de acesso 

facilitado ao público. 

A principal divergência constatada entre os dois países deu-se na divulgação 

da prestação de contas por meio do site na internet de cada entidade. Esse item foi 

verificado em toda a amostra portuguesa, porém evidenciado por pouco mais da 

metade das entidades brasileiras participantes da pesquisa. Em contraponto, as 

entidades brasileiras afirmam divulgar suas prestações de contas, com mais 

frequência que as portuguesas, em jornais de circulação local. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do objetivo inicialmente traçado, de comparar a transparência na 

utilização de recursos públicos pelas entidades do Terceiro Setor dos dois países, foi 

possível conhecer a ocorrência deste relevante fator no Brasil e em Portugal. 

Através da discussão teórica e da análise realizada, compreendeu-se que essa 

transparência na utilização de recursos públicos, principalmente nas entidades do 

Terceiro Setor, está condicionada não apenas às formalidades da prestação de 

contas aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, mas também à toda a 

sociedade. As Normas Internacionais de Contabilidade, em especial, trazem à tona a 

figura da accountability, importante ferramenta para a exposição de como foi 

realizada a aplicação destes recursos. 

Ao buscar comparar a transparência do Terceiro Setor brasileiro e português, 

essa investigação permitiu delinear grandes diferenças na prestação de contas entre 

os dois países. Dentre elas, destacam-se uma grande divulgação no Brasil apenas 

de itens técnicos, com as demonstrações contábeis, formalmente requeridas pelos 

órgãos provenientes dos recursos, mas de difícil entendimento de pessoas leigas em 

termos específicos da área contábil. Em Portugal, ainda que de forma não unânime, 

esta divulgação ocorre de forma mais detalhada e perceptível, dando ênfase às 

atividades desempenhadas e a aplicação dos recursos da forma como realizada 

pela entidade. O grande ponto de divergência entre a transparência dos dois países 
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se encontra na forma de divulgação desses dados. Em Portugal todas as entidades 

participantes da amostra divulgam suas prestações de contas diretamente em seu 

site na internet, enquanto no Brasil, pouco mais da metade recorre a esta ferramenta 

tecnológica, possibilitadora de transparência e acessibilidade. Cabe ressaltar que 

em Portugal, país fundador e membro da União Europeia, berço do processo de 

padronização contábil no mundo, a cobrança por transparência é frequente pela 

população, difundida para o restante do mundo através do movimento IFRS. 

A contribuição desta pesquisa para o meio profissional e acadêmico pode ser 

percebida de forma direta (por meio da discussão entre os envolvidos com o tema) e 

indireta (por meio da sua inserção na literatura contábil). Assim sendo, este trabalho 

espera contribuir para o processo de valorização da transparência na utilização de 

recursos públicos, atentando, principalmente, para a forma de veicular essas 

informações em meio de acesso facilitado à sociedade, como a internet. Espera-se 

também, com a comparação realizada, que países historicamente tão próximos 

como Brasil e Portugal sejam próximos também em índices de accountability, em um 

mundo, a cada dia, com menos fronteiras contábeis entre as nações. 

Como sugestões para posteriores trabalhos, recomenda-se a replicação desta 

pesquisa em diferentes locais e populações, bem como o uso de uma amostra de 

entidades ainda mais significativa, almejando assim a obtenção de resultados com 

taxas de erro ainda menores. 
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