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RESUMO 

A presente pesquisa aplicada busca identificar quais práticas de conformidade emanadas por 

órgãos competentes que são adotadas pelas Organizações do Terceiro Setor (OTS). A função 

de conformidade como fator de proteção e aprimoramento de valor reputacional para as 

práticas das transações das organizações com terceiros. O estudo tem abordagem qualitativa 

com aplicação estratégica de estudo de caso, na busca direta dos dados, conduzido a partir de 

um questionário de tipologia. O critério de escolha da organização do Terceiro Setor se deu 

pelo critério de acessibilidade aos dados e adesão da mesma à pesquisa para realizar a 

intervenção em suas práticas de conformidade. Para o procedimento de análise e tratamento 

dos dados foi adotada a técnica de categorização simples.  Os resultados coletados indicam 

que há tímida adoção de procedimentos de conformidade pela organização, além disso, apesar 

da relevância da área há ausência de percepção de que há necessidade de mudanças estruturais 

na entidade como um todo para implantação de uma área específica de captação de recursos. 

A pesquisa tem implicações práticas à medida que programas de conformidade buscam 

mensurar os riscos operacionais das organizações e nortear gestores quanto ao seu 

posicionamento frente a estes riscos, além de ajudar a organização a operar de maneira mais 

segura, também já vêm sendo requeridos pelo legislador como medidas atenuantes na 

dosimetria de pena em casos de organizações envolvidas em contextos de fraude e corrupção. 

Dentro do processo de captação de recursos a organização acaba por se sujeitar ao risco de se 

envolver com organizações que atuam com práticas incompatíveis com padrões legais e 

éticos, sendo assim, um programa de conformidade se traduz numa ferramenta conveniente, 

que confere maior transparência nas transações efetuadas pela organização do TS. 

Originalidade e contribuições: as OTSs desempenham papel importante dentro do contexto 

social, vez que atuam no atendimento de necessidades públicas. Como quaisquer outras 

organizações necessitam de recursos para viabilização de seus propósitos institucionais 

enquanto têm obrigação de atender as disposições legais que lhe são cabíveis. Um dos 

desafios enfrentados pelas OTSs está relacionado a captação de recursos e no propósito de 

obtenção de recursos, estabelecem vínculos com organizações públicas e privadas, incorrendo 

com esta prática aos mais variados riscos, requerendo para tanto de um programa de 

conformidade. As questões exploradas nesse estudo são relevantes, pois estudos sobre a 

temática conformidade voltados para setores privados são mais comuns, e no terceiro setor 

ainda há muitas lacunas que merecem ser exploradas.   

 

Palavras-chave: Organizações do Terceiro Setor. Captação de Recursos. Risco. 

Conformidade  
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RESUMEM 

La siguiente investigación aplicada está orientada a identificar las prácticas de conformidad 

emanadas de los órganos competentes que son adoptadas por las Organizaciones del Tercer 

Sector. La función de conformidad como factor de protección y perfeccionamiento de las 

prácticas de las transacciones de las organizaciones con terceros. El estudio tiene un enfoque 

cualitativo aplicando estrategia de estudio de caso, explorando los datos a través de un 

cuestionario de tipología. El criterio usado para la elección de la Organización del Tercer 

Sector se basó en la accesibilidad de los datos y la conformidad a la investigación para el 

análisis de sus prácticas de conformidad. Para el proceso de análisis y tratamiento de los datos 

se utilizó la técnica de categorización simple. Los resultados obtenidos indican que existe una 

tímida adopción de procedimientos de conformidad por la organización. Además, a pesar de 

lo relevante del área, no existe percepción de la necesidad de cambios estructurales, por parte 

de la entidad, para implantar un área específica de captación de recursos. La investigación 

tiene implicaciones prácticas en la medida que los programas de conformidad pretenden 

medir los riesgos operativos de las organizaciones y orientar a los gestores frente a estos 

riesgos, además de ayudar a la organización a operar de forma más segura, y siendo también 

exigidos por el legislador como medida atenuante en la aplicación de penas en casos de 

organizaciones envueltas en fraude y corrupción. En el proceso de captación de recursos, la 

organización se enfrenta al riesgo de involucrarse con organizaciones que actúan con 

prácticas incompatibles con los estándares legales y éticos. De esta forma un programa de 

conformidad se convierte en una herramienta útil que otorga mayor transparencia en las 

transacciones efectuadas por la organización del Tercer Sector. Originalidad y contribución: 

las Organizaciones del Tercer Sector desarrollan un papel importante en el ámbito social al 

atender necesidades públicas. Como cualquier otra organización, necesitan recursos para 

hacer viables su objetivo institucional a la vez que tienen la obligación de cumplir las 

disposiciones legales que les correspondan. Uno de los desafíos a los que se enfrentan las 

Organizaciones del Tercer Sector es el de la captación de recursos y con este propósito 

establecen vínculos con organizaciones públicas y privadas, incurriendo así en los más 

variados riesgos, necesitando por lo tanto de un programa de conformidad. Las cuestiones 

analizadas en este estudio son relevantes dado que los estudios sobre la temática de 

conformidad orientados al sector privado son más comunes, y en el tercer sector aún hay 

muchas lagunas que merecen ser exploradas. 

 

Palabras clave: Organizaciones del Tercer Sector. Captación de recursos. Riesgo. 

Conformidad. 

 



8 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 Conjunção dos setores (modelo trissetorial)...................................................      17 

Figura 2 Proposta de Modelo de Gestão para Organizações do TS...............................     24 

Figura 3 Revisão Estratégica..........................................................................................     28 

Figura 4 Motivação: Razões para doar...........................................................................     29 

Figura 5 Princípios da Captação de Recursos ................................................................    29 

Figura 6        Relação entre Objetivos e Componentes.........................................................     38 

Figura 7 Proposta de Guia Prático de Controles Internos...............................................    80 

  

 

Quadro 1 Vantagens de cada uma das Fontes de Financiamento........................................ 27 

Quadro 2 Práticas de Conformidade.................................................................................... 46 

Quadro 3 Riscos, exposições e controles internos para organizações governamentais e 

outras sem fins lucrativos ................................................................................... 50 

Quadro 4 Categorização Simples das Práticas de Conformidade........................................ 59 

Quadro 5 Identificação das Práticas Adotadas pela Organização.......................................  63 

Quadro 6 Risco, Exposição e Controles Internos Adotados pela Organização..................  73 

Quadro 7 Identificação dos Riscos.....................................................................................  74 

Quadro 8 Questionário – Estudo de Caso.........................................................................    91 

 

 



9 

 

SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................... 10 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.......................................................................... 13 

2.1 TEORIA DA DEPENDÊNCIA DE RECURSOS.................................................... 13 

2.2  

2.3 

2.4 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -  ACCOUNTABILITY......................................... 

CARACTERÍSTICAS DO TERCEIRO SETOR...................................................... 

ENTENDENDO A GESTÃO NO TERCEIRO SETOR.......................................... 

15 

17 

20 

2.5 FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DO TS............................................... 25 

2.5.1 Espécies de recursos captados pelas organizações do TS......................................... 30 

2.6 PAPEL DOS CONTROLES INTERNOS NO PROCESSO DE GESTÃO ............. 35 

2.6.1 Aprofundamento do conceito de controles internos................................................. 36 

2.6.2 Finalidade Dos Controles Internos............................................................................ 37 

2.6.3 Classificação Dos Controles Internos....................................................................... 40 

2.6.4 Das Motivações Para Manutenção Dos Controles Internos..................................... 41 

2.7 CONFORMIDADE.................................................................................................. 42 

2.7.1 Programas de Conformidade e Políticas de Doações................................................. 44 

2.8 REGULAMENTAÇÃO DO TS E A CONFORMIDADE....................................... 51 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS......................................................... 55 

3.1 TIPO DE PESQUISA................................................................................................ 55 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA....................................................................................... 56 

3.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA............................................................................ 56 

3.4 COLETA DE DADOS.............................................................................................. 57 

3.5 ANÁLISE DE DADOS............................................................................................. 59 

4 RESULTADOS......................................................................................................... 62 

4.1 PRÁTICAS DE CONFORMIDADE ADOTADAS PELA ORGANIZAÇÃO........ 63 

4.2 PRODUTO TECNOLÓGICO – GUIA PRÁTICO DE CONTROLES INTERNOS 75 

5 CONCLUSÃO.......................................................................................................... 81 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 83 

7 REFERÊNCIAS....................................................................................................... 84 

 APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS........................... 91 

   

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

O termo “compliance” vem do verbo “to comply” e significa cumprir, executar, 

satisfazer (BLOK, 2017), refere-se a um conjunto de boas práticas exigidas e esperadas das 

pessoas jurídicas em suas relações com outras organizações (PESTANA, 2016), entretanto, 

não fica restrito ao cumprimento de disposições legais, a cultura de compliance, abrange 

também os incentivos às novas práticas empresariais, buscando fomentar, por meio de 

regulamentação jurídica, um verdadeiro novo padrão de mercado orientado por decisões 

empresariais em conformidade com as melhores práticas e por padrões procedimentais de 

governança corporativa (SILVEIRA E DINIZ, 2015). Na presente pesquisa optou-se por 

adotar o termo “conformidade” em lugar de “compliance” para se referir ao conjunto de boas 

práticas adotadas pelas organizações. 

Conformidade é um dos pilares da Governança Corporativa, definida pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) como: “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.”   

A função de conformidade como fator de proteção e aprimoramento de valor 

reputacional de uma organização teve início na década de 70 com a criação do Comitê da 

Basiléia para Supervisão Bancária através da parametrização e implantação de boas práticas 

financeiras, além de procedimentos prudenciais na atuação das instituições financeiras (ABBI 

E FEBRABAN, 2009). 

No Brasil a função de conformidade ganhou mais visibilidade com a Lei 12.846/2013 

também conhecida como Lei Anticorrupção, a qual faz parte de um aparato legislativo em 

resposta ao compromisso brasileiro assumido perante a comunidade internacional de 

implantação de normas legais para combate a corrupção. Aludida Lei adota a expressão: 

“programas de integridade” para se referir a conformidade e entende-se como as práticas que 

se adotadas pelas organizações podem contribuir como atenuantes em casos de condenação de 

organizações envolvidas em práticas consideradas corruptas ou fraudulentas. Dentro do 

escopo de sujeição a esta Lei estão todas as empresas que transacionam com o poder público e 

neste rol podemos citar as Organizações do Terceiro Setor (OTSs). 

O Terceiro Setor (TS) atua como aliado do Estado no atendimento das necessidades 

públicas e para Bocchi (2013, p.16) “é um importante laboratório incubador da mudança 

social”, merece atenção, pois diretrizes bem definidas hoje contribuem para o seu 
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crescimento sólido e sustentável. O TS é um setor com presença econômica considerável em 

países em todo o mundo além de crescente ascensão que desempenha com um papel relevante 

no desenvolvimento da sociedade brasileira, além disso, possui relacionamentos dos mais 

variados, estando assim sujeito aos mais diversos riscos operacionais, segundo pesquisa 

desenvolvida pelo Johns Hopkins Center for Civil Society Studies em 2013. 

São capazes de influenciar a conduta corporativa através de ações diretas, indiretas e 

interativas junto a sua comunidade de investimentos e esta influência vêm crescendo trazendo 

consequências para a estratégia corporativa, governança e desempenho social. (GUAY, DOH 

E SINCLAIR, 2004). 

Estas OTS se caracterizam por não terem finalidade lucrativa, enfrentam desafios dos 

mais variados e dentre os quais destacamos o de sustentabilidade, principalmente pela 

dependência de recursos, seja por parte do governo, do setor privado ou das organizações 

internacionais (SANTOS, el.al., 2015). Considerado também um desafio e, portanto, um 

cuidado a ser observado pelas OTSs especialmente aquelas que operam no setor público, e 

dependendo fortemente do financiamento do governo, é gerenciar a concessão competitiva de 

financiamento sem sacrificar os imperativos da sua missão. (DOLNICAR, IRVINE E 

LAZAREVSKI, 2008). 

As OTS encaram então desafios de sustentação financeira, além da necessidade de 

atender as disposições contidas na Lei 12.846/2013. Para driblar tais demandas e auxiliar as 

organizações desta natureza a captarem mais recursos, entende-se como uma necessidade e 

responsabilidade além da legal o estabelecimento de um Programa de Conformidade. 

Além disso, as OTSs têm demonstrado a necessidade de mudar seus processos de 

gestão antes simples e rudimentares para formas mais sofisticadas, priorizando aspectos 

relacionados à captação de recursos, uma vez que a aceitação descriteriosa dos mesmos, 

expõe a organização a riscos de natureza cível, tributária, além de comprometer sua 

sustentabilidade. Um Programa de Conformidade confere às OTSs maior transparência quanto 

ao tratamento que confere aos recursos captados. 

Pesquisas efetuadas por Azevedo (2017) que buscou relacionar o nível de divulgação 

de organizações sem fins lucrativos com as doações recebidas indicam que “a divulgação da 

empresa solidária apoiadora pela Organização Sem Fins Lucrativos (OSFL) suscita uma 

resposta por parte do doador em relação à probabilidade de doar futuramente em consonância 

à comunicação explícita da organização”. Isto posto, acredita-se que a adoção de um 

Programa de Conformidade pelas organizações integrantes do TS pode auxiliá-las no aumento 
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da captação de recursos, isto porque, haverá maior transparência do que está sendo efetuado 

com os recursos captados e os financiadores se sentirão mais tranquilos em contribuir com 

seus recursos. 

Diante do exposto, a presente pesquisa busca identificar se as OTSs estão prontas para 

atender a legislação no que se refere aos Programas de Conformidade, distanciando-se assim 

dos riscos operacionais comuns no desenvolvimento de suas atividades. Para tanto 

estabeleceu-se a seguinte questão problema: Quais as práticas de conformidade sugeridas por 

entidades de classe são adotadas pelas OTSs? Assim, o presente estudo visa identificar as 

práticas de conformidade que estão sendo adotadas pelas OTSs em seu processo de captação 

de recursos pois é neste processo que há maior interação com terceiros de forma necessária. 

Pretende alcançar tal objetivo através da exploração de um estudo de caso em uma 

organização do TS. 

A relevância do estudo se verifica a medida que o TS é um setor que explora 

atividades de interesse público, tem íntima relação com o Estado e estudos voltados a gestão 

de riscos (conformidade) no setor público ainda são escassos. Existe ampla literatura 

disponível para a teoria do risco e gestão de riscos no setor privado, principalmente com foco 

nos setores financeiro e bancário. No entanto, há uma lacuna na literatura sobre gestão de 

risco no setor público. (AHMETI E VLADI, 2017). 

Este estudo está dividido em três partes: a primeira delas com oito subcapítulos e 

consiste no levantamento do referencial teórico existente acerca da Teoria da Dependência de 

Recursos, Accountability, características do TS, sua gestão, fontes de financiamento, controles 

internos, conformidade, finalizando com um aparato normativo principal existente voltado a 

temática a ser aplicado na segunda parte da pesquisa. A segunda parte, por sua vez, consiste 

na identificação das práticas vislumbradas na primeira parte do estudo em uma organização 

pertencente ao TS visando correlacionar ações e criar um modelo de práticas compatível com 

sua realidade. 

Tal modelo encontra-se na terceira parte estruturado a partir das necessidades 

identificadas na organização. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo tem como propósito apresentar as principais teorias voltadas à explicação 

teórica dos eventos que serão explorados na pesquisa intervencionista, visa fundamentar os 

procedimentos e orientar as práticas adotadas na condução do estudo de caso. 

 Para o presente estudo constatou-se a existência de duas teorias que fundamentam a 

gestão das organizações do terceiro, a primeira delas denominada Teoria da Dependência de 

Recursos, que defende a existência de certo grau de dependência da organização quanto aos 

recursos externos, influenciando a forma de gestão da organização. A segunda é a chamada 

Accountability, cuja ideia central remete a necessidade de prestação de contas pelos agentes 

que atuam em funções de relevância na sociedade, como é o caso das OTSs. 

 

2.1 TEORIA DA DEPENDÊNCIA DE RECURSOS 

Conforme se verá mais adiante em capítulos específicos, a atividade de captação de 

recursos é de grande relevância para uma organização do TS, isto porque esta depende dos 

recursos que recebe para desenvolver suas atividades e alcançar seus objetivos. 

A Teoria da Dependência de Recursos, explica como funciona a dinâmica de uma 

organização que depende diretamente dos recursos que aufere, como é o caso das 

organizações do TS. 

Rosseto e Rosseto (2005, p.8) em um trabalho de visão complementar comparando a 

Teoria Institucional e a Dependência de Recursos, indicam que esta última considera o papel 

ativo dos gestores no processo de captação de recursos e modelagem da gestão interna para 

alcance de seus objetivos, vejamos: 

A perspectiva da Dependência de Recursos reconhece os efeitos do ambiente 

sobre os resultados das estratégias, mas também se concentra no papel da 

gerência em captar recursos para obter performance satisfatória. A 

capacidade organizacional para obter recursos vitais e a negociação e o 

relacionamento interorganizacional também constituem duas atividades 

fundamentais nesta perspectiva que admite que certas mudanças no meio 

ambiente ocorrem, em parte, pela determinação dos administradores 

organizacionais, porque estes se preocupam em compatibilizar as 

características do ambiente aos interesses específicos das suas organizações.  

 A Teoria da Dependência de Recursos teve como precursores Jeffrey Pfeffer e Gerald 

R. Salancik (1978) na obra The External Control of Organizations. De acordo com esta 

Teoria todas as organizações dependem de algum elemento de natureza externa, o nível de 
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dependência dependerá da qualidade do intercâmbio entre os ambientes interno e externo, que 

por sua vez é reflexo do perfil da gestão organizacional adotada. 

 “As organizações se tornam dependentes de recursos fornecidos pelas outras 

organizações, criando assim uma rede interorganizacional de dependência de recursos”. 

(PFEFFER; SALANCIK, 2003) 

 Assim, o ambiente externo é relevante para a organização pois a influência, por outro 

lado, a organização precisa desenvolver estratégias internas que lhe garanta maior autonomia 

na defesa de seus interesses dentro do processo de interação com o meio externo para que haja 

coalisões benéficas para todos os envolvidos. 

 A Teoria da Dependência de Recursos já foi aplicada por Lima, Ramos e Castello 

(2012) em duas organizações do TS para compreender as relações de dependência destas 

organizações e seus mecanismos de sobrevivência. Os resultados indicam que estas 

organizações são totalmente dependentes de recursos externos, embora não sejam submissas a 

estes contextos externos, foi concluído também que fontes de recursos variadas indicam 

menor dependência a cada uma delas. 

 Outro trabalho com hipótese fundamentada na Teoria da Dependência de Recursos foi 

desenvolvido por Rocha, Moura e Reis (2011), onde os autores buscaram avaliar o impacto 

exercido pela dependência de recursos essenciais advindos de fornecedores nas medidas de 

seus processos internos relacionados a Governança Corporativa. Os resultados confirmaram a 

hipótese de que: 

[...] quanto maior a dependência de fornecedores de recursos vitais para 

organização, mais a gestão entenderia que as práticas de Governança 

Corporativa cumpririam o papel de conciliar os diversos interesses que 

envolvem a organização e, consequentemente, garantiriam o fluxo de 

insumos necessários à continuidade da empresa. (ROCHA, MOURA, REIS; 

2011, p.31) 

 Daí percebe-se que os mecanismos de Governança Corporativa adotados por uma 

organização afetam nos insumos que recebe, consequentemente, ela pode administrá-los de tal 

maneira a garantir sua sustentabilidade. 

 No TS os recursos financeiros fazem parte de seu insumo essencial para manutenção 

de suas atividades e a Teoria da Dependência de Recursos se aplica as mesmas, uma vez que 

representa bem a realidade destas organizações, à medida que estas precisam adotar 

procedimentos internos compatíveis com o meio aonde está inserida para extrair deste meio os 

maiores benefícios possíveis e que sejam compatíveis com os anseios de ambos os lados. 
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 Assim, o gestor de uma organização do TS precisa ter autonomia e clareza na missão 

institucional determinada para que esta dependência de recursos externos não desvirtue sua 

razão de existir, enquanto possa conciliar os interesses e crescer de forma sustentável. 

 Por fim, o ambiente externo é o que será afetado por organizações do TS e o 

intercâmbio construtivo entre ambos é o ponto de equilíbrio e sucesso na qual se fundamenta 

esta Teoria. O cuidado que se faz necessário é conscientizar os gestores deste seu papel de 

modo a torna-los autônomos quando na interação com o meio externo. 

 

2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACCOUNTABILITY   

 As OTSs desempenham atividades de responsabilidade do Estado e como se verá 

adiante, muitas destas organizações para realização de parcerias ou estabelecimento de 

convênios com o Estado necessitam possuir a titulação de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP). Ao receberem esta titulação as organizações dividem com o 

Estado a responsabilidade pela prestação de contas dos recursos recebidos. Tem-se assim o 

que se chama accountability que de acordo com Robl Filho (2012, p.30): 

Estruturalmente, accountability significa a necessidade de uma pessoa física 

ou jurídica que recebeu uma atribuição ou delegação de poderes prestar 

informações e justificações sobre suas ações e seus resultados, podendo ser 

sancionada política e/ou juridicamente pelas suas atividades. 

 Ainda que distante da realidade brasileira, a verdade é que as OTSs devem prezar pela 

responsabilidade e compromisso na prestação de contas buscando em sua gestão a obediência 

ao que se define como accountability. 

 A Prestação de Contas (accountability) é um dos princípios básicos de Governança 

Corporativa como define o IBGC (2015, p.21):  

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 papeis. 

 Seja para a sociedade, usuária dos serviços prestados pelas OTSs, seja para os seus 

financiadores ou demais usuários, as organizações precisam prestar contas daquilo que fazem 

com os recursos que recebem, isto contribui para aumento de sua credibilidade junto ao 

público com quem atuam. 
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 Essa transparência de informações permite melhor alocação de recursos, evitando 

assim desperdícios, o compromisso dos gestores para com a gestão eficaz da organização 

passa a ser ainda mais imperioso. 

É no atendimento a esta transparência requerida para o tratamento dos recursos 

captados pelas organizações do TS que o Código de Ética da Associação Brasileira de 

Captadores de Recursos (ABCR) descreve suas bases: 

1.Sobre a legalidade: o captador de recursos deve respeitar 

incondicionalmente a legislação vigente no País; 

2.Sobre a remuneração: o captador de recursos deve receber pelo seu 

trabalho apenas remuneração preestabelecida; 

3.Sobre a confidencialidade e lealdade aos doadores: o captador de recursos 

deve respeitar o sigilo das informações sobre os doadores obtidas em nome 

da organização em que trabalha; 

4.Sobre a transparência nas informações: o captador de recursos deve exigir 

da organização para a qual trabalha total transparência na gestão dos 

recursos captados; 

5.Sobre conflitos de interesse: o captador de recursos deve cuidar para que 

não existam conflitos de interesse no desenvolvimento de sua atividade; 

6.Sobre os direitos do doador: o captador de recursos deve respeitar e 

divulgar o Estatuto dos Direitos do Doador; 

7.Sobre a relação do captador com as organizações para as quais ele 

mobiliza recursos: o captador de recursos, seja funcionário ou autônomo ou 

voluntário, deve estar comprometido com o progresso das condições de 

sustentabilidade da organização.  

A accountability dentro processo de captação de recursos necessita, portanto, de 

mecanismos de controles internos que possibilitem atender eficientemente a transparência do 

relacionamento entre agentes colaboradores e os agentes de execução dos recursos, com 

políticas internas estabelecidas pela gestão. 

A este processo de controle das captações de recursos, preocupa-se a governança 

corporativa, também no TS, no que tange a integridade, devido à responsabilização 

administrativa e civil que a Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção impõe. 

A liberdade que os doadores possuem no direcionamento da transferência de recursos 

para as organizações do TS, como um “mercado de doações”, não fica transparente a 

motivação da escolha da organização nesse processo (AKERLOF, 1970), onde, a confiança 

pode ser entendida de forma bilateral. De um lado os doadores que buscam informações sobre 

a aplicação correta dos recursos, também por outro lado, a Organização deveria estar 
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preocupada sobre a integridade da fonte de recurso recebido. A accountability se aplicada 

encerra tal problemática. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO TERCEIRO SETOR 

O presente subcapítulo tem como pretensão subsidiar o leitor acerca dos aspectos 

gerais em que se reveste o TS, visando compreender suas peculiaridades. Para tanto 

adotaremos a corrente trissetorial, vez que ela explica o papel de cada um dos setores a partir 

das características que lhes são próprias. 

 

Figura 1 – Conjunção dos setores (modelo trissetorial) 

Fonte: Slomski, et.al. 2012, p.4 

Para que possamos compreender a gestão das organizações do TS, uma breve 

contextualização histórica do seu surgimento e evolução se faz necessária e neste sentido, 

Carvalho (2006, p.19) o dispõe em cinco grandes períodos: 

No primeiro momento, compreendendo o período situado desde a época da 

colonização até meados do século XX, as ações de assistência social, saúde e 

educação eram realizadas principalmente pela Igreja Católica, na forma de 

asilos, orfanatos, Santas Casas de Misericórdia e colégios católicos. As 

chamadas “associações voluntárias” eram permeadas por valores da caridade 

cristã, demonstrando como a noção de filantropia, inicialmente, era ligada a 

preceitos da Igreja Católica. 

O segundo momento foi marcado pelas diretrizes do governo de Getúlio 

Vargas, apoiadas na intervenção estatal na economia e na sociedade. Neste 

período, o Estado assume o papel de formulador e implementador das 

políticas públicas, contando com a colaboração de organizações sem fins 

lucrativos para sua implementação. Para tanto, é promulgada, em 1935, uma 

lei que declara de utilidade pública estas entidades. Em 1938, é criado o 

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), que estabeleceu que as 
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instituições nele inscritas poderiam receber subsídios governamentais. 

Quando à Igreja, esta contínua tendo papel importante na prestação de 

serviços sociais, recebendo, em alguns casos, financiamentos do Estado para 

as suas obras. 

O terceiro momento da evolução histórica do Terceiro Setor no Brasil é 

caracterizado por uma intensa mobilização da sociedade. Na vigência do 

regime militar, muitas instituições de caráter filantrópico e assistencial se 

juntam às organizações comunitárias e aos chamados “movimentos sociais” 

para serem porta-vozes dos problemas sociais. É neste período que surgem 

as ONGs, instituições ligadas à mobilização social e à contestação política. 

Com a redemocratização do País, a partir de 1980, e o declínio do modelo 

intervencionista de Estado, a partir 1990, a questão da cidadania e dos 

direitos fundamentais passa a ser o foco das instituições sem fins lucrativos, 

configurando o quarto momento da evolução histórica. Neste período, 

começa a crescer a articulação do Terceiro Setor como grupo, apesar da 

heterogeneidade das instituições que o compõe. 

 

De acordo com Carvalho (2006, p.19), atualmente o TS encontra-se em seu quinto 

momento que corresponde a uma fase de visibilidade, marcado pela sua considerável 

importância dentro da sociedade, cujos detalhes de sua gestão serão abordados adiante. 

O TS refere-se a um conjunto de organizações privadas sem fins lucrativos que 

realizam atividades complementares às públicas, visando a contribuir com a sociedade para a 

solução de problemas sociais e em prol do bem comum (MPPE), buscam não apenas soluções 

pontuais, mas sim mudanças estruturais, conforme destaca Drucker (1990, p.82): “essas 

instituições são agentes de mudanças humanas. Portanto seus resultados sempre são mudanças 

em pessoas – de comportamento, condições, visão, saúde, esperanças e, acima de tudo, de sua 

competência e sua capacidade”. Em relação à mensuração da eficácia das OTSs, Slomski 

et.al. (2012, p.106) defende: “para as entidades do terceiro setor, o resultado econômico será́ 

um indicador da eficiência dessas entidades, considerando-se que esta se refere ao processo de 

produção dos resultados desejados com uma utilização mínima de recursos”.  

Setor considerado uma das propostas de relações entre Estado e Sociedade, em atuar 

na prestação de serviços privados de caráter ou de interesse público diante do quadro de 

ineficiência do Estado, possui historicamente suas raízes na reforma da Administração 

Pública, por meio da Emenda Constitucional 19/1988, originando o desenvolvimento do TS 

no Brasil.  

O Estado, por sua vez, trata-se de um agente que apoia e estimula o desenvolvimento 

do TS com base na sua previsão, como incentivador e fomentador das atividades de 

cooperação, como determina o texto constitucional: 
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Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 

Sua relevância está aferida nas contas públicas com presença comprovada no cenário 

nacional brasileiro, na participação da composição do Produto Interno Bruto (PIB), em 

volume correspondente de 1,4% de acordo com pesquisas do Centro de Estudos do Terceiro 

Setor (CETS) (www.fgvsp.br/cets), e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(www.ibge.gov.br), que significa uma movimentação de um montante de aproximadamente 

32 bilhões de reais. 

Esta mensuração da participação do TS na economia brasileira traz visibilidade ao 

setor, conforme afirma Zavala (2007): 

O levantamento do IBGE é visto com otimismo por especialistas na área. 

Para o coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Luiz Carlos Merege, o cálculo dará mais 

visibilidade ao setor, além de demonstrar que o governo começa a se 

preocupar mais seriamente sobre o assunto. 

Desde então, o processo de regulação tem sido muito intenso, seja em fixação de 

regras, ou na responsabilização dos gestores, pois como defende Bocchi (2013, p.16), “é um 

importante laboratório incubador da mudança social”, portanto, merece atenção, uma vez que 

diretrizes bem definidas hoje contribuem para o seu crescimento sólido e sustentável. 

A relevância do setor é também ressaltada pela Comissão Parlamentar de Inquérito 

instaurada para apurar denúncias veiculadas a organizações não-governamentais (2010, p.55): 

“A importância estratégica, financeira e social do terceiro setor, no Brasil e no mundo, é vital, 

porque, a despeito de jamais substituir o Estado, são organizações vitais para que o Estado 

cumpra o seu papel”. 

Como agente de transformações sociais, o TS atua no atendimento às demandas de 

redução das desigualdades sociais historicamente estabelecidas, auxiliando o Estado nas ações 

sociais conforme explicam Oliveira e Romão (2014, p.28):  

As organizações que atuam efetivamente em ações sociais, na busca de 

benefícios coletivos públicos, que podem ser consideradas como de utilidade 

pública, são capazes de auxiliar o Estado no cumprimento de seus deveres, 

atentando para as desigualdades vigentes no país e a incapacidade do Estado 

de desempenhar com eficiência as atividades que lhe são atribuídas. 

O crescimento das desigualdades sociais pode ser atribuído a dois fatores: o primeiro 

deles, colocado por Scheunemann e Rheinheimer (2013, p.30) que dispõem: “as 

transformações societárias revelam cada vez mais novos cenários e novos atores que 

http://www.ibge.gov.br)/
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implementam e acentuam as diferenças gritantes de um país desigual”, de acordo com os 

autores uma sociedade ao desenvolver-se ela acaba ressaltando as próprias problemáticas e ao 

mesmo tempo invoca soluções para o seu combate. O segundo fator aponta para a 

formalização e privilégio em que foram colocados os direitos sociais e civis com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, legitimando assim toda a população na 

conquista destes direitos.  

Nesse contexto, o combate às desigualdades ou exclusões sociais, perpassa pela 

necessidade de se buscar resoluções às demandas da população, abrindo espaço de atuação do 

TS através da promoção de políticas sociais de forma autônoma, mobilizando rede de 

doadores privados, pessoas físicas e jurídicas, para financiar suas atividades. Esta abertura 

para atuação do TS é fundamental como defende Pimenta (2006, p.2), “o Terceiro Setor 

surge, então, como espaço especial da reflexão entre fatos e ações, de inflexão dos interesses 

gerais e particulares, do público e privado, do governamental e não-governamental”. Assim se 

expressa a relevância do TS dentro da sociedade, setor em que, a população observa a 

possibilidade de terem suas carências atendidas. 

Estabelecido, portanto, o TS como um dos segmentos da economia caracterizado 

como sendo “aquele que se compõe de pessoas que, sem integrar o Estado, almejam 

atividades sociais ou solidárias, sem desejar lucro, ou seja, sem fins econômicos”. (BOCCHI 

2013, p.14). Possui, por outro lado, desafios de sustentabilidade financeira para continuidade 

de suas ações através de captação de recursos, como ressaltam Cruz e Estraviz (2008, p.17): 

Toda instituição sem fins lucrativos, para viabilizar sua missão e seus 

projetos, precisa obter recursos. Portanto, captar recursos é uma das 

atividades fundamentais dessas organizações e deve ser compreendida, 

assimilada e realizada, mesmo que indiretamente, por toda a organização. 

 Nota-se que a ação de captação de recurso está diretamente associada a conquista dos 

objetivos da organização e todo este cenário é o vivido por estas organizações para auferirem 

tais recursos. 

 

2.4 ENTENDENDO A GESTÃO NO TERCEIRO SETOR  

A visão histórica do TS, permite resumir que se trata de um setor com 

particularidades, altamente influenciado pela sociedade e pelas diretrizes governamentais, o 

que exige uma gestão diferenciada dos modelos tradicionais e que muitas vezes as próprias 

organizações do TS ainda não os absorveram, tornando-se deficitárias neste sentido. A ciência 
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da administração vem socorrer tais instituições com a introdução de seus conceitos e 

princípios, tornando possível o estabelecimento de padrões próprios e que se distingue dos 

modelos tradicionais de gestão próprios de organizações com fins lucrativos. Sobre o objeto 

de análise da administração, Cabral (2015, p.117), expõe: 

[...] examina o conjunto de técnicas, para a realização de metas e objetivos, 

definindo-o como o processo de gestão. Materializado nas funções de 

planejamento, organização, direção e controle, o processo de gestão descreve 

a capacidade da organização de realizar sua missão. 

Difere de um modelo de gestão estratégica comum adotado pelas organizações com 

fins lucrativos, como observa Tenório (2006, p.1146): 

Quanto ao par gestão estratégica e gestão social, eles significarão que o 

primeiro atua determinado pelo mercado, portanto, é um processo de gestão 

que prima pela competição, onde o outro, o concorrente, deve ser excluído e 

o lucro é o seu motivo. Contrariamente, a gestão social deve ser determinada 

pela solidariedade, portanto, é um processo de gestão que deve primar pela 

concordância, onde o outro deve ser incluído e a cooperação o seu motivo. 

Enquanto na gestão estratégica prevalece o monólogo — o indivíduo; na 

gestão social deve sobressair o diálogo — o coletivo. 

Percebe-se que o contexto de atuação das OTSs está voltado para a promoção do 

diálogo e união de esforços, diferente de um contexto competitivo comum das organizações 

com fins lucrativos. 

Com o conhecimento da administração destas organizações será possível identificar os 

fatores de conformidade nela envolvidos, pois como Cabral (2015, p.135) menciona:  

Os desafios e as tendências contemporâneos impostos à gestão suscitam, 

particularmente para as OTS, uma análise de suas práticas, baseada na sua 

origem, objetivos e peculiaridades de organizações instituídas, para a 

realização de uma missão em um espaço que se publiciza, a fim de agregar 

interesses, representações e expectativas de grupos e da sociedade.  

Engloba-se assim todos os agentes envolvidos no processo da organização em atingir 

seus objetivos, destaca-se, no entanto, usuários internos e externos e com interesses que 

precisam ser conciliados. 

Como o TS atua no auxílio de funções que primeiramente são de responsabilidade do 

Estado, há necessidade de que a interação entre estes dois setores seja dinâmica para que o 

objetivo que é o preenchimento das lacunas não atendidas pelo Estado possa de fato ser 

atingido. Neste sentido, Scheunemann e Rheinheimer (2013, p.46) faz a seguinte crítica: “O 

que hoje se verifica ainda é a desconcentração e não a articulação de possibilidades, pois tal 

iniciativa requer que os diferentes setores estejam envolvidos nos processos decisórios, fato 

que não ocorre.”  
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A interação entre os setores requer autonomia individual entre eles até mesmo para a 

concretização de suas ações. Os processos decisórios devem ser compartilhados, quando estas 

articulações não ocorrem o que se verifica é a perda do sentido de setor dentro do contexto e 

consequentemente o não cumprimento de seus objetivos organizacionais. 

Uma vez instituídas, a manutenção das organizações desta natureza é um desafio, isto 

porque apesar de desenvolverem atividades de responsabilidade do Estado, este não tem 

condições de prover de recursos financeiros às todas as organizações obrigando-as a irem 

buscar fontes de recursos no setor privado. De acordo com os autores a interação necessária 

entre os setores não existe, o que compromete a efetividade das atividades que estas 

organizações executam. 

Entendem Scheunemann e Rheinheimer (2013, p.34) que a integração do TS e os 

demais setores trata-se de uma estratégia importante para que haja mudança efetiva no 

contexto social em que está envolvida a organização do TS. 

É possível entender a intencionalidade de integrar novos agentes dos 

diferentes setores como uma estratégia de proximidade, que interfere de 

forma mais direta e sensível nas condições de vida da população. O desafio 

dessa parceria entre os diferentes setores pode vir a se constituir uma 

estratégia para a garantia e a implementação das políticas de assistência 

social como direito. 

Há, portanto, necessidade de envolvimento de todos os setores para que os objetivos 

das organizações do TS possam ser atingidos, e isto tem se mostrado uma tarefa desafiante, 

pois os demais setores muitas vezes precisam que seu papel naquele contexto esteja 

evidenciado. Desenrola-se a partir daí que existe certa compatibilidade entre as organizações 

para obtenção de recursos. 

As organizações do TS estão assim envolvidas num ambiente diversificado, complexo 

e dinâmico e que exige uma gestão diferenciada no sentido de atender eficientemente a toda 

esta demanda. 

Identificadas estas necessidades Tachizawa (2014, p.133) propõe um modelo de gestão 

voltado às organizações do TS uma vez que demonstra bem o ambiente vivenciado por estes 

tipos de organizações. Referido modelo está fundamentado nos seguintes pressupostos: 

• existem estratégias genéricas para cada tipo de organização;  

• as estratégias genéricas, comuns a todas as organizações que fazem parte 

do mesmo setor econômico, podem subsidiar a definição das estratégias 

especificas (decisões de nível estratégico) e, em seu conjunto, tornam 

cada empresa singular; 



23 

 

• às estratégias genéricas agregam-se as estratégias especificas que 

formam o processo decisório da organização. Essas estratégias 

especificas dependem do estilo de gestão do principal executivo da 

organização e das crenças, valores e cultura reinante na zona de 

atividade da organização; 

• o processo decisório, função direta da cadeia produtiva da organização, 

pode ser hierarquizado em camadas/níveis decisivos, nos contornos 

delineados pelo foco estratégico definido para o negócio da empresa;  

• o processo decisório compõe-se das decisões necessárias à 

operacionalização das atividades empresariais (cadeia de agregação de 

valores/ cadeia produtiva da organização);  

• como resultado da hierarquização em diversas camadas, no modelo pro- 

posto sugere-se trabalhar com apenas duas (decisões de nível estratégico 

e decisões de nível operacional), em que as decisões de nível 

operacional, que agrupam as decisões de gestão ambiental e de 

responsabilidade social, interagem com as ações da cadeia produtiva da 

organização;  

• as decisões estratégicas estabelecem as regras de decisão para a camada 

de decisões operacionais, que, por sua vez, retroalimentam a camada 

decisória de nível superior (estratégica) com dados dos eventos ocorri- 

dos em seu nível operacional; 

• a cadeia produtiva (ciclo operacional ou cadeia de agregação de valo- 

res) composta dos processos sistêmicos produtivos (atividades-fim da 

organização) é suportada pelos processos de apoio. 

 

A figura 2 evidencia a proposta de gestão de Tachizawa, e de onde é possível extrair 

que os aportes de recursos financeiros fazem parte das decisões estratégicas das organizações.  

Este nível de decisão  organizacional corresponde ao Planejamento Estratégico (PE) 

que:  

[...] é o processo por meio do qual uma organização estabelece sua 

identidade organizacional, analisa o seu ambiente de negócio (interno e 

externo, atual e futuro) e elabora as linhas de ação (ditas estratégias), a fim 

de aumentar as probabilidades de sucesso (sobrevivência, atendimento de 

seus objetivos e crescimento sustentável). (GOMES, GOMES, 2014, p.176) 

Percebe-se assim que o processo de captação de recursos dentro de uma organização 

do TS faz parte de seu planejamento estratégico e deve estar alicerçado sobre todo o ambiente 

em que opera. Ressalta-se que o contexto externo irá repercutir nas linhas de ações internas da 

organização, que deverá adaptá-los para conquistar seus objetivos, dentre eles o de captação 

de recursos, isso evidencia bem a dinâmica defendida pela Teoria de Dependência dos 

Recursos. 

Ainda neste nível decisório, a missão institucional deve estar clara para que as 

direções adotadas sejam as mais acertadas e que de fato contribuirão para que os objetivos da 
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organização sejam alcançados e como é colocado no modelo proposto por Tachizawa (2014) 

o intercâmbio de informações entre os níveis de decisões estratégicas e operacionais 

possibilitam a verificação contínua do andamento e reflexos das ações desenvolvidas, 

possibilitando ajustes permanentes. 

Figura 2 – Proposta de Modelo de Gestão para Organizações do TS 

Fonte: Tachizawa, 2014, p.135 

 

Tem-se assim que o modelo de gestão das organizações do TS deve ser dinâmico no 

sentido de abranger ações advindas de outros setores da economia, sem, no entanto, perder 

sua autonomia evidenciada pela sua missão institucional. No que se refere a captação de 

recursos como se verá mais detalhadamente, faz parte de suas decisões estratégicas onde a 

conciliação de interesses deve ser priorizada conforme preceitua a Teoria de Dependência de 

Recursos, uma vez que impacta na própria sustentabilidade da organização. 
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2.5 FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DO TS 

Este subitem tem por fim aprofundar as questões relacionadas à gestão, entretanto, 

mais especificamente das fontes de financiamento, onde reside a problemática. É preciso 

entender como se processa a obtenção de recursos, para tanto, Scheunemann e Rheinheimer 

(2013, p.98) nos adianta que “para captarmos recursos, é preciso existir uma razão, um 

objetivo e um planejamento, cuja proposta seja pensada em benefício de uma sociedade mais 

igualitária, com mais acesso e oportunidades para todos”. 

Estes aspectos já foram apontados por Tachizawa (2014), quando insere no processo 

de decisão estratégica, os procedimentos relacionados à captação de recursos, ressaltando a 

intimidade existente entre esta atividade e os objetivos da organização, que nada mais é do 

que a própria razão de ser da mesma, ou seja, sua missão e que deve estar em consonância 

com os interesses dos agentes que irão disponibilizar recursos. A missão que orienta os 

caminhos que a organização deve seguir é assim definida por Cabral (2015, p.151): 

A missão é uma proposta da razão de ser da organização, expressando os 

valores que serão perseguidos nas suas ações e indicando os serviços e os 

beneficiários. Apresenta, ainda, a compreensão que os instituidores têm das 

questões sociais que pretendem abordar e permite a definição de objetivos e 

sua operacionalização. 

A característica estratégica existente na missão e sua importância para o sucesso 

empresarial é enfatizada por Hudson (2004, p.97): 

As organizações são mais eficientes quanto têm um forte sentido de missão. 

É um motivador poderoso que ajuda as pessoas a ver sentido na organização. 

Assegura que as pessoas fiquem esclarecidas sobre a orientação geral da 

organização e encoraja-as a lutar para atingir os objetivos da entidade. A 

missão integra os valores da organização com sua estratégia. Onde há uma 

missão nítida, existe consciência entre as crenças das pessoas e a estratégia 

da organização. 

Ainda para Hudson (2004, p.75), “os objetivos estratégicos orientam a organização a 

obter aquilo que é mais importante para seu sucesso. Muito mais que simples palavras bem-

intencionadas, devem enfocar e orientar os atos das pessoas”.  

A causa bem definida auxilia gestores a direcionarem seus esforços no sentido de 

compreender sua razão de ser e identificar agentes com propósitos semelhantes e 

consequentemente com maior probabilidade em contribuírem para a organização, portanto, a 

propositura da causa deve ser clara e no âmbito do TS, precisa e estável para que não seja 

abalada por eventuais doações que possam distorcê-la, de acordo com o entendimento de Cruz 

e Estraviz (2008, p.19): 
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A missão de uma organização sem fins lucrativos é o que esta instituição 

pretende fazer no âmbito de uma causa. É, sem dúvida, uma das razões que 

mais motiva pessoas a trabalharem ou contribuírem com ela. A missão é a 

alma da instituição e a captação de recursos é uma forma de atingi-la não de 

transformá-la. Não se deve desviar a missão em função de uma doação. É 

possível que surja um doador que proponha uma doação para determinada 

atividade que não é feita por sua organização e não se encaixa em sua 

missão. Não desvie sua missão para servir um doador. 

Por esta razão é preciso que os propósitos da organização estejam bem definidos, e 

que uma conciliação destes desígnios junto aos agentes financiadores seja efetuada, tornando 

o processo de captação de recursos mais efetivo. Tem-se assim que as entradas de recursos 

nas organizações do TS, ou seja, suas receitas, podem advir de várias fontes e cada uma delas 

se revestem de características distintas, conforme se vê a seguir: 

A receita, por sua vez, corresponde aos recursos que a associação irá obter 

ao longo da sua existência, decorrentes de atividades econômicas ou não, 

sem finalidade lucrativa. Podem eles originar-se de prestações de serviços, 

doações, subvenções sociais, dentre outras modalidades. (GRAZZIOLI et. 

al., 2016, p.48). 

As organizações devem então canalizar seus esforços para os agentes financiadores, 

compatibilizando interesses, e para tanto é necessário conhecer o perfil de cada potencial 

financiador, para extração de vantagens e limitações, além dos demais procedimentos que 

cada tipo de relação enseja. Isto é importante para que não haja desperdícios dentro da 

organização e as ações sejam direcionadas eficientemente. 

Cruz e Estraviz (2008, p.86) criaram quadros expressivos que fornecem informações 

precisas acerca do perfil de cada potencial financiador de uma organização de TS, desta 

forma, os gestores das organizações podem identificar quais financiadores possuem perfis 

mais próximos dos interesses definidos nas missões das organizações que gerenciam. 

O quadro 1 apresenta as vantagens de cada uma das fontes de financiamento possíveis 

dentro de TS, o que facilita a compatibilização dos interesses envolvidos, quais sejam, da 

organização e de cada um destes potenciais financiadores. 
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Quadro 1 – Vantagens de cada uma das Fontes de Financiamento 

Fonte: Cruz e Estraviz (2008, p.86)

FONTES FINANCIADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

N 

T 

A 

G 

E 

N 

S 

Empresas Indivíduos Fundações Governo Geração de 

Renda 

Inst. 

Religiosa 

Eventos 

Especiais 

1. Parcerias 

que agregam 

credibilidade 

e 

visibilidade 

2. Menor 

burocracia 

3. Maior 

retorno 

financeiro 

4. Pode 

gerar 

divulgação 

5. Doações 

em espécie, 

dinheiro e 

trabalho 

voluntário 

especializad

o 

6. Decisões 

sobre 

doações 

feitas ao 

longo de 

todo o ano 

1. Recurso 

vem solto e 

pode ser 

utilizado 

para 

financiar seu 

custo 

operacional 

2. 

Constituem 

uma rede de 

doadores  

3.Agente 

Multiplicado

r 

4. Atingidos 

pelo coração 

5. Menos 

exigência 

mais 

envolviment

o 

6. Mais 

rápida a 

resposta 

7. Doações 

de longo 

prazo 

8. Podem 

doar 

trabalho em 

várias áreas 

além de 

dinheiro 

9. Apoiam 

causas 

ousadas 

1. Dão 

credibilidade 

2. Somas 

substanciais, 

doadas 

geralmente de 

uma só vez ou 

no máximo 

por 3 anos 

3. Apresentam 

modelos para 

propostas e 

auxiliam no 

desenho de 

indicadores e 

obtenção de 

resultados 

4. Possuem a 

missão clara, o 

que facilita 

identificação 

com o projeto 

a ser 

apresentado 

5. Prestação 

de contas é 

necessária 

6. Mais 

democrático 

7. Falam a 

mesma língua 

1. 

Fortalecimento 

do trabalho 

através de 

assessoria 

técnica  

2. Legitimação  

3. Garantia de 

verba 

(convênio) 

4. Grandes 

somas e por 

longos 

períodos 

 

1. Autonomia 

financeira 

2.Continuidade 

3. Geração de 

emprego 

4. 

Ag.Financiador

as e fundações 

gostam de 

contribuir com 

projetos que 

deem uma certa 

sustentabilidad

e para a 

organização  

5. Podem ser 

criativos/inova

dores  

6. Podem 

fortalecer os 

vínculos com 

doadores 

1. 

Identificação 

com a 

instituição 

religiosa  

2. 

Credibilidade 

do projeto 

3.Divulgação 

na 

comunidade 

4. Apoio no 

custo 

operacional 

5. Projetos de 

longa duração 

6. Também faz 

contribuições 

em espécie 

1. Recurso vem 

solto e pode ser 

utilizado para 

financiar seu 

custo operacional 

2. Marketing e 

divulgação da 

organização: 

visibilidade e 

credibilidade 

3. Aproximação 

com a 

comunidade 

4. Pode-se 

constituir um 

banco de dados 

de potenciais 

doadores: 

concentração de 

doadores em 

potencial em uma 

noite  

5. Podem ser 

criativos e 

divertidos 

tornando-se 

marcantes e 

aguardados todos 

os anos 

6. Podem 

fortalecer o 

vínculo com 

doadores  
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Numa organização do TS a estratégia deve ser periodicamente revisada, isto porque 

ela depende de recursos externos e como defendido pela Teoria da Dependência de Recursos, 

deve haver um intercâmbio preciso e interessante para a sustentabilidade da organização. Para 

Hudson (2004, p.82):  

A revisão da estratégia é um processo de monitorização das mudanças no 

ambiente externo e o desenvolvimento dentro da organização para obter uma 

compreensão mais profunda da posição estratégica da organização. Poderá 

envolver uma revisão da missão, dos objetivos ou das estratégias que a 

organização está procurando ou ainda uma combinação das três situações.  

 

A figura 3 demonstra a Revisão Estratégica proposta pelo autor: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Revisão Estratégica 

Figura 3 – Revisão Estratégica 

Fonte: Hudson 2004, p.83 – adaptada pela autora 

Outro aspecto a ser considerado dentre as fontes de financiamento, está a relacionado as 

suas motivações para investirem em organizações do TS, ou seja, quais são os fatores 

considerados no propósito de doar.  

Segundo Cruz e Estraviz (2008, p.26), em uma pesquisa realizada em 1997 pela GVC 

Consult da Fundação Getúlio Vargas, cuja finalidade era detectar as motivações que levam os 

indivíduos a efetuarem doações, foi identificado que (i) a credibilidade na instituição e nos 

seus propósitos (visão/missão), (ii) a crença na importância das necessidades em questão 

(projetos) e (iii) as isenções fiscais são as três principais motivações que levam as pessoas a 

efetuarem doações. Os resultados da pesquisa podem ser visualizados na figura 4: 

Observa-se que a causa é item fundamental e que quando bem instituída e gerida 

confere credibilidade à organização e automaticamente motiva doações externas. 

Tendências Externas 

Posição Estratégica 

Questões-Chave Estratégica 

Revisão Interna 



29 

 

 

Figura 4 – Motivação: Razões para doar 

Fonte: Adaptada pela autora 

A figura 5 apresenta os princípios da captação de recursos que o Instituto de Ensino e 

Pesquisa (INSPER) adota em seu processo de relacionamento institucional, são eles: (i) faz 

sentido captar recursos; (ii) os recursos farão diferença e (iii) serão bem administrados: 

 

 

Figura 5 – Princípios da Captação de Recursos 

Fonte: INSPER , 2008, p.3 

 

Conclui-se assim que o sucesso no processo de captação de recursos pelas 

organizações do TS requer a conciliação dos interesses da organização e de seus potenciais 

financiadores.  
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2.5.1 ESPÉCIES DE RECURSOS CAPTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DO TS 

A definição de captação de recursos para a ABCR, é toda estratégia usada pelas 

organizações para auferir recursos, principalmente dinheiro para que ela tenha condições de 

cumprir sua missão. Vejamos em seus termos: 

[...] captação de recursos significa ter uma equipe dedicada a pensar em 

ideias criativas para trazer as doações, a aproximar a organização da 

comunidade, a defender que ela seja o mais transparente possível e etc. 

Captar recursos é, principalmente, ter pessoas na organização que entendem 

que o trabalho delas é fundamental para conseguir os recursos tão 

importantes para que a ONG tenha impacto e seja transformadora na sua 

atuação, cumprindo integralmente a sua missão. 

A mesma ação recebe, no entanto, outras denominações: 

A expressão captar recursos vem ganhando força e tem garantido ou dado 

continuidade a muitos projetos, revertendo situações no contexto social e 

pessoal/particular. Muitos ainda preferem a expressão mobilizar recursos, 

por entenderem ser o seu sentido mais amplo, uma vez que essa expressão 

não diz respeito apenas a assegurar novos recursos ou adicionais, mas 

principalmente à forma como utilizá-los da melhor maneira, visando sempre 

à eficiência e à eficácia em sua aplicabilidade. (SCHEUNEMANN; 

RHEINHEIMER, 2013, p.97) 

A captação de recursos é um item tão importante na gestão de uma organização do TS 

que a forma como será desenvolvida deve estar estabelecida em seu estatuto social, conforme 

determina o artigo 54 do Código Civil Brasileiro (CC), “sob pena de nulidade, o estatuto das 

associações conterá: [...] IV - as fontes de recursos para sua manutenção”; 

Dentro da prática de captação de recursos, complementa Pereira (2001, p.33) que, “o 

método de captação é o conjunto de procedimentos utilizados na obtenção de doações para 

uma causa, que consiste de diferentes etapas, que se iniciam com a identificação dos doadores 

potenciais”. 

Neste sentido, Tachizawa (2014, p.160) descreve a diversidade de fontes de recursos 

no âmbito do TS, das quais poderão ser identificados e extraídos os doadores potenciais: 

 Agência Internacional de Cooperação Não Governamental; venda de 

produtos/serviços; agência de cooperação multilateral; agência de 

cooperação bilateral; órgãos brasileiros de governo; doações individuais; 

empresas; fundações nacionais e outras. 

Isto posto, a organização terá condições de confrontar seus interesses com os de 

possíveis doadores, cabendo apenas observar o alerta de Cruz e Estraviz (2008, p.93) que 

defendem: 

[...] sua organização nunca dependa mais de 30% do seu orçamento de um 

único financiador, exceto no caso de aporte do poder público. A dependência 
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de um número reduzido de financiadores poderia ameaçar a viabilidade de 

sua organização, caso o doador resolva, de repente, parar a doação. 

No entanto, segundo pesquisa divulgada pelo Johns Hopkins Center for Civil Society 

Studies em 2013, apenas 32% dos recursos recebidos pelas ONGs para o desenvolvimento de 

suas atividades advinham do poder público, 23% provinham do setor privado e 43% eram 

gerados pela própria organização através da venda de produtos e serviços.  

Percebe-se que o leque de possíveis fontes de recursos que podem ser exploradas pelas 

organizações do TS é diversificado e isso as colocam em um contexto de exposição a riscos 

quando a formalização destas relações não obedece aos regramentos pertinentes. 

Podemos citar como exemplo, a estratégia de geração de renda própria através da 

venda de produtos e serviços que deve observar o disposto no artigo 150 da CF/88, que faz 

referência ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, onde estabelece condições para que 

organizações do TS desenvolvam tais atividades e gozem da imunidade tributária, vejamos: 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à 

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não 

distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título 

de lucro ou participação no seu resultado; I – não distribuírem qualquer 

parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem 

integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em 

livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

Vale ainda ressaltar que mesmo que haja o permissivo legal para desenvolverem 

atividades de renda própria, um dos desafios de gestão enfrentados por estas organizações em 

seus procedimentos internos é o de estarem atentas para não se desvirtuarem de seu objeto de 

intervenção, de sua missão, conforme alerta a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada 

para apurar denúncias veiculadas a organizações não-governamentais (2010, p.60), vejamos: 

Há outro aspecto que também deve ser considerado. Jamais os meios devem 

prevalecer sobre os fins. Observamos que muitas entidades acabam ficando 

envolvidas em atividades que não conseguem atingir os seus fins. 

Conseguem tão somente pagar empregados e manter sua rotina 

administrativa. O papel de uma associação ou de uma fundação é sempre um 

papel altruístico. Isso tem que ser dito sempre, sob pena de desvirtuamento, e 

é o que nós observamos. 

Há, portanto, riscos tributários, riscos relacionados à sua sustentabilidade e que exige 

uma gestão transparente e eficiente, muitas vezes não encontrada nestas organizações como 

relatam Scheunemann e Rheinheimer (2013, p.50), “ainda é possível verificarmos a falta de 

unidade programática e operacional, de sustentabilidade, assim como a subalternização da 

política de assistência em relação a outras políticas públicas.” 
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Outro aspecto pertinente agora às doações, está relacionado a reputação da 

organização perante a sociedade, e que poderia comprometer os recursos que aufere 

impactando em sua sustentabilidade, isto porque de acordo com Giehl (2015, p.120): 

Independentemente da instância, das organizações sociais, dos órgãos 

governamentais nas esferas federal, estadual e municipal ou junto aos 

agentes culturais, a captação de recursos precisa ser discutida sem omissões 

e ressalvas. Somente com transparência e clareza é possível assegurar uma 

postura ética e a conquista da credibilidade necessária para todos os setores 

envolvidos. 

Possuem o mesmo entendimento Grazzioli et.al. (2016, p.27) quando expõem: 

Não se pode perder de vista que as organizações do terceiro setor apresentam 

um diferencial de dinâmica para justificar sua legitimidade social, sem a qual 

serão apenas instituições com algum caráter benemérito, com limitados 

campos de penetração e, consequentemente, questionável existência. 

Portanto, deve-se reconhecer que tais entidades devam ser organizadas 

sistematicamente e suas atividades ser desenvolvidas sempre com foco muito 

bem delineado, para atingir com eficácia o público-alvo. 

Ciente das dificuldades que é a obtenção de recursos, no Brasil a ABCR, organização 

sem fins lucrativos, atua com a missão de promover, desenvolver e qualificar a atividade de 

captação de recursos, visando consolidar os laços entre os profissionais que atuam na área 

através do estabelecimento de uma ampla rede nacional de contatos para a troca de 

experiências. 

A necessidade de credibilidade é tão vital para as organizações do TS especialmente, 

que a ABCR instituiu um Código de Ética e Padrões da Prática Profissional pautado nos 

seguintes princípios e valores fundamentais: 

Integridade, transparência, respeito à informação, honestidade em relação à 

intenção do doador e compromisso com a missão da organização que solicita 

fundos são princípios fundamentais na tarefa de captar recursos privados 

para benefício público. Todos os associados da ABCR devem segui-los 

incondicionalmente sob pena de comprometerem aquilo que lhes é mais 

valioso no exercício de sua profissão: a credibilidade. 

Juntamente com a questão da ética pontuado pela ABCR, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito instaurada para apurar denúncias veiculadas a organizações não-governamentais 

(2010, p.59) expõe o aspecto da necessidade de uma administração profissional nestas 

organizações com uso de princípios próprios que caracterizam este setor:  

O terceiro setor apresenta várias faces. Ele apresenta uma face do 

voluntariado. Hoje, ele apresenta também uma face profissional, que é uma 

face que está crescendo muito. E, neste contexto, nós não podemos desprezar 

que sempre é importante que tenhamos um norteamento de princípios. E que 

princípios são esses, que devem nortear o terceiro setor? O primeiro 
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princípio é o da solidariedade. Confiança, cooperação, inclusão e ajuda 

mútua. Há também a motivação ética. 

Esta preocupação em estabelecer princípios que devem nortear os modelos de gestão 

administrativa no TS, ganha destaque segundo Scheunemann e Rheinheimer (2013, p.29) 

declaram ambos que, “o terceiro setor é um movimento mundial e vem sendo objeto de 

debates de diversas áreas, pois impinge novos modelos de gestão e, consequentemente, uma 

nova organização social.” 

Percebe-se assim que as peculiaridades deste setor ensejam novos modelos de gestão 

diferentes dos usados tradicionalmente pelas demais organizações com finalidade lucrativa. 

Paralelamente, outros eventos relacionados a escândalos corporativos contribuíram 

para o aumento da desconfiança em relação as demonstrações contábeis divulgadas pois 

percebeu-se que muitas organizações empresariais faziam manipulações em suas 

demonstrações financeiras, não evidenciando assim a sua real situação econômico-financeira. 

A realidade experienciada pelo TS não era diferente como reporta a Comissão Parlamentar de 

Inquérito instaurada para apurar denúncias veiculadas a organizações não-governamentais 

(2010, p.3): 

Instituições humanas, logo se descobriu que as ONGs não incorporaram 

somente as virtudes, mas também os defeitos do homem. A busca do retorno 

individual começou a fazer parte do cotidiano de algumas instituições. A 

dependência e o uso da máquina burocrática como um fim em si mesmo não 

tardou a se fazer presente. 

Tem-se assim organizações integrantes ou não do TS atuando com expedientes ilícitos 

na gestão de suas atividades o que acabou requerendo do poder público ações efetivas no 

combate à tais procedimentos.   

Assim, como resposta, em 2013 foi promulgada a Lei 12.846, que ficou conhecida 

como Lei Anticorrupção que tem como finalidade dispor sobre a responsabilidade 

administrativa e civil das pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira, cuja finalidade é a de justamente combater atos ilícitos que 

envolvem organizações empresariais e órgãos da administração pública. 

O ambiente em que as organizações sérias integrantes do TS operam é então assim: de 

um lado convivem com a necessidade de promoverem estratégias para arrecadação de 

recursos e neste sentido, devem estar com os seus procedimentos bem alinhados, e por outro 

com a desconfiança daqueles que podiam ser seus financiadores, pois estes não se sentem 
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seguros quanto as informações publicadas, e quanto ao que é feito com os recursos que 

aportam. 

Conforme permissivo legal as organizações do TS podem auferir receitas de diversas 

formas, e isso indica que maiores cuidados devem ser adotados para que cada relação jurídica 

seja processada corretamente. Cada uma das fontes de financiamento conforme se viu 

apresenta características próprias, sendo assim a transferência de recursos destas para as 

organizações do TS devem se revestir dos instrumentos formais pertinentes.  

Veremos a seguir as espécies de recursos possíveis que comumente são recebidos 

pelas organizações e em capítulo próprio os riscos que para cada uma destas operações devem 

ser observados. 

Receitas próprias, que nas palavras de OAB (2011, p.29), correspondem: 

A venda de produtos e serviços são atividades cada vez mais utilizadas pelas 

organizações do Terceiro Setor como fonte de recursos, visto que a receita 

pode ser destinada livremente para a manutenção operacional das mesmas, 

não estando vinculada a programas ou projetos específicos. 

 Trata-se, portanto, de uma receita desvinculada o que torna mais atrativa para ser 

usada pelas organizações. 

 Dentro desta classificação estão também as receitas decorrentes de aplicações 

financeiras que as organizações venham a ter, constituídas por recursos não necessários 

enquanto estão investidos ou reservados para projetos específicos. 

Outros bens patrimoniais da organização também podem ser usados para a geração de 

recursos, é o caso de imóvel do qual pode se extrair receitas de alugueis ou de venda pela sua 

alienação. 

Uma das espécies de recursos costumeiramente recebida pelas organizações de TS são 

as doações. 

De acordo com o artigo 538 do Código Civil de 2002 “Considera-se doação o contrato 

em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 

outra”. 

De acordo com OAB (2011, p.9): 

 

São elementos característicos da doação que: 

a) que se realize entre vivos; 

b) que haja a transferência efetiva do patrimônio de um para outro; 
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c) que a vontade do doador seja a de fazer uma liberalidade (vontade 

desinteressada de fazer o bem a outrem); 

d) que o donatário aceite a liberalidade, de forma expressa ou tácita. 

 

A doação simples ou típica em pecúnia é uma das formas de captação de recursos mais 

empregadas pelas organizações do TS pois neste caso não há exigência de contrapartida, 

entretanto, as pessoas tendem a doar para organizações que apresentam resultados concretos 

quanto as atividades que desempenham com os recursos doados. Assim em caso de a 

organização ser donatária de algo substancialmente mais valoroso ela precisa se atentar 

quanto as observações tecidas pela OAB. 

 

2.6 PAPEL DOS CONTROLES INTERNOS NO PROCESSO DE GESTÃO 

 A composição deste capítulo dedicado ao tema de controles internos está embasado 

nas práticas determinadas pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), uma organização constituída em 1985 por cinco grandes instituições 

profissionais americanas: a American Accounting Association (AAA), o American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), o Financial Executives International (FEI), o Institute 

of Internal Auditors (IIA) e o Institute of Management Accountants (IMA), cuja missão é 

fornecer liderança de pensamento de quadros abrangentes e orientação sobre gestão de risco 

empresarial, controle interno e dissuasão de fraude projetado para melhorar o desempenho 

organizacional e governança e reduzir a extensão da fraude nas organizações. 

 Dentro do TS, o papel dos controles internos no processo de gestão é explorado pelo 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) juntamente com o Grupo de Institutos 

Fundações e Empresas (GIFE) que estipulam como melhor prática: 

O executivo principal, auxiliado pelos demais órgãos de controle vinculados 

ao Conselho, é responsável pela elaboração e proposição para aprovação de 

sistemas de controle internos que monitorem o cumprimento dos processos 

operacionais e financeiros, assim como os riscos de não conformidade. A 

eficácia de tais sistemas deve ser revista, no mínimo, anualmente. Esses 

sistemas de controles internos deverão também estimular que os órgãos da 

administração encarregados de monitorar e fiscalizar adotem atitude 

preventiva, prospectiva e pro ativa na minimização e antecipação de riscos. 

IBGC E GIFE(2014, p.56). 

 O conhecimento dos controles internos é necessário pois estes são a base de qualquer 

Programa de Conformidade como se verá adiante. 
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2.6.1 APROFUNDAMENTO DO CONCEITO DE CONTROLES INTERNOS 

Para se conhecer o processo de gestão de uma organização, faz-se necessário colher 

informações advindas de seus controles. “O instrumento de gestão que permite acompanhar e 

criticar o desempenho das atividades, proteger os ativos, disciplinar o relacionamento dos 

agentes de execução com as atividades e orientar a elaboração de informação confiável, é, 

normalmente, denominado controle”. CFC (2007, p.87) 

De acordo com a aplicação e abrangência dos controles, eles podem ser internos ou 

externos: 

O controle, quando executado de forma permanente no âmbito interno da 

entidade e voltado para o aperfeiçoamento da organização e segurança do 

patrimônio, é denominado controle interno. Quando executado de fora para 

dentro e, normalmente, por entidade reguladora ou fiscalizadora, é 

denominado controle externo. 

Para o cumprimento dos objetivos propostos por esta pesquisa, iremos nos aprofundar 

quanto ao conceito, finalidade, classificação e importância dos controles internos, vez que 

deles dependem a viabilidade e verificação de um Programa de Conformidade. 

Para Lunkes (2010, p.126) os controles internos são “soluções sistematizadas, com o 

propósito de gerenciar o risco, relacionadas às diferentes atividades da organização”. Tal 

definição está voltada para o gerenciamento do risco em distintos ambientes organizacionais. 

Crepaldi e Crepaldi (2014, p.64) definem “controle interno como o sistema, de uma 

empresa, que compreende o plano de organização, os deveres e responsabilidades e todos os 

métodos e medidas adotadas”. 

Nesta linha de visão, o COSO dá ao controle interno uma definição mais abrangente, 

trata-o como um processo, que envolve aspectos relacionados aos indivíduos, além de todas as 

operações necessárias para que a organização atinja seus propósitos, vejamos: 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, 

administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para 

proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos 

relacionados a operações, divulgação e conformidade. 

 A NBC T 16.8 aprovada pela Resolução CFC nº 1.135/08 que aborda controle 

interno, estabelece que “controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de 

recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público”. 

Entende-se assim que para o CFC todos os procedimentos adotados por uma organização 

pública compõem seu processo de controle interno. 
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 Diante do exposto, há consenso no entendimento de que os controles internos são 

mecanismos adotados pela organização para orientá-la em sua gestão, seja na mitigação dos 

riscos, seja em seus processos decisórios inerentes ao desenvolvimento de suas atividades.

  

2.6.2 FINALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

Uma vez definido controle interno, há necessidade de se conhecer suas finalidades. De 

acordo com Crepaldi e Crepaldi (2014, p.64) a adoção de controles internos tem por fim:  

• salvaguardar os ativos;  

• verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios contábeis e de 

outros dados operacionais;  

• desenvolver a eficiência nas operações; 

• comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e 

procedimentos administrativos adotados. 

Lunkes (2010, p.4) complementa, com uma visão mais abrangente e prática, quando 

defende que através dos controles internos é possível a identificação de problemas, falhas e 

erros nas políticas adotadas pela organização, vejamos:  

[...] as finalidades estão relacionadas à identificação de problemas, falhas e 

erros constatados por meio dos desvios, fazer com que os resultados obtidos 

estejam mais próximos do esperado, verificar se as estratégias e políticas 

estão gerando os resultados esperados e proporcionar informações 

periódicas. 

Percebe-se daí que a partir dos controles internos adotados pela organização será 

possível extrair um modelo de Práticas de Conformidade compatível com a realidade 

experienciada pela mesma. É possível extrair dos controles internos importantes observações 

sob todos os aspectos da conformidade. 

Ponto relevante dos controles internos também ressaltado por Schmidt e Santos (2009, 

p. 76) é a eficiência operacional, defendem os autores que dentre outras atribuições, os 

controles devem buscar:  

[...] Promoção da eficiência operacional: os controles deverão criar 

mecanismos de estímulo à eficiência operacional, não permitindo o consumo 

de recursos sem que se busque efetivamente a geração de resultado, visando 

ao atingimento da missão da entidade. 

E dentro da realidade vivenciada pelas organizações do TS, mecanismos que as 

auxiliem na promoção de eficiência operacional são bem-vindos, pois é sabido que as mesmas 

operam sempre com poucos recursos, devendo otimizá-los ao máximo. 
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Nas entidades do terceiro setor, o controle tem uma função estratégica, uma 

vez que os recursos, de diversas naturezas, são escassos e precisam ser bem 

geridos. Uma forma de controle interno – e também externo – pode ser 

traduzida pelas demonstrações contábeis e pelas informações que podem ser 

obtidas por meio dessas. LIMA E FREITAG (2014, p.184) 

Ainda no âmbito do TS, de acordo com CFC (2015, p.97): 

[...] o controle interno tem como objetivo a potencialização do êxito no 

processo decisório, o que possibilita maior geração de benefícios 

socioeconômicos, e também interfere em retornos sociais e ambientais. 

Assim sendo, o controle interno busca ultrapassar as barreiras do retorno 

financeiro. 

Segundo o COSO: “o controle interno auxilia as entidades a alcançar objetivos 

importantes e a sustentar e melhorar o seu desempenho”. A dinâmica de como isso ocorre 

dentro da organização é exteriorizada pelo cubo abaixo, no qual é possível visualizar a ideia 

defendida pelo COSO, de que há uma relação entre objetivos e componentes, vejamos: 

Existe uma relação direta entre os objetivos, que são o que a entidade busca 

alcançar, os componentes, que representam o que é necessário para atingir os 

objetivos, e a estrutura organizacional da entidade (as unidades operacionais 

e entidades legais, entre outras). Essa relação pode ser ilustrada na forma de 

um cubo. 

• As três categorias de objetivos – operacional, divulgação e 

conformidade – são representadas pelas colunas. 

• Os cinco componentes são representados pelas linhas. 

• A estrutura organizacional da entidade é representada pela terceira 

dimensão. 

 
                                  

Figura 6 – Relação entre objetivos e componentes 

Fonte: COSO, 2013, p.9 

A manutenção de controles internos é tão relevante para a organização, que no setor 

público, possui previsão constitucional a ser observada, vejamos: 



39 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I -  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II -  comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III -  exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres da União; 

IV -  apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 

Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União. 

Para Schmidt, Santos e Martins (2014, p.36) os controles devem buscar: reconciliações 

periódicas, ou seja, o confronto entre os registros de ativos físicos e contas contábeis com os 

respectivos registros físicos; avaliação para verificação de que os ativos estão registrados de 

acordo com os princípios contábeis vigentes; proteção física dos bens que devem estar sob 

guarda de seus responsáveis; conferência da exatidão e da fidelidade dos dados contábeis, os 

registros contábeis devem corresponder a realidade do fato e ser efetuado em seu tempo; 

promoção da eficiência operacional que deve estimular a todo tempo a eficiência operacional; 

estímulo à obediência das diretrizes administrativas estabelecidas, os procedimentos devem 

ser compatíveis com os padrões estabelecidos pela organização e implantação de projetos de 

Governança Corporativa, onde as organizações através de sua implantação obtém 

certificações. É deste universo de controles que o sucesso de um Programa de Conformidade 

depende. 

Observa-se que os controles internos exercem um papel no processo de subsidiar as 

decisões relacionadas ao gerenciamento do risco, mesmo diante disso, uma pesquisa da 

KPMG (2016, p.13) revela que, “um motivo encontrado pelos profissionais da KPMG ao 

redor do mundo é que as empresas não estão investindo em controles mais consistentes contra 

fraudes devido à adversidade econômica”. 

Se setores que atuam na busca de lucro no desenvolvimento de suas atividades não 

estão investindo em controles internos adequados devido à adversidade econômica, os 

controles internos do TS podem vir a ser ainda mais sensíveis, pois estas organizações muitas 

vezes não possuem recursos para aplica-los em tais fins. 
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Isto acaba por deixa-las mais expostas a riscos, vez que sem os controles que seriam 

necessários para desenvolverem suas atividades acabam executando as tarefas de formas mais 

simples, sem se aterem ao todo e isto pode resultar em descontrole e perdas. 

Conclui-se assim que os controles internos além de auxiliarem a organização a atingir 

os seus objetivos, também a protege contra riscos operacionais comuns. “Esses objetivos dos 

controles procuram criar meios para a prevenção de erros e a detecção de qualquer ir- 

regularidade nas atividades de uma entidade”. SCHMIDT, SANTOS E MARTINS (2014, 

p.37). 

 

2.6.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

A cadeia de operações próprias da organização é o que determina quais controles são 

necessários, isto porque os controles são estabelecidos para controlar algo com determinados 

fins. E é neste exercício que os controles acabam sendo classificados. 

Dentro do universo das organizações do TS há a ocorrência das operações inerentes as 

suas atividades, sendo assim, o estabelecimento dos controles internos deve se pautar ao que 

se pretende controlar e com qual finalidade. 

De acordo com Crepaldi e Crepaldi (2014, p.66): 

Não existe uma terminologia universal para descrever as categorias de 

controles internos, entretanto podemos classificá-los segundo suas 

finalidades e, nesse caso, seriam desdobrados em: a. Controles 

organizacionais, inclusive segregação de funções. b. Controle de sistemas de 

informação. c. Controle de procedimentos. 

 Com os objetivos organizacionais bem delineados o desenvolvimento de sistemas de 

controles torna-se mais objetivo, além disso, Serra (2013, p.300) expõe outras vantagens que 

podem ser observadas no estabelecimento dos controles internos: 

[...] os sistemas de controle são os sistemas de estabelecimento de objetivos, 

de mensuração e de feedback que permitem aos executivos melhorar o 

desempenho global, no sentido de realizar a estratégia de baixos custos ou de 

diferenciação. E, para que sejam eficazes, estes sistemas devem ter três 

características básicas: devem ser flexíveis de modo a serem ajustáveis a 

modificações que se revelem necessárias, proporcionar informações 

fidedignas para que a imagem que os executivos recolhem do desempenho 

seja fiel, e ser eficientes na medida em que a informação deve ser rápida, 

dado que a tomada de decisões precisa ser suportada nessas informações. 
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Esta é a mesma linha de entendimento de Schmidt, Santos e Martins (2014, p.34) que 

defendem que “o controle, portanto, caracteriza-se como uma atividade que mede, avalia e 

indica, caso seja necessário, a correção dos rumos buscando o atingimento dos objetivos e os 

planos de negócio”. 

 Dentro destas características é possível estabelecer controles internos que podem ser 

adotados pelas organizações do TS, observando suas necessidades específicas. 

 

2.6.4 DAS MOTIVAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

A implantação de controles internos baseada nas suas finalidades já evidencia a 

relevância na sua manutenção. Controles internos somente devem ser estabelecidos para 

controlar algo e com determinado fim. Ao se estabelecer controle sem finalidade ele perde sua 

razão de existir. Sobre a efetividade dos controles: 

Os controles internos a serem implementados só serão efetivos se 

determinadas condições administrativas e organizacionais foram atendidas, 

que podem ser resumidas sob os seguintes temas: segurança dos 

computadores, segregação de funções, orçamento e diretrizes gerenciais. 

(VAASSEN et al, 2013, p.352). 

Desta maneira, não basta simplesmente estabelecer controles, a clareza na instituição 

dos mesmos, observando os aspectos administrativos e organizacionais são variáveis que 

devem ser observadas pois interferem no sucesso da implantação. Entendem Schmidt, Santos 

e Martins (2014, p.34) que: 

A necessidade de implementação dos controles deve-se, também, em razão 

de que o gestor não pode controlar o passado, porém, pode estudar as 

decisões do passado para determinar os impactos e as causas dos desvios. 

Portanto, o controle serve como uma ferramenta para que os gestores 

planejem ações futuras. 

Segundo Tachizawa (2014, p.136) “indicadores de gestão tendem a melhorar a 

capacidade de monitoramento e avaliação dos projetos sociais executados e em andamento, 

bem como permitem o controle das atividades inerentes à ONG”. 

Assim, a partir dos controles internos extraem se informações da situação econômico 

financeira da organização. Expressas em indicadores, as informações auxiliam o processo de 

tomada de decisão dos gestores e neste contexto, a contabilidade é um dos controles internos 

mais usados interna e externamente especialmente pelo próprio poder público para a 

manutenção de transferências de recursos. Afirma Marion (2015, p.3): 
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A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 

decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 

de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 

Tem se assim que a manutenção de controles internos é relevante para o processo 

decisório, além de serem requeridos pelos diversos stakeholders para manutenção de 

relacionamentos. No TS os projetos são acompanhados através dos controles internos, sem os 

mesmos, os gestores não teriam condições de avaliar os contextos, direcionar ações, aplicar 

sim ou não em determinados projetos, aferir resultados, dentre outros atos. 

2.7 CONFORMIDADE 

 Abordar o tema conformidade requer reconhecer que é comum à atividade empresarial 

em maior ou menor grau o enfrentamento de riscos, e neste sentido sua mensuração é 

primordial para que o Guia Prático de Controles Internos seja efetivo. 

...negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, 

financeira, regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental. 

Os riscos a que a organização está sujeita devem ser gerenciados para 

subsidiar a tomada de decisão pelos administradores. IBGC (2015, p.91) 

No âmbito do TS o risco pode ser constatado no processo de captação de recursos 

como defende Pereira (2013, p.100): 

[...] uma das maiores preocupações, além de ser uma necessidade, do 

Terceiro Setor é, justamente, em relação à captação de recursos. Verificamos 

também que a segurança jurídica dessa atividade muitas vezes é frágil, seja 

pelo desconhecimento da legislação e dos instrumentos legais aplicáveis ou 

pela falta de profissionais especializados na organização. 

Neste sentido, há necessidade de implantação de um programa de circularização de 

riscos voltado para a captação de recursos, uma vez que conciliar a necessidade de recursos 

com a manutenção íntegra dos mesmos é um desafio constante enfrentado pelas organizações 

do TS. De acordo com Ahmeti e Vladi (2017) independentemente do setor, as organizações 

devem ter uma visão clara sobre o que significa risco e tentar estabelecer um intervalo de 

tolerância no qual seja possível mensurar melhor este risco e tomar as medidas necessárias 

quando necessário. 

Diante de tal realidade o que se busca é a implantação de um modelo de gestão 

transparente e mais seguro que possibilite às organizações do TS, a operarem com maior 

segurança em seu processo de captação de recursos. Para tanto, estaremos diante da 

necessidade de mapeamento deste processo, visando o estabelecimento de um Guia Prático de 

Controles Internos. 
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 Segundo Blok (2017, p.15) “compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que 

significa “cumprir”, “executar”, “satisfazer”, “realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, 

compliance é estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir regulamentos 

internos e externos impostos às atividades da instituição”. 

 Decorre da necessidade das organizações em estar em conformidade com o 

ordenamento legislativo o qual estão sujeitas, além de todo aparato normativo intrínseco as 

atividades que exploram, inclusive no combate a condutas fraudulentas e desviadas advindas 

de todos os indivíduos com os quais se relaciona. 

 Tem se assim, que “o programa de compliance passou a ser um mecanismo efetivo de 

prevenção ao descumprimento de normas, de combate a fraudes e desvio de condutas, e, com 

isso, tornou-se indispensável à manutenção da competitividade no intrincado cenário 

corporativo”. SILVA e COVAC (2015, p.2). É cabível a adoção de um Guia Prático de 

Controles Internos no processo de captação de recursos pelas organizações do TS, pois como 

defende o CADE (2016, p.10): 

Além das próprias empresas, a adoção de programas de compliance 

beneficia terceiros, entre eles investidores, consumidores e parceiros 

comerciais, na medida em que garante que os mercados permaneçam 

competitivos, previne a ocorrência de infrações e danos delas decorrentes e 

evita perda de valor da empresa. Ainda, para as autoridades, a prevenção é 

sempre preferível à repressão e representa menor custo à sociedade. 

 Um Guia Prático de Controles Internos pode assim, auxiliar as organizações do TS a 

fazerem a gestão de suas captações de recursos de forma mais segurança, conferindo maior 

transparência aos seus financiadores. 

 De acordo com Silva e Covac (2015, p.4),  

Originalmente, o compliance nasceu no mercado financeiro, e acabou se 

desenvolvendo em razão de diversos eventos históricos, todos atrelados a 

nuances econômico-financeiras”. Porém, se estendeu e é aplicável a outros 

setores como afirma CADE (2016, p.10): “Organizações de todos os portes 

podem se beneficiar de um programa de compliance. No entanto, os riscos – 

principalmente de ordem concorrencial – a que uma organização está exposta 

variam de acordo com seu porte, posição de mercado, setor de atividades, 

objetivos, etc. 

 No âmbito do TS, a “ordem concorrencial” colocada pelo CADE pode ser interpretada 

como a exercida pelas organizações para captação de seus recursos, uma vez que elas 

competem entre si para obtenção dos mesmos. 
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 2.7.1 PROGRAMAS DE CONFORMIDADE E POLÍTICAS DE DOAÇÕES 

A Controladoria-Geral da União (CGU) ciente da relevância que o combate a 

corrupção tem em nosso país e das dificuldades que é a implantação de um Guia Prático de 

Controles Internos, criou um Programa de Integridade Diretrizes para Empresas Privadas, de 

natureza orientativa, cuja observância é interessante para um desenvolvimento mais seguro 

das atividades pelas organizações. 

De acordo com a CGU, o Programa de Integridade (conformidade) sugerido possui 

cinco pilares: 

1º: Comprometimento e apoio da alta direção: “O apoio da alta direção da empresa é 

condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e 

para a aplicação efetiva do Programa de Integridade”. (CGU, 2015, p.6). 

Entende-se assim que o exemplo da alta administração é importante para disseminação 

e manutenção da cultura, valores da organização. Se os colaboradores de níveis hierárquicos 

inferiores de uma organização percebem que o discurso advindo da alta administração não 

condiz com suas práticas, eles não se sentem motivados, estimulados a incorporarem as 

práticas que só são discursadas, mas não vivenciadas. 

Bermudo e Vertamatti (2015, p.41) têm o mesmo entendimento sobre o papel da alta 

administração na legitimação de práticas em toda a organização: 

A fim de garantir um ambiente de controle consistente, é necessário adotar 

medidas como comunicar a importância dos controles internos, reforçar o 

código de ética, garantir que a alta administração opere de forma a dar bons 

exemplos em termos de conduta e ética para os demais níveis da 

organização, conduzir programas de treinamento e conscientização e 

estabelecer canais para a comunicação aberta (como, por exemplo, a 

disponibilização de um serviço de Ombudsman, incluindo a possibilidade de 

denúncias anônimas). 

2º: Instância responsável pelo Programa de Integridade:  

Qualquer que seja a instância responsável, ela deve ser dotada de autonomia, 

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros 

para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando 

necessário, ao mais alto corpo decisório da empresa. (CGU, 2015, p.6). 

 A organização precisa estabelecer uma equipe responsável pela implantação e gestão 

do Programa de Conformidade, revestida de imparcialidade e autonomia para desempenhar 

eficientemente suas atribuições e possibilitar fazer as mudanças necessárias. 
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 3º: Análise de perfil e riscos: de acordo com Damodaran (2009, p.299) “toda empresa 

enfrenta riscos, e a primeira etapa na gestão de riscos consiste em elaborar uma lista de todos 

os riscos que enfrenta e obter uma medida da exposição a cada um deles”. 

A organização deve assim fazer uma autoanálise do setor em que atua e a partir da 

identificação das variáveis, planificar os riscos aos quais está sujeita: 

A empresa deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional, 

identificar sua área de atuação e principais parceiros de negócio, seu nível de 

interação com o setor público – nacional ou estrangeiro – e 

consequentemente avaliar os riscos para o cometimento dos atos lesivos da 

Lei nº 12.846/2013. (CGU, 2015, p.7). 

4º: Estruturação das regras e instrumentos: a disseminação das práticas adotadas pela 

organização só é possível com a formalização e divulgação de seu conteúdo seja através de 

códigos, comunicados internos ou qualquer outro meio, isso é importante para a legitimação a 

consolidação da cultura organizacional.  

Com base no conhecimento do perfil e riscos da empresa, deve-se elaborar 

ou atualizar o código de ética ou de conduta e as regras, políticas e 

procedimentos de prevenção de irregularidades; desenvolver mecanismos de 

detecção ou reportes de irregularidades (alertas ou red flags; canais de 

denúncia; mecanismos de proteção ao denunciante); definir medidas 

disciplinares para casos de violação e medidas de remediação. Para uma 

ampla e efetiva divulgação do Programa de Integridade, deve-se também 

elaborar plano de comunicação e treinamento com estratégias específicas 

para os diversos públicos da empresa. (CGU, 2015, p.7). 

5º: Estratégias de monitoramento contínuo: ações necessárias para acompanhamento 

da eficácia dos controles estabelecidos. Somente o acompanhamento irá evidenciar a 

necessidade ou não de ajustes no curso do Programa de Conformidade.  

É necessário definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do 

Programa de Integridade ao modo de operação da empresa e criar 

mecanismos para que as deficiências encontradas em qualquer área possam 

realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e atualização. É preciso 

garantir também que o Programa de Integridade seja parte da rotina da 

empresa e que atue de maneira integrada com outras áreas correlacionadas, 

tais como recursos humanos, departamento jurídico, auditoria interna e 

departamento contábil-financeiro. (CGU, 2015, p.7). 

Em paralelo, o IBGC também sugeriu o gerenciamento de riscos, controles internos e 

conformidade através da adoção das seguintes práticas conforme quadro 2: 
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Quadro 2 – Práticas de Conformidade 

PRÁTICAS OBSERVAÇÕES 

Ações relacionadas a gerenciamento de riscos, 

controles internos e sistema de conformidade 

(compliance) devem estar fundamentadas no uso 

de critérios éticos refletidos no código de 

conduta da organização. 

As práticas da organização devem ser pautadas 

em ideais éticos e divulgados para conhecimento 

de todo pessoal corporativo de modo a 

conscientizá-los quanto a conduta que se espera 

de cada um deles. 

Compete ao conselho de administração aprovar 

políticas específicas para o estabelecimento dos 

limites aceitáveis para a exposição da 

organização a esses riscos. Cabe a ele 

assegurar-se de que a diretoria possui 

mecanismos e controles internos para conhecer, 

avaliar e controlar os riscos, de forma a mantê-

los em níveis compatíveis com os limites fixados. 

A alta administração deve estar ciente dos riscos 

em que incorre e deve haver controles internos 

eficientes no que se refere a mensuração correta 

destes riscos, possibilitando sua manutenção 

dentro do que for convencionado e aceito pela 

alta administração. 

O cumprimento de leis, regulamentos e normas 

externas e internas deve ser garantido por um 

processo de acompanhamento da conformidade 

(compliance) de todas as atividades da 

organização. 

A organização precisa estar atenta a toda 

mudança legislativa que impacta na atividade que 

desenvolve, estando, portanto à ela sujeita. Neste 

sentido, deve ser adotado mecanismos de 

controles que permitem este acompanhamento. 

A diretoria, em conjunto com o conselho de 

administração, deve desenvolver uma agenda de 

discussão de riscos estratégicos, conduzida 

rigorosamente ao longo de todo o ano, de tal 

forma que supere os paradigmas e vieses 

internos. 

Esta prática indica que a alta administração não 

deve apenas ter a ciência dos riscos em que 

incorre, sua atuação vai além disso no sentido de 

fazer um acompanhamento contínuo destes riscos 

 

Além da identificação de riscos, a diretoria deve 

ser capaz de aferir a probabilidade de sua 

ocorrência e a exposição financeira consolidada 

a esses riscos, incluindo os aspectos intangíveis, 

implementando medidas para prevenção ou 

mitigação dos principais riscos a que a 

organização está sujeita. 

Novamente o comprometimento da alta 

administração é requerido, e agora no sentido de 

adotar ações para prevenções e redução dos 

riscos então identificados. 

 

O comitê de auditoria, por meio do plano de 

trabalho da auditoria interna, deve verificar e 

confirmar a aderência pela diretoria à política 

de riscos e conformidade (compliance) aprovada 

pelo conselho. 

Em situações envolvendo auditoria, esta tem o 

papel de identificar a adesão da gerência às 

regras estabelecidas pela alta administração. 

A diretoria, auxiliada pelos órgãos de controle 

vinculados ao conselho de administração (comitê 

de auditoria, vide 4.1) e pela auditoria interna 

(vide 4.4), deve estabelecer e operar um sistema 

de controles internos eficaz para o 

monitoramento dos processos operacionais e 

financeiros, inclusive os relacionados com a 

gestão de riscos e de conformidade (compliance). 

Deve, ainda, avaliar, pelo menos anualmente, a 

eficácia do sistema de controles internos, bem 

como prestar contas ao conselho de 

administração sobre essa avaliação. 

Esta prática chama a atenção para a necessidade 

de implantação de modelos e controles internos 

que sejam eficientes e compatíveis com suas 

finalidades. Há necessidade de monitoramento 

destes controles para verificação quanto a sua 

efetividade. 
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O sistema de controles internos não deve focar-

se exclusivamente em monitorar fatos passados, 

mas também contemplar visão prospectiva na 

antecipação de riscos. A diretoria deve 

assegurar-se de que o sistema de controles 

internos estimule os órgãos da organização a 

adotar atitudes preventivas, prospectivas e 

proativas na minimização e antecipação de 

riscos. 

Por fim, novamente os controles internos são 

invocados no sentido de assegurar a mensuração 

adequada dos riscos os quais a organização está 

sujeita. Desta maneira devem estar voltados 

também para a prevenção de riscos futuros além 

de oferecerem flexibilidade para os casos de 

necessidades de adaptações. 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do IBGC (2015, p.91). 

 

Pautada no Programa de Integridade (conformidade) sugerido pela CGU, pelas 

práticas indicadas pelo IBGC e as recomendações da ABCR, a presente pesquisa objetiva 

apresentar um Guia Prático de Controles Internos no processo de captação de recursos em 

Organizações do Terceiro Setor (TS). 

Dentro do Programa de Integridade (conformidade) proposto pela CGU (2015, p.19), 

observa-se destaque para a gestão de doações de organizações privadas para terceiros.  

Uma empresa comprometida com a integridade nos negócios deve estar 

atenta para o histórico daqueles que receberão seus financiamentos, 

patrocínios ou doações, para evitar possíveis associações de sua imagem 

com fraudes ou corrupção. 

De acordo com a recomendação da CGU, as organizações privadas deverão ter 

cuidado com a política de doações que adotar para que ela não seja envolvida com 

organizações que não sejam sérias em seus propósitos, devendo também ser observado todos 

os procedimentos de gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade indicados 

pelo IBGC. 

Baseando-se nestas orientações, é possível, que as organizações do TS se organizem 

no sentido de atender ao que demanda seus patrocinadores, por outro lado, ela também poderá 

se estruturar de forma a afastar possíveis patrocinadores que estejam envolvidos em atos 

fraudulentos ou corruptos o que poderia comprometer sua imagem diante de outros 

financiadores. 

 Dentro dos procedimentos internos de captação de recursos, elencaremos os cuidados 

peculiares a cada espécie de relação jurídica comumente estabelecida:  

Receitas próprias: No que tange ao recebimento de recursos decorrentes de vendas de 

produtos e serviços, a cautela que se deve ter, segundo a OAB (2011, p.29): 
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• a inscrição das atividades junto aos respectivos órgãos administrativos 

competentes (Fazenda Estadual, no tocante à venda de produtos, e 

Fazenda Municipal, no tocante à prestação de serviços); 

• o cumprimento de obrigações acessórias (dispensa ou emissão de notas 

fiscais);  

• requerimento para o reconhecimento de imunidade ou concessão de 

isenção; 

• pagamento de tributos, caso a organização não goze da imunidade ou 

isenção; e 

• pagamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), na hipótese da atividade ter caráter contraprestacional e, 

assim, não ser caracterizada como atividade própria, conforme entende a 

Receita Federal. 

Logicamente, reforçando as disposições legais, “a comercialização de mercadoria deve 

estar prevista no Estatuto Social como um MEIO para a sustentação financeira da entidade”. 

(OAB, 2011, p.29) 

Receitas de doações e contribuições: no que se refere a este tipo de recebimentos, 

OAB (2011, p.10) alerta quanto ao seu tratamento: 

Assim, ao analisar o recebimento de doações com encargo, as organizações 

de Terceiro Setor devem observar com clareza qual a intenção e as 

contrapartidas, de fato, pretendidas pelo doador. Ressalta-se que, de acordo 

com a natureza jurídica dessa relação, os encargos deverão ser cumpridos. 

Ainda no âmbito das doações, como são comuns na rotina das organizações do TS, 

muitas vezes os recursos recebidos advindos de outras atividades são classificados 

equivocadamente como doações, por esta razão adverte OAB (2011, p. 12) que: 

Acordada a doação, recomenda-se a elaboração de um contrato, observando-

se alguns elementos essenciais, são eles: a) o tipo de doação, se pura e 

simples ou com encargos (existência de contrapartidas); b) especificação e 

quantificação dos recursos financeiros, bens ou serviços; c) normas sobre a 

manutenção e destinação dos recursos financeiros ou bens; d) previsão das 

hipóteses para revogação da doação, quando com encargos e da reversão ou 

não dos bens; e) a vinculação da verba para projetos específicos ou a 

permissão da livre disposição dos valores recebidos; f) modo de avaliação 

dos resultados da aplicação dos recursos ou bens; g) uso da marca e do nome 

dos envolvidos; h) prazos. 

 Por fim, cabe ressaltar que de acordo com a Lei 10.705/00 sobre as doações há 

incidência de Imposto sobre Transmissão de Bens por causa mortis e Doação (ITCMD) que 

possui como contribuinte e responsável tributário, o donatário.  
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 Sendo assim, as organizações do TS devem se atentar para a legislação pertinente no 

momento da realização ou recebimento de doação, inclusive no que se refere a sua possível 

isenção ou imunidade. 

Receitas de auxílios e subvenções:  

 As subvenções são tratadas na Lei 4.320/64, onde é possível verificar a limitação 

estabelecida pelo legislador, sendo assim, não são todas as instituições que podem receber 

recursos desta natureza. Vejamos os termos legais: 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a 

concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de 

assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de 

recursos de origem privada aplicados a êsses objetivos, revelar-se mais 

econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será 

calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou 

postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de 

eficiência prèviamente fixados. 

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem 

julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas 

subvenções.  

A necessidade de observância dos preceitos legais é esclarecida por Esclarece Oliveira 

(2013, p.495): 

[...] que para que a instituição seja destinatária de recursos públicos, 

imprescindível é a análise prévia da situação de funcionamento da 

instituição. Logo, ainda que haja solicitação de destinação de recursos 

orçamentários para auxílio a determinada instituição, imprescindível é que 

tenha havido exame anterior das condições de funcionamento e que tenham 

sido julgadas satisfatórias. Mesmo porque, se assim não for, sequer o recurso 

pode ser destinado. 

As organizações do TS devem então verificar seus procedimentos internos para 

verificar se estão de acordo com as determinações legais, para não incorrer no risco de receber 

recursos sem terem direito. 

Receitas de parcerias: As parcerias devem se atentar as regras estabelecidas na Lei 

13.019/2014, que normatiza as relações entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil. Maiores detalhes acerca desta lei também conhecida como Marco do Terceiro 

Setor serão dispostos mais adiante, além do detalhamento das relações dos órgãos que estão 

sujeitas às suas regras. 
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Ainda que não específico às fontes de financiamentos, Vaaseen (2009, p.357) expõe 

no quadro a seguir os riscos, exposições e controles internos para organizações 

governamentais e outras sem fins lucrativos. Importante observar que grande parte dos 

controles mencionados são de natureza financeira, o que indica que estes tipos de 

organizações apresentam uma alta exposição neste sentido, sendo assim, indiretamente os 

recursos coletados precisam de tratamento adequado quando incorporados no patrimônio das 

organizações.  

 São os controles internos das receitas elencadas acima que serão verificados e 

analisados na segunda parte desta pesquisa. 

Quadro 3 – Riscos, exposições e controles internos para organizações governamentais e outras sem 

fins lucrativos 

RISCO EXPOSIÇÃO CONTROLES INTERNOS 

Gastos ilegítimos Não cumprimento 

de metas não 

financeiras, com 

frequência 

idealistas; 

problemas 

jurídicos 

• Limitação da autoridade para a tomada de decisões às 

pessoas encarregadas dos gastos 

• Atribuição de autoridade pelos gastos (coletivos) a mais 

de uma pessoa 

• Diretrizes gerenciais para gastos 

• Diretrizes gerenciais para registro adequado dos gastos 

• Diretrizes gerenciais para a contabilidade 

• Criação de departamento de controle interno separado 

(por exemplo, um tribunal de contas ou um 

departamento de auditoria interna) 

Gastos 

ineficientes 

Perda de ativos, 

não cumprimento 

de metas 

financeiras 

• Diretrizes gerenciais para gastos apenas para a função 

de autorização 

• Sistemas de medição do desempenho 

• Verificações de eficiência por departamentos de 

controle específicos 

• Instituições governamentais estão politicamente sujeitas 

à prestação de contas 

Roubo de 

recursos (em 

particular em 

organizações sem 

fins lucrativos 

como associações 

e fundações) 

Perda de ativos • Segregação de funções adequada na gestão dos recursos 

entre registro (departamento contábil) e salvaguarda dos 

recursos (tesouraria) 

• Gestão dos recursos por mais de um responsável 

• Divulgação pública válida e completa dos recursos 

postos à disposição da organização 

Passivos 

excedem o 

orçamento 

Perda de ativos 

acima da 

estimativa 

• Matriz de gastos e passivos 

• Sistema de controle orçamentário rigoroso que indique 

desvios imediatamente 
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• Relatórios periódicos de prestação de contas 

Gastos excedem 

o orçamento 

Perda de ativos 

acima da 

estimativa 

• Matriz de gastos e passivos 

• Sistema de controle orçamentário rigoroso que indique 

desvios imediatamente 

• Relatórios periódicos de prestação de contas 

Fonte: VAASSEN (2009)  

Defende Carvalhinha (2015, p.13) que: 

A adoção das melhores práticas de Governança Corporativa pode prestar 

enorme contribuição para as organizações do Terceiro Setor com o bom uso 

de seus princípios e fundamentos adaptados às realidades dessas instituições. 

Em particular, no caso das cooperativas, pelo caráter natural de dispersão da 

propriedade entre seus associados, a adesão às “melhores práticas” ganha 

importância redobrada. A adoção de um sistema de Governança Corporativa 

deve se adequar às particularidades da instituição, adaptando-se, entre 

outros, às exigências dos diferentes órgãos reguladores conforme os 

segmentos em que atuam.  

Além das vantagens no direcionamento e monitoramento dessas instituições, 

não podemos deixar de considerar os benefícios de imagem e credibilidade 

que a adesão às melhores práticas pode trazer e que são imperativos para as 

organizações do Terceiro Setor. 

  

Por todo o exposto, observa-se que a adoção de um Guia de Controles Internos tende 

apenas a contribuir com o desenvolvimento das OTSs, uma vez que visa mensurar melhor os 

riscos operacionais destas organizações concedendo a oportunidade de operarem de forma 

mais segura. 

 

2.8  REGULAMENTAÇÃO DO TS E A CONFORMIDADE 

A observância de dispositivos legais faz parte das práticas de conformidade da 

organização, desta forma, destacaremos a seguir os principais marcos regulatórios os quais 

estão sujeitas as organizações do TS e suas respectivas abordagens. 

A legislação é classificada como um controle de natureza externa, e como observa 

Mendonça e Machado Filho (2004, p.307) são relevantes para a governança da organização, 

além do destaque que merece a captação de recursos, vejamos:  

Mecanismos externos — o acompanhamento do marco regulatório e a 

análise dos desdobramentos das propostas da legislação revelam-se 

importantes para a melhoria da governança dos diferentes tipos de 

organizações de Terceiro Setor. Ainda entre os mecanismos externos, o 
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papel do mercado de doações e o da reputação na captação de recursos pelas 

OTS precisam ter um aprofundamento analítico. 

A Lei 13.019/2014, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 

ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a 

política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e 

altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999 aborda sobre 

os convênios firmados entre instituições sem fins lucrativos e o poder público. 

 Também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 

estabelece os Termos de Fomento que são os instrumentos das parcerias propostas pelas 

organizações da sociedade civil para realização de finalidades de interesse público e os 

Termos de Colaboração que são os instrumentos das parcerias estabelecidas pela 

Administração Pública. Por Acordos de Cooperação entende-se as parcerias sem recursos 

financeiros. 

Para Grazzioli et.al. (2016, p.32): 

Apesar do nome conferido à nova legislação, é importante esclarecer que ela 

não lida com todas as questões jurídicas relativas às organizações não 

governamentais e, portanto, não se trata de um novo marco regulatório, pois 

ela atinge apenas a esfera da transferência de recursos públicos para as 

entidades e outras formas de diretas de parcerias. 

Trata-se de uma Lei com forte menção ao controle de resultados, visando análise de 

impacto, transparência quanto a divulgação de informações relacionadas as parcerias 

estabelecidas, prestação de contas e planejamento com que as ações deverão ser 

desenvolvidas pelas organizações. 

A Lei 12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

e dá outras providências. 

Trata-se de uma lei que vem regulamentar internamente os compromissos que o Brasil 

assumiu perante a comunidade internacional de combate à corrupção. Uma lei que deve ser 

observada pelas organizações do TS e que estabelece a responsabilidade objetiva dos 

administradores envolvidos em casos de corrupção. 
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Uma lei que incentiva os mecanismos de controles internos, pois os mesmos auxiliam 

na dosimetria da pena dos agentes considerados culpados por atos de natureza corrupta e/ou 

fraudulenta cometidos. 

De acordo com Grazzioli et.al. (2016, p.29): 

O terceiro setor é composto por entidades que podem ser enquadradas como 

entes de cooperação do Estado, pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços de interesse social, por meio de atividades sem fins 

lucrativos, colaborando assim com o Estado, mas, especialmente, tendo por 

meta a realização dos anseios sociais. 

Nele estão inseridas, dentre outras modalidades de pessoas jurídicas, as 

fundações privadas e as associações de interesse social, que buscam a 

realização do bem comum, com marcante interesse público. 

Estão previstas no Código Civil de 2002, mais precisamente em seu artigo 44, sendo 

assim, trata-se de uma legislação que também deve ser observada quanto a formalização de 

seus atos.  

A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e 

disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. 

Esta lei ficou conhecida como "a nova lei do Terceiro Setor", cujo maior objetivo “é o 

empoderamento das populações, para aumentar a sua possibilidade e a sua capacidade de 

influir nas decisões públicas e de aduzir e alavancar novos recursos ao processo de 

desenvolvimento do país”. COMUNIDADE SOLIDÁRIA (2002, p.2). 

Ela buscou simplificar os processos de reconhecimento de organização da sociedade 

civil de interesse público, uma vez que as legislações anteriores davam maior atenção aos 

aspectos burocráticos para o estabelecimento das parcerias. 

Todas estas disposições legais devem ser analisadas e observadas pelas organizações 

pertencentes ao TS. Cabe ressaltar que implicitamente em todas as disposições específicas do 

TS, iniciando com a Lei 9.790/99:  

[...] existe a avaliação de que o olhar público da Sociedade Civil detecta 

problemas, identifica oportunidades e vantagens colaborativas, descobre 

potencialidades e soluções inovadoras em lugares onde o olhar do Estado 

não pode, nem deve, penetrar. A ação pública da Sociedade Civil é capaz de 

mobilizar  recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol do 

desenvolvimento humano e social sustentável, de uma forma que o Estado 

jamais pôde ou poderá fazer. COMUNIDADE SOLIDÁRIA (2002, p.4) 

Tais regulamentos visam justamente formalizar os processos destas organizações e 

consequentemente coibir práticas ilícitas. Neste sentido, interessante é a observação que faz 
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Oliveira (2013, p.315) quanto ao papel que desempenham os controles internos no combate a 

práticas corruptas: 

O combate à corrupção faz-se através da educação da população, bem como 

pela democratização das instituições. Os sistemas de controle devem 

sobrevir, não só para modernizar serviço público, mas para fazê-lo 

permeável a eles, possibilitando a participação da população. De outro lado, 

a livre imprensa tem papel importante, através da denúncia de fatos ou atos 

ilícitos. 

Tem se assim que gradativamente o aparato legislativo das organizações de um modo 

geral, não só do TS direciona para que sejam constituídas de maneira séria, com fins lícitos, 

com transparência de atos e ações éticas.  

As organizações precisam compreender que exercem um papel importante dentro da 

sociedade e que suas ações devem ser pautadas na boa-fé, na integridade para que de fato 

possam colaborar para o crescimento social e econômico dos contextos aonde estão inseridas. 

 Dentro deste aparato legislativo, “o compliance é um braço dos órgãos reguladores 

junto à administração no que se refere à preservação da boa imagem e reputação e às normas e 

controles na busca da conformidade”. ABBI, FEBRABAN (2009, 14). 

Quando não apenas as legislações forem observadas e que novos instrumentos de 

gestão e controle forem incorporados deliberadamente pelas organizações, estaremos diante 

de modelos de governança e conformidade efetivos que só tendem a colaborar para a 

conquista de seus objetivos e cumprimento de sua missão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para atingir os objetivos propostos desta pesquisa, fez-se o emprego de abordagem de 

pesquisa qualitativa, que de acordo com Diehl e Tatim (2004, p.52): 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado 

problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os 

procedimentos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo 

de mudança de dado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. 

 Cabe mencionar a observação de Martins e Theóphilo (2016, p.59) que: 

A estratégia de pesquisa Estudo de Caso pede avaliação qualitativa, pois seu 

objetivo é o estudo de uma unidade social que se analisa profunda e 

intensamente. Trata-se de uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro de seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o 

pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis, buscando apreender 

a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e 

interpretar a complexidade de um caso concreto. 

Neste sentido, a condução de uma pesquisa qualitativa possibilita o aprofundamento 

da problemática específica de captação de recursos, bem como as possíveis variáveis 

envolvidas neste processo dentro da organização objeto de estudo. 

Quanto aos objetivos, tem-se uma pesquisa descritiva, que para Cervo, Bervian e Da 

Silva (2007, p.61): “[...] observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão possível, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros.” 

No que se refere aos procedimentos optou-se pela condução de um estudo de caso, 

procedimento que de acordo com Andrade (2012, p.122) é também denominado monográfico 

e “consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos 

ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. Foi criado por Le Play, que o 

empregou para estudar famílias operárias na Europa”. 

A partir do estudo de caso na organização objeto, pretende-se que este Guia de 

Controles Internos no processo de captação de recursos possa ser adotado por outras 

organizações com perfis semelhantes. 

 

 

 



56 

 

3.2 MÉTODO DA PESQUISA 

O método de abordagem é o indutivo que de acordo com Mascarenhas (2012, p.43) 

“parte do pressuposto de que o conhecimento deve ser construído com base na experiência, 

sem levar em conta princípios preexistentes [...] parte do específico para o geral, tirando 

conclusões abrangentes com base em casos particulares”. 

O presente estudo de caso possibilitará a outras organizações com perfis semelhantes a 

adotarem o modelo de plano de indicadores, logicamente efetuando ajustes inerentes a 

contextos mais específicos. Desta maneira, o modelo de plano de indicadores poderá ser 

adotado na instituição visando sua implementação, podendo também ser adotado em outras 

instituições pertencentes ao TS. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Com a intenção de elaborar um Guia Prático de Controles Internos voltado para a 

gestão de receitas captadas pelas organizações do TS, promoveu-se um estudo de caso numa 

organização classificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 

e, portanto, pertencente ao TS, durante o período de Ago/2017 a Out/2017.  

Trata-se uma associação sem fins lucrativos, localizada no estado de São Paulo, 

atuante no segmento educacional e que para sua preservação e fins desta pesquisa não terá sua 

identidade divulgada.  

A organização possui uma estrutura fixa operacional de porte pequeno, os 

colaboradores que atuam com sua atividade fim são profissionais liberais demandados em 

função de seu perfil e existência de projeto compatível. Essa forma de funcionamento, aliada 

a uma política de investimento em ações que contribuem para o desenvolvimento profissional 

dos seus colaboradores, permitiu que a organização compusesse equipes altamente 

qualificadas para viabilizar projetos realizados em parceria com órgãos públicos, empresas e 

instituições do Terceiro Setor. 

Por se tratar de uma organização sem fins lucrativos e contar com uma estrutura 

enxuta, a mesma enfrenta um desafio comum em organizações do terceiro setor, de assegurar 

a sua sustentabilidade financeira. 

Por ser bastante demandada por organizações externas, sem nunca ter precisado fazer 

uma busca ativa de financiamento, nunca foi estruturada uma área de captação de recursos. 
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No entanto, a organização tem discutido estratégias para fortalecer o seu posicionamento 

institucional frente a potenciais novos parceiros e de diversificação de fontes de recursos para 

além dos modelos de parcerias/prestação de serviços. Dentre essas estratégias, inclui-se a 

oferta de cursos online para alcance de interessados em todo o Brasil o conhecimento 

acumulado pela organização.   

 A escolha desta organização para elaboração deste estudo de caso reside na percepção 

da instituição de que, apesar de um projeto próprio requerer recursos financeiros, a 

organização não planeja contratar terceiros para a captação de recursos, preferindo a 

implementação interna da área e pretende fazê-la da maneira mais segura possível. 

 A partir da atual estrutura existente na organização, a presente pesquisa busca auxiliá-

la fornecendo uma sugestão acerca de como implantar uma área de captação de recursos 

observando as práticas de conformidade, distanciando assim a organização de possíveis 

riscos. 

 Desta maneira, a organização quando julgar conveniente dispõe de um Guia Prático de 

Controles Internos compatível com sua realidade para implantar uma área de captação de 

recursos interna observando as melhores práticas. 

Visando conhecer mais a organização, entender seu modelo de gestão para implantar 

um Guia Prático de Controles Internos compatível com sua realidade, foi aplicado o 

questionário constante no Apêndice B – Questionário – Estudo de Caso voltado à captação de 

recursos, este elaborado a partir das práticas recomendadas pelo IBGC, CGU e ABCR, além 

das fundamentações teóricas trabalhadas em capítulo próprio. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

Para coleta dos dados utilizou-se as técnicas de pesquisa entrevista e documental. Para 

Martins (2008, p.27) entrevista:  

Trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo 

básico é entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem 

a questões e situações, em contextos que não foram estruturados 

anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador. 

Assim através de entrevistas foi possível coletar informações relevantes de como 

funcionam os controles internos desta organização, a área de captação de recursos em seu 

estado original, pois “a entrevista sempre pressupõe o diálogo entre pesquisador e pesquisado, 
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permitindo o detalhamento e aprofundamento de determinadas questões”. KLEIN et.al. (2015, 

p.64). 

Para corroborar as informações coletadas nas entrevistas, o acesso a documentos 

públicos também foi permitido. Os documentos analisados consistem em: relatórios de 

atividades, para identificar quais são os propósitos da organização, se sua missão está bem 

estabelecida; com a missão definida, entender como são efetuadas as captações de recursos, 

quais são os processos que definem as práticas de captações, e se há correspondência com a 

missão institucional. 

O processo de realização da pesquisa envolveu a realização de três entrevistas pessoais 

além de uma série de trocas de e-mails para esclarecimento de dúvidas. As etapas de 

elaboração da pesquisa podem ser assim definidas: 

Primeira fase: primeira entrevista envolvendo toda a equipe da diretoria e coordenação 

executiva da organização. A finalidade desta primeira entrevista era identificar o interesse e 

adesão da organização para ser objeto de estudo desta pesquisa, conhecer sua estrutura 

operacional, além de detectar a problemática relacionada a sustentabilidade e busca de 

recursos.  

Segunda fase: a partir do perfil traçado da organização efetuou-se o levantamento de 

referencial teórico com vistas a estabelecer o objeto de pesquisa e criar um questionário para 

orientar a entrevista conforme Apêndice B – Questionário – Estudo de Caso voltado à 

captação de recursos.  

Terceira fase: de posse do questionário elaborado, houve novo contato com a 

organização para realização de uma segunda entrevista, desta vez para aplicação do 

questionário elaborado na fase anterior. Esta entrevista foi realizada com o Diretor 

Administrativo e Financeiro da organização e teve duração de 3 (três) horas. Nesta fase foram 

levantadas questões de natureza técnica que não puderam ser respondidas por este profissional 

ficando convencionado de que seriam respondidas pela equipe técnica em momento posterior, 

a partir do momento em que o questionário transcrito lhe fosse enviado para revisão. 

Quarta fase: Houve o envio do questionário respondido para revisão geral da 

organização além das complementações pela área técnica. A área técnica efetuou as 

complementações necessárias além de tecer considerações. 
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Quinta fase: De posse do questionário respondido e validado pela organização, houve 

a análise de seu conteúdo para estabelecimento de um Guia Prático de Controles Internos que 

atendesse a necessidade da organização. 

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS 

Para análise dos dados fez-se uso da técnica de análise de conteúdo, segundo Silva e 

Fossá (2015, p.2) é uma “técnica de análise das comunicações, que irá analisar o que foi dito 

nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise do material, busca-se classificá-los 

em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos.” 

Desta maneira, as práticas de conformidade estabelecidas pelas entidades mencionadas 

foram categorizadas de forma simples, e como não se tratavam de muitas práticas, foi 

dispensado o uso de ferramenta de software para realização de tal procedimento. 

O número total de práticas recomendadas é 20 (vinte), sendo 5 (cinco) da CGU, 8 

(oito) do IBGC e 7 (sete) da ABCR. A categorização simples buscou identificar neste 

universo de 20 práticas, as que são comuns, unindo-as, perfazendo assim 8 (oito) categorias 

de práticas que devem ser observadas. 

A categorização das práticas de conformidade, a entidade que as recomendam, bem 

como o propósito das mesmas estão dispostos no quadro 4: 

Quadro 4 – Categorização simples das práticas de Conformidade 

Categoria 1 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

 

 

Adoção e 

Formalização de 

Critérios Éticos do 

Negócio 

a) Ações relacionadas a gerenciamento de riscos, 

controles internos e sistema de conformidade 

(compliance) devem estar fundamentadas no uso de 

critérios éticos refletidos no código de conduta da 

organização. 

 

IBGC 

6.Sobre os direitos do doador: o captador de recursos 

deve respeitar e divulgar o Estatuto dos Direitos do 

Doador; 

 

ABCR 

Categoria 2 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

Adesão da Alta 

b) Compete ao conselho de administração aprovar 

políticas específicas para o estabelecimento dos limites 

aceitáveis para a exposição da organização a esses 

riscos. Cabe a ele assegurar-se de que a diretoria possui 

 

IBGC 
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Administração as 

Políticas Internas 

mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar 

e controlar os riscos, de forma a mantê-los em níveis 

compatíveis com os limites fixados. 

1º: Comprometimento e apoio da alta direção: “O apoio 

da alta direção da empresa é condição indispensável e 

permanente para o fomento a uma cultura ética e de 

respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa 

de Integridade” 

 

CGU 

5.Sobre conflitos de interesse: o captador de recursos 

deve cuidar para que não existam conflitos de interesse 

no desenvolvimento de sua atividade; 

 

ABCR 

Categoria 3 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

Conhecimento e 

Cumprimento das 

Leis a que está 

Sujeita 

 

c) O cumprimento de leis, regulamentos e normas 

externas e internas deve ser garantido por um processo 

de acompanhamento da conformidade (compliance) de 

todas as atividades da organização. 

 

IBGC 

4º: Estruturação das regras e instrumentos: “Com base 

no conhecimento do perfil e riscos da empresa, deve-se 

elaborar ou atualizar o código de ética ou de conduta e 

as regras, políticas e procedimentos de prevenção de 

irregularidades; desenvolver mecanismos de detecção 

ou reportes de irregularidades (alertas ou red flags; 

canais de denúncia; mecanismos de proteção ao 

denunciante); definir medidas disciplinares para casos 

de violação e medidas de remediação. Para uma ampla 

e efetiva divulgação do Programa de Integridade, deve-

se também elaborar plano de comunicação e 

treinamento com estratégias específicas para os diversos 

públicos da empresa.” 

 

CGU 

1.Sobre a legalidade: o captador de recursos deve 

respeitar incondicionalmente a legislação vigente no 

País; 

 

ABCR 

Categoria 4 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do Perfil de 

Riscos da 

Organização 

 

d) A diretoria, em conjunto com o conselho de 

administração, deve desenvolver uma agenda de 

discussão de riscos estratégicos, conduzida 

rigorosamente ao longo de todo o ano, de tal forma que 

supere os paradigmas e vieses internos. 

e) Além da identificação de riscos, a diretoria deve ser 

capaz de aferir a probabilidade de sua ocorrência e a 

exposição financeira consolidada a esses riscos, 

incluindo os aspectos intangíveis, implementando 

medidas para prevenção ou mitigação dos principais 

riscos a que a organização está sujeita. 

 

IBGC 

3º: Análise de perfil e riscos: A empresa deve conhecer 

seus processos e sua estrutura organizacional, 

identificar sua área de atuação e principais parceiros de 

negócio, seu nível de interação com o setor público – 

nacional ou estrangeiro – e consequentemente avaliar 

os riscos para o cometimento dos atos lesivos da Lei nº 

12.846/2013. 

 

CGU 

Categoria 5 Prática Recomendada Entidade 
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Divulgação e 

Transparência das 

Informações 

3.Sobre a confidencialidade e lealdade aos doadores: o 

captador de recursos deve respeitar o sigilo das 

informações sobre os doadores obtidas em nome da 

organização em que trabalha; 

4.Sobre a transparência nas informações: o captador de 

recursos deve exigir da organização para a qual 

trabalha total transparência na gestão dos recursos 

captados; 

 

 

 

ABCR 

Categoria 6 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

Relacionamento 

com Terceiros 

f) O comitê de auditoria, por meio do plano de trabalho 

da auditoria interna, deve verificar e confirmar a 

aderência pela diretoria à política de riscos e 

conformidade (compliance) aprovada pelo conselho. 

 

IBGC 

2.Sobre a remuneração: o captador de recursos deve 

receber pelo seu trabalho apenas remuneração 

preestabelecida; 

 

ABCR 

Categoria 7 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimento de 

Controles Internos 

g) A diretoria, auxiliada pelos órgãos de controle 

vinculados ao conselho de administração (comitê de 

auditoria, vide 4.1) e pela auditoria interna (vide 4.4), 

deve estabelecer e operar um sistema de controles 

internos eficaz para o monitoramento dos processos 

operacionais e financeiros, inclusive os relacionados 

com a gestão de riscos e de conformidade (compliance). 

Deve, ainda, avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia 

do sistema de controles internos, bem como prestar 

contas ao conselho de administração sobre essa 

avaliação. 

 

IBGC 

2º: Instância responsável pelo Programa de 

Integridade: “Qualquer que seja a instância 

responsável, ela deve ser dotada de autonomia, 

independência, imparcialidade, recursos materiais, 

humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com 

possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao 

mais alto corpo decisório da empresa”. 

 

CGU 

7.Sobre a relação do captador com as organizações 

para as quais ele mobiliza recursos: o captador de 

recursos, seja funcionário ou autônomo ou voluntário, 

deve estar comprometido com o progresso das 

condições de sustentabilidade da organização. 

 

ABCR 

Categoria 8 Prática Recomendada Entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento dos 

Controles Internos 

h) O sistema de controles internos não deve focar-se 

exclusivamente em monitorar fatos passados, mas 

também contemplar visão prospectiva na antecipação de 

riscos. A diretoria deve assegurar-se de que o sistema de 

controles internos estimule os órgãos da organização a 

adotar atitudes preventivas, prospectivas e proativas na 

minimização e antecipação de riscos. 

 

IBGC 

5º: Estratégias de monitoramento contínuo: É 

necessário definir procedimentos de verificação da 

aplicabilidade do Programa de Integridade ao modo de 

operação da empresa e criar mecanismos para que as 

deficiências encontradas em qualquer área possam 

realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e 

 

CGU 
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atualização. É preciso garantir também que o Programa 

de Integridade seja parte da rotina da empresa e que 

atue de maneira integrada com outras áreas 

correlacionadas, tais como recursos humanos, 

departamento jurídico, auditoria interna e departamento 

contábil-financeiro. 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

A análise dos dados consistiu na identificação destas práticas na organização do 

terceiro setor a partir das informações fornecidas quando na aplicação da entrevista, em outras 

palavras identificar através da fala do entrevistado quais práticas são adotadas pela 

organização na gestão comum das suas atividades. 

Para mensuração dos riscos que a entidade incorre foi adotado o quadro de controles 

internos proposto por Vaassen (2009) que apresenta detalhadamente os controles necessários 

para as entidades sem fins lucrativos. 

 

4 RESULTADOS  

As informações coletadas indicam que a organização necessita de um Guia Prático de 

Controles Internos em seu nível global e não apenas um específico para a área de captação de 

recursos.  

Foi possível identificar ainda que o modelo de gestão adotado pela organização 

evidencia que a mesma é totalmente dependente de recursos externos, corrobando com a 

Teoria de Dependência de Recursos, isto porque as receitas desvinculadas que aufere só são 

geradas quando da existência de projetos contratados. A venda de cursos online é uma 

estratégia usada ainda de forma embrionária e por esta razão sua contribuição para a geração 

de receitas é pequena. 

O fato de transacionar com organizações públicas a coloca numa situação de sujeição 

as disposições contidas na Lei Anticorrupção devendo, portanto, ter um Guia Prático de 

Controles Internos correspondendo ao Programa de Integridade mencionado pela referida Lei 

e que contribuirá para que a organização transacione com terceiros, especialmente 

organizações públicas de maneira mais segura. 

 O quadro 5 dispõe sobre os resultados coletados de forma analítica confrontando os 

mesmos com práticas sugeridas pelo IBGC, pela ABCR, pela CGU, além das teorias de 

dependência de recursos e accountability de acordo com as suas respectivas categorias. 
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4.1 PRÁTICAS DE CONFORMIDADE ADOTADAS PELA ORGANIZAÇÃO 

 

Quadro 5 - Identificação das práticas adotadas pela organização 

Prática 

1 

Prática 

Recomendada 

Entidade Identificada Contexto identificado na 

organização 

A
D

O
Ç

Ã
O

 E
 F

O
R

M
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
E

 C
R

IT
É

R
IO

S
 É

T
IC

O
S

 D
O

 

N
E

G
Ó

C
IO

 

a) Ações relacionadas 

a gerenciamento de 

riscos, controles 

internos e sistema de 

conformidade 

(compliance) devem 

estar fundamentadas 

no uso de critérios 

éticos refletidos no 

código de conduta da 

organização. 

IBGC Não A organização conta com uma 

equipe pequena e antiga, seus 

colaboradores atuam na mesma há 

pelo menos 10 anos, de acordo com 

as informações recebidas, os 

gestores não veem necessidade de 

adoção de um Código de Ética, 

tampouco, qualquer outro material 

formal contendo disposições de 

comportamento esperado, isto 

porque os princípios de trabalho 

são discutidos de forma 

permanente e os valores da 

organização já estão consolidados 

dentro da sua atual estrutura. Foi 

informado também que nunca 

houve evento em que a conduta de 

um colaborador fosse tal que 

requeresse repreensão ou qualquer 

outra medida punitiva por parte da 

organização. 

Não existe área de captação de 

recursos, tampouco, a adoção de 

Estatuto dos Direitos do Doador. 

6. Sobre os direitos do 

doador: o captador de 

recursos deve 

respeitar e divulgar o 

Estatuto dos Direitos 

do Doador; 

ABCR Não 

Sobre a Prática 1 – ADOÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS ÉTICOS DO NEGÓCIO:  

A organização explora objeto legítimo e legal, entretanto, sofre desafios de sustentação e 

manutenção dos serviços que oferece. 

Aspecto vislumbrado nas informações coletadas indicam que a organização prescinde de 

manuais internos e códigos de ética em decorrência do fato de que a equipe pessoal existente na 

organização é antiga e por esta razão já estabeleceram a cultura organizacional e estão acostumados 

com a mesma.  

Risco identificado: ao dispensar a formalização de procedimentos e rotinas internas a 

organização não deixa claro as ações que não permite que sejam cometidas pelos seus empregados e 

prestadores de serviços no desenvolvimento de suas atividades, deixando sob a percepção de cada um 

a interpretação e adaptação a cultura organizacional. 

Em eventual problema de conduta incompatível de um empregado ou colaborador, a 

organização não terá meio formal de comprovar que tal conduta era inaceitável e repreendida por ela. 

E o colaborador e/ou prestador de serviço que cometeu o ato poderá alegar desconhecimento de que tal 

prática não era aceita pela organização. 

Correção sugerida: este contexto indica a necessidade de estabelecimento de um Código de 

Ética interno, contendo a missão e valores da organização, além dele é também preciso um Manual de 

Procedimentos Internos de maneira a formalizar a cultura organizacional existente. Isso auxilia na 
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consolidação dos valores organizacionais e beneficia a mesma em eventual problema com a 

Administração Pública advindos de práticas fraudulentas ou corruptas. 

Prática 

2 

Prática 

Recomendada 

Entidade Identificada Contexto identificado na 

organização 

A
D

E
S

Ã
O

 D
A

 A
L

T
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 A

S
 P

O
L

ÍT
IC

A
S

 I
N

T
E

R
N

A
S

 

b) Compete ao 

conselho de 

administração aprovar 

políticas específicas 

para o 

estabelecimento dos 

limites aceitáveis para 

a exposição da 

organização a esses 

riscos. Cabe a ele 

assegurar-se de que a 

diretoria possui 

mecanismos e 

controles internos 

para conhecer, avaliar 

e controlar os riscos, 

de forma a mantê-los 

em níveis compatíveis 

com os limites fixados. 

IBGC Não Uma vez por ano, a instituição 

convida o Conselho Diretor, 

Consultivo e Fiscal, formado por 

importantes formadores de opinião 

no campo da educação para 

compartilhar o status dos seus 

projetos e atividades, o seu balanço 

financeiro, e ouvir os conselheiros 

sobre os seus planos futuros. 

A organização segue as diretrizes 

estabelecidas pela diretoria, embora 

não estas não sejam apresentadas 

de maneira formal. 

As parcerias estabelecidas 

decorrem de contatos firmados 

diretamente pela própria diretoria, 

ou seja, a influência da diretoria é 

empregada para viabilizar contatos. 

Posteriormente à formalização, os 

procedimentos burocráticos das 

parcerias são feitos por um 

profissional da própria 

organização. Não existe uma área 

de captação de recursos, o que 

existe é um acompanhamento de 

projetos realizado pela equipe 

pedagógica. 

1º: Comprometimento 

e apoio da alta 

direção: “O apoio da 

alta direção da 

empresa é condição 

indispensável e 

permanente para o 

fomento a uma cultura 

ética e de respeito às 

leis e para a aplicação 

efetiva do Programa 

de Integridade” 

CGU Sim 

5. Sobre conflitos de 

interesse: o captador 

de recursos deve 

cuidar para que não 

existam conflitos de 

interesse no 

desenvolvimento de 

sua atividade; 

ABCR Não 

Sobre a Prática 2 – ADESÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO AS POLÍTICAS INTERNAS: 

Os resultados sugerem que o papel dos Conselhos é consultivo de fato e que atuam em 

parceria com a Diretoria, confiando nas informações que lhes são fornecidas por esta. O canal que 

possuem junto à organização é indireto, efetuado através da Diretoria. 

Risco identificado: ao não ter acesso direto as informações in natura, o Conselho fica na 

dependência das informações repassadas pela Diretoria, neste sentido pode haver a manipulação de 

informações e/ou até o não repasse de dados relevantes, configurando um problema de agência. O que 

se identifica é que mesmo havendo as reuniões anuais para abordagem do Relatório das Atividades, o 
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Conselho não possui acesso direto as informações extraídas da fonte sem a intervenção da Diretoria. 

Correção sugerida: este contexto sugere a necessidade de implantar um modelo de prestação 

de contas interno direto com os Conselhos existentes, visando conferir ao mesmo uma maior 

transparência para que ele tenha a ciência efetiva dos riscos existentes e assumidos pela organização 

sem o viés da Diretoria, evitando assim qualquer possível conflito de interesse. 

Prática 

3 

Prática 

Recomendada 

Entidade Identificada Contexto identificado na 

organização 

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 E

 C
U

M
P

R
IM

E
N

T
O

 D
A

S
 L

E
IS

 A
 Q

U
E

 E
S

T
Á

 S
U

J
E

IT
A

 

 

c) O cumprimento de 

leis, regulamentos e 

normas externas e 

internas deve ser 

garantido por um 

processo de 

acompanhamento da 

conformidade 

(compliance) de todas 

as atividades da 

organização. 

IBGC Sim A organização possui obrigação de 

entrega de Prestação de Contas 

para manutenção de sua condição 

como OSCIP. A área interna 

responsável pela realização de tal 

procedimento é a Coordenação 

Executiva. Os controles adotados 

pela organização estão formatados 

de tal maneira que deles podem ser 

extraídos informações para 

elaboração da prestação de contas. 

Controles extras não são 

executados pela ausência de 

necessidade, vez que a prestação de 

contas é bem detalhada e até hoje 

atende as necessidades de gestão da 

organização. 

A forma de trabalho desenvolvida 

pela organização é livre, os 

profissionais atuam de forma bem 

independente, o que colabora para 

a não existência de conflitos. 

Embora estruturada desta maneira, 

profissionais com valores 

incompatíveis com os da 

organização não são nem admitidos 

ou já são dispensados de imediato. 

Foram raros os casos de dispensa 

de colaboradores por 

incompatibilidade de valores. A 

Coordenação Executiva é a área 

que centraliza profissionais que 

irão recepcionar e resolver 

eventuais problemas da 

organização. Nunca houve evento 

específico que requeresse a 

necessidade de estabelecimento de 

treinamentos, a equipe pedagógica 

seleciona profissionais com perfis 

bem próximos aos demais 

colaboradores da organização, o 

que dispensa o estabelecimento de 

um treinamento. A equipe 

pedagógica se reúne com 

frequência e os valores e princípios 

4º: Estruturação das 

regras e instrumentos: 

“Com base no 

conhecimento do perfil 

e riscos da empresa, 

deve-se elaborar ou 

atualizar o código de 

ética ou de conduta e 

as regras, políticas e 

procedimentos de 

prevenção de 

irregularidades; 

desenvolver 

mecanismos de 

detecção ou reportes 

de irregularidades 

(alertas ou red flags; 

canais de denúncia; 

mecanismos de 

proteção ao 

denunciante); definir 

medidas disciplinares 

para casos de violação 

e medidas de 

remediação. Para uma 

ampla e efetiva 

divulgação do 

Programa de 

Integridade, deve-se 

também elaborar 

plano de comunicação 

e treinamento com 

estratégias específicas 

para os diversos 

CGU Não 
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públicos da empresa.” de trabalho são reafirmados no 

contexto de planejamento do 

trabalho. 

A organização dispõe de assessoria 

jurídica externa, a qual elabora os 

instrumentos jurídicos inerentes às 

relações jurídicas com novos 

parceiros, além de revisar todos os 

aditamentos de instrumentos 

jurídicos com antigos parceiros. 

Desta maneira, todos os contratos 

novos são elaborados pela 

assessoria externa e todos os 

aditamentos contratuais são 

revisados pela mesma. 

1.Sobre a legalidade: 

o captador de recursos 

deve respeitar 

incondicionalmente a 

legislação vigente no 

País; 

ABCR Não 

Sobre a Prática 3 – CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS LEIS A QUE ESTÁ 

SUJEITA: 

Os resultados coletados indicam que a organização está estruturada de forma a atender as 

proposições existentes na Prestação de Contas e manutenção da titularidade como OSCIP. De acordo 

com as informações transmitidas, em virtude da profundidade da Prestação de Contas, esta alcança e 

atende outras necessidades de natureza financeira-administrativa e técnica, dispensando a 

implementação de qualquer outro procedimento organizacional. 

Risco identificado: a organização é assistida por um escritório jurídico externo, entretanto, a 

atuação deste é restrita a formalização dos instrumentos contratuais celebrados entre a organização e 

seus contratantes em seus aspectos mais objetivos. Apesar dos aspectos formais envolvidos e 

atendidos, cuidados extras devem ser adotados no trato com contratantes pertencentes a Administração 

Pública. 

Correção sugerida: este contexto recomenda a necessidade de implantação de um programa de 

conformidade contendo regras de integridade adotadas pela organização para que em eventual 

problema relacionado a fraude e corrupção envolvendo Administração Pública com quem mantenha 

relacionamento, a organização esteja respaldada com a adoção de medidas formais de combate a tais 

práticas ilícitas. 

Prática 
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Prática 
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d) A diretoria, em 

conjunto com o 

conselho de 

administração, deve 

desenvolver uma 

agenda de discussão 

de riscos estratégicos, 

conduzida 

rigorosamente ao 

longo de todo o ano, 

de tal forma que 

supere os paradigmas 

e vieses internos. 

e) Além da 

identificação de riscos, 

a diretoria deve ser 

capaz de aferir a 

IBGC Não Anualmente as contas da 

organização são submetidas a 

aprovação do Conselho, momento 

também que o Relatório de 

Atividades é apresentado. 

O Conselho é informado das 

atividades da organização através 

de e-mails além do Relatório Anual 

de Atividades, também através de 

reuniões periódicas, anuais com 

alguns conselheiros. Em relação ao 

Conselho Fiscal na aprovação das 

contas anuais e com o Conselho 

Consultivo sempre conforme a 

necessidade, ou seja, sem 

periodicidade estabelecida. 
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probabilidade de sua 

ocorrência e a 

exposição financeira 

consolidada a esses 

riscos, incluindo os 

aspectos intangíveis, 

implementando 

medidas para 

prevenção ou 

mitigação dos 

principais riscos a que 

a organização está 

sujeita. 

Sim, a compatibilidade de 

interesses é pré-requisito para 

celebração de parcerias, para a 

organização não interessa realizar 

um projeto por simplesmente 

realizar, deve haver esta 

compatibilidade de interesses e 

ganhos mútuos. Para a organização 

deve haver acréscimo de saberes 

para sua equipe pedagógica. Desta 

maneira, todos os parceiros são 

submetidos a uma análise de perfil, 

que visa identificar interesses e 

valores envolvidos, 

desenvolvimento de equipe e 

impacto social são as principais 

diretrizes a serem observadas e que 

devem estar presentes. 

Parcerias já deixaram de se 

concretizar em virtude da 

incompatibilidade de tempo, ou 

seja, o parceiro desejava o 

desenvolvimento de um projeto em 

determinado tempo que não era 

possível para a organização atender 

e viabilizar equipe pedagógica 

compatível com as necessidades 

daquele projeto. Também houve 

casos em que parcerias deixaram 

de ocorrer em virtude dos valores 

das organizações envolvidas, ou 

seja, não houve celebração de 

parcerias com organizações 

envolvidas em negócios estranhos e 

incompatíveis com os valores 

defendidos pela organização objeto 

deste estudo de caso. 

3º: Análise de perfil e 

riscos: A empresa deve 

conhecer seus 

processos e sua 

estrutura 

organizacional, 

identificar sua área de 

atuação e principais 

parceiros de negócio, 

seu nível de interação 

com o setor público – 

nacional ou 

estrangeiro – e 

consequentemente 

avaliar os riscos para 

o cometimento dos 

atos lesivos da Lei nº 

12.846/2013. 

CGU Sim 

Sobre a Prática 4 – ANÁLISE DO PERFIL DE RISCOS DA ORGANIZAÇÃO: 

 De acordo com o material coletado, a análise de riscos sugere que a preocupação principal da 

organização está voltada a gestão da viabilidade operacional e estratégica dos projetos em que atua, 

aspectos de natureza financeira não foram mencionados. 

Risco identificado: identificou-se que os riscos comuns relacionados a atividade desenvolvida 

pela organização do TS correspondem aos desafios na sustentação dos objetivos pré-estabelecidos dos 

projetos em virtude especialmente da alta rotatividade dos profissionais das secretarias de educação 

que provoca muitas vezes mudança na política educacional. Trata-se de uma variável externa, a qual a 

organização não tem controle e que exige a adoção de uma política interna para minimizar impactos 

destas mudanças dentro do projeto. 

 Este é um ponto importante pois ocorre em virtude de um não atrelamento do objetivo final a 

manutenção e continuidade do projeto contratado, em outras palavras, os contratos são celebrados para 

consecução de um projeto, mas são falhos no sentido de não garantirem o alcance de metas, vez que 

permitem que mudanças de política educacional influenciem sua consecução, seus resultados e sua 

própria continuidade. 
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 Correção sugerida: este contexto sugere a necessidade de implementação de projetos com 

escopo mais profundo no sentido de não serem afetados por uma mudança educacional, ou até uma 

análise mais acurada acerca da possibilidade e periodicidade de mudanças da Administração Pública 

com a qual se pretende estabelecer parceria para identificação do interesse e ganhos efetivos e 

especialmente perpetuidade para que então a mensuração de resultados possa de fato ser efetuada. 
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3.Sobre a 

confidencialidade e 

lealdade aos 

doadores: o captador 

de recursos deve 

respeitar o sigilo das 

informações sobre os 

doadores obtidas em 

nome da organização 

em que trabalha; 

4.Sobre a 

transparência nas 

informações: o 

captador de recursos 

deve exigir da 

organização para a 

qual trabalha total 

transparência na 

gestão dos recursos 

captados; 

ABCR Não Não existe área de captação de 

recursos, além disso e a 

confidencialidade não é possível de 

ser adotada pois a organização 

precisa atender ao princípio da 

transparência, com a divulgação de 

informações relacionadas aos 

terceiros que aportaram recursos na 

mesma. A organização precisa 

entregar a Declaração de Prestação 

de Contas Anual para o Ministério 

da Justiça para manutenção de sua 

qualificação como OSCIP. 

A disponibilidade das informações 

relacionadas às ações da 

organização é efetuada através da 

sua página na internet, vez que a 

organização tem a obrigação de 

prestar contas do que desenvolve 

por se tratar de uma OSCIP. 

Sobre a Prática 5 – DIVULGAÇÃÇO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES: 

De acordo com as informações coletadas a organização acredita que a elaboração da Prestação 

de Contas seja suficiente para suprimento de todas as suas obrigações no que se refere a divulgação de 

suas atividades. 

O que se observou no Relatório de Atividades da organização é que o mesmo apresenta 

informações sem maior profundidade, a divulgação das ações efetuadas pela organização em 

cumprimento a transparência é bem básica, são demonstrações não abertas por projeto, mencionando 

além das informações técnicas os repasses financeiros envolvidos para alcance daqueles resultados.  

As demonstrações financeiras divulgadas se restringem ao Balanço Patrimonial, Demonstração 

do Resultado do Exercício e Fluxo de Caixa, não há Notas Explicativas em complementação as 

demonstrações financeiras. No Relatório de Atividades referente 2016 não há informações de quem 

são os responsáveis pela escrituração contábil, auditoria e administração da organização. 

Risco identificado: o não atendimento efetivo do que se entende por “accountability” que é o 

de evidenciar informações de natureza quantitativa, mas também qualitativa do real impacto das 

atividades desenvolvidas pela organização, o antes, o depois, as consequências das ações e as razões 

pelas quais foram realizadas, e por fim os meios usados para alcance de tais resultados. 

Correção sugerida: a forma de divulgação adotada sugere a necessidade de complementação 

de informações de natureza financeira, para atendimento a transparência, uma vez que apenas a 

entrega da Prestação de Contas e divulgação de informações neste formato no site da organização não 

atende ao objetivo que é conferir transparência ao público em geral interessado, vez que há carência e 

informações, devendo haver complementariedade no que se refere as ações desenvolvidas: onde, para 

quê, por quê e com o quê. 
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f) O comitê de 

auditoria, por meio do 

plano de trabalho da 

auditoria interna, deve 

verificar e confirmar a 

aderência pela 

diretoria à política de 

riscos e conformidade 

(compliance) 

aprovada pelo 

conselho. 

IBGC Não A organização é submetida a 

auditoria de um auditor externo em 

decorrência de uma exigência legal 

por causa da prestação de contas e 

trata-se de um procedimento de 

interesse da própria organização. 

2.Sobre a 

remuneração: o 

captador de recursos 

deve receber pelo seu 

trabalho apenas 

remuneração 

preestabelecida; 

ABCR Não Não há área de captação de 

recursos, os mesmos são 

viabilizados por parcerias 

estabelecidas em contato direto 

com a diretoria. 

Sobre a Prática 6 – RELACIONAMENTO COM TERCEIROS: 

No que se refere a captação de recursos, propriamente dita, embora a organização não possua 

área específica voltada ao procedimento de captação de recursos, ela os obtêm através do 

estabelecimento de parcerias com ambos os setores público e privado, com a intervenção direta da sua 

diretoria, esta fazendo uso da credibilidade da instituição. 

Risco identificado: de acordo com o que foi relatado o relacionamento com terceiros é 

efetuado através da diretoria e a organização possui autonomia financeira para aceitar ou rejeitar 

parcerias em virtude de compatibilidade ou incompatibilidade de interesses. A organização não 

apresentou critérios objetivos a serem adotados para estabelecimento de parcerias com a 

Administração Pública. Há dispensa do procedimento licitatório para OSCIPs, o que torna a 

necessidade de demonstração de quais são os critérios objetivos adotados seja ainda maior. A estrutura 

atual de captação de recursos adotada pela organização sugere que se houver mudança na diretoria, as 

parceiras podem ser afetadas e consequentemente pode haver impacto na sustentabilidade da 

organização. 

 O uso da credibilidade como ferramenta para captação de recursos confirma a informação 

acerca das motivações para doar da pesquisa realizada pela GVC Consult demonstrado na figura 3, 

onde a “credibilidade na instituição” era a principal motivação que levavam as pessoas a doarem. 

 Correção sugerida: O uso de credibilidade como ferramenta para atração de recursos é uma 

estratégia que deve ser implementada de forma institucional. A forma adotada pela organização onde 

apenas a diretoria estabelece as parcerias não deixa claro se a credibilidade explorada pela organização 

e visualizada pelos financiadores está relacionada a organização em si ou a diretoria. Sendo assim, e 

por esta razão é preciso a implantação de uma área de captação de recursos para que esta possa atuar 

de maneira impessoal e vincular credibilidade à organização e não aos agentes envolvidos na gestão da 

mesma. 
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g) A diretoria, 

auxiliada pelos órgãos 

de controle vinculados 

ao conselho de 

administração (comitê 

de auditoria, vide 4.1) 

e pela auditoria 

interna (vide 4.4), deve 

estabelecer e operar 

um sistema de 

controles internos 

eficaz para o 

monitoramento dos 

processos 

operacionais e 

financeiros, inclusive 

os relacionados com a 

gestão de riscos e de 

conformidade 

(compliance). Deve, 

ainda, avaliar, pelo 

menos anualmente, a 

eficácia do sistema de 

controles internos, 

bem como prestar 

contas ao conselho de 

administração sobre 

essa avaliação. 

IBGC Não A auditoria existente na 

organização verifica a 

conformidade das informações 

relacionadas a obrigação de 

Prestação de Contas. 

A estrutura da organização é 

pequena, não há área de 

compliance, existe uma 

aproximação pessoal entre os 

empregados consolidada pelo 

tempo em que atuam juntos. 

A organização não dispõe de uma 

área de captação de recursos, existe 

apenas um colaborador que 

disponibiliza o material da 

organização para as potenciais 

parcerias, quando estas entram em 

contato com a ela. Neste sentido, a 

organização não precisa captar 

recursos, a credibilidade que possui 

lhe confere ser demanda sempre 

por parceiros interessados nas 

ações que promove e arcar com os 

recursos necessários para a 

viabilização do projeto. 

2º: Instância 

responsável pelo 

Programa de 

Integridade: 

“Qualquer que seja a 

instância responsável, 

ela deve ser dotada de 

autonomia, 

independência, 

imparcialidade, 

recursos materiais, 

humanos e financeiros 

para o pleno 

funcionamento, com 

possibilidade de 

acesso direto, quando 

necessário, ao mais 

alto corpo decisório 

da empresa”. 

CGU Não 

7.Sobre a relação do 

captador com as 

organizações para as 

quais ele mobiliza 

ABCR Sim 
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recursos: o captador 

de recursos, seja 

funcionário ou 

autônomo ou 

voluntário, deve estar 

comprometido com o 

progresso das 

condições de 

sustentabilidade da 

organização. 

Sobre a Prática 7 – ESTABELECIMENTO DE CONTROLES INTERNOS: 

A organização faz uso de um sistema único para imput de informações técnicas e financeiras 

dos projetos em que é contratada. Trata-se de um software customizado e segundo as informações 

recebidas atende todas as necessidades da organização. As informações para elaboração da Prestação 

de Contas são elaboradas a partir dos dados extraídos deste sistema.  

Risco identificado: a matriz única de informações não possibilita a confrontação das mesmas 

com outras bases de dados, pois não há. Além disso, torna mais difícil a identificação de algum imput 

de dado incorreto. Por fim, as informações contábeis geradas pelo escritório contábil externo são 

produzidas a partir da importação de dados do próprio sistema da organização perpetuando possíveis 

incorreções. 

Correção sugerida: diante de tal cenário, a implantação de controles extras se faz como medida 

preventiva de erros e confirmação das informações geradas pelo sistema oficial usado pela 

organização. 
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h) O sistema de 

controles internos não 

deve focar-se 

exclusivamente em 

monitorar fatos 

passados, mas também 

contemplar visão 

prospectiva na 

antecipação de riscos. 

A diretoria deve 

assegurar-se de que o 

sistema de controles 

internos estimule os 

órgãos da organização 

a adotar atitudes 

preventivas, 

prospectivas e 

proativas na 

minimização e 

antecipação de riscos. 

IBGC Não A organização dispõe de um 

software que foi desenvolvido 

especificamente para atender suas 

necessidades, neste sentido, 

atualmente este sistema 

disponibiliza informações acerca 

de projetos contratados, os recursos 

envolvidos e sua evolução. Trata-se 

de um software com informações 

de natureza operacional, financeira, 

além da logística de alocação de 

colaboradores para os projetos 

afins. Como trata-se de um 

software customizado, este está 

parametrizado de tal forma que 

fornece todas as informações que a 

organização precisa. 

O software interno adotado pela 

organização foi desenvolvido a 

partir da necessidade de um cliente 

e no transcorrer das atividades a 

organização se depara com 

requerimentos de prestação de 

contas de diversos modelos o que a 

faz adaptar seu modelo padrão, 

mantendo sempre uma mesma 

5º: Estratégias de 

monitoramento 

contínuo: É necessário 

definir procedimentos 

de verificação da 

aplicabilidade do 

CGU Não 



72 

 

Programa de 

Integridade ao modo 

de operação da 

empresa e criar 

mecanismos para que 

as deficiências 

encontradas em 

qualquer área possam 

realimentar 

continuamente seu 

aperfeiçoamento e 

atualização. É preciso 

garantir também que o 

Programa de 

Integridade seja parte 

da rotina da empresa e 

que atue de maneira 

integrada com outras 

áreas correlacionadas, 

tais como recursos 

humanos, 

departamento jurídico, 

auditoria interna e 

departamento 

contábil-financeiro. 

base. Assim, se há exigência por 

parte do parceiro a organização 

costuma sim efetuar 

implementações. 

O software de gestão interna da 

organização está formatado para 

exportar informações para o 

sistema contábil usado pela 

contabilidade. Desta forma, 80% 

das informações contábeis advém 

de inputs do software interno da 

organização. Apenas informações 

relacionadas à folha de pagamento, 

receitas de notas fiscais emitidas e 

depreciação não são importadas 

pela contabilidade. As 

demonstrações financeiras da 

organização não são requeridas por 

terceiros, apenas disponibilizadas 

no site da organização. 

A Prestação de Contas é um 

documento amplo e suficiente para 

atendimento das necessidades 

internas e externas advindas de 

parceiros. Nenhuma documentação 

complementar é requerida para a 

organização relacionada às suas 

ações. 

Sobre a Prática 8 – MONITORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS: 

De acordo com as informações transmitidas, o sistema único adotado pela organização atende 

a todas as necessidades da mesma, e que ele oferece flexibilidade para que implementações que surjam 

possam ser efetuadas. 

Risco identificado: importante observar que todos os envolvidos na organização possuem 

autonomia para proporcionar alterações sistêmicas, o que torna o sistema vulnerável. 

Apesar de a organização informar que é auditada anualmente, esta auditoria está atrelada a 

exigência da Prestação de Contas, neste sentido, não é possível informar que esta auditoria efetua 

qualquer procedimento de revisão acerca da eficácia dos controles internos adotados pela organização. 

Correção sugerida: o monitoramento contínuo das informações produzidas pela organização e 

a verificação de sua eficácia no que se refere ao atendimento das necessidades requeridas pelos 

diversos usuários. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da aplicação da entrevista 
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Quadro 6 – Risco, exposição e controles internos adotados pela organização 

Risco Exposição Controles internos Adotado? 

 

 

 

Gastos 

ilegítimos 

 

Não 

cumprimento 

de metas não 

financeiras, 

com 

frequência 

idealistas; 

problemas 

jurídicos 

Limitação da autoridade para a tomada de decisões às 

pessoas encarregadas dos gastos 

Sim 

Atribuição de autoridade pelos gastos (coletivos) a mais 

de uma pessoa 

Sim 

Diretrizes gerenciais para gastos Sim 

Diretrizes gerenciais para registro adequado dos gastos Sim 

Diretrizes gerenciais para a contabilidade Não 

Criação de departamento de controle interno separado 

(por exemplo, um tribunal de contas ou um departamento 

de auditoria interna) 

Não 

 

 

Gastos 

ineficientes 

 

 

Perda de 

ativos, não 

cumprimento 

de metas 

financeiras 

Diretrizes gerenciais para gastos apenas para a função de 

autorização 

Não 

Sistemas de medição do desempenho Sim 

Verificações de eficiência por departamentos de controle 

específicos 

Não 

Instituições governamentais estão politicamente sujeitas à 

prestação de contas 

Sim 

Roubo de 

recursos (em 

particular 

em 

organizações 

sem fins 

lucrativos 

como 

associações e 

fundações) 

 

 

 

Perda de 

ativos 

Segregação de funções adequada na gestão dos recursos 

entre registro (departamento contábil) e salvaguarda dos 

recursos (tesouraria) 

Sim 

Gestão dos recursos por mais de um responsável Sim 

Divulgação pública válida e completa dos recursos postos 

à disposição da organização 

Não 

 

Passivos 

excedem o 

orçamento 

 

Perda de 

ativos acima 

da estimativa 

Matriz de gastos e passivos Não 

Sistema de controle orçamentário rigoroso que indique 

desvios imediatamente 

Não 

Relatórios periódicos de prestação de contas Não 

 

Gastos 

excedem o 

orçamento 

 

Perda de 

ativos acima 

da estimativa 

Matriz de gastos e passivos Sim 

Sistema de controle orçamentário rigoroso que indique 

desvios imediatamente 

Sim 

Relatórios periódicos de prestação de contas Sim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da aplicação da entrevista 
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As informações coletadas sugerem que a implantação de um Guia Prático de Controles 

Internos no processo de captação de recursos não poderia ser efetuada de maneira isolada, em 

outras palavras, a estrutura organizacional encontrada exige ajustes para sucesso no processo 

de captação de recursos.  

Uma estrutura pequena e colaboradores antigos fazem com que os indivíduos fiquem 

acostumados a uma forma única de gestão, quase nunca inovando seus processos. 

As maiores dificuldades enfrentadas para realização deste estudo é que as 

organizações sempre acreditam que estão fazendo tudo corretamente, e que algumas 

implementações são desnecessárias. Neste sentido, sugere-se que estudos futuros explorem 

mais o perfil dos gestores quanto a sua percepção das práticas de governança corporativa em 

organizações do TS, visando conscientizá-los da importância de adoção de critérios mais 

objetivos e transparentes na gestão. 

Para melhor visualização dos riscos que a organização está incorrendo mantendo sua 

atual estrutura de gestão operacional, estabeleceu-se a seguinte matriz de risco criada a partir 

das informações coletadas na organização atrelando as mesmas as práticas recomendadas 

pelas organizações baseado na metodologia de COSO (2013) onde foi possível identificar 

algumas fragilidades, como descrito no quadro 7: 

 

Quadro 7 - Identificação dos Riscos 

Categorias Dimensões Riscos da Organização 

Categoria 1 Adoção e Formalização de 

Critérios Éticos do Negócio. 

Ausência de formalização dos procedimentos de 

conduta interna 

Categoria 2 Adesão da Alta Administração 

as Políticas Internas 

Conflitos de interesses – problemas de agência 

Categoria 3 Conhecimento e Cumprimento 

das Leis a que está Sujeita 

Ausência de maior detalhamento das partes 

contratantes, apenas obediência a aspectos formais 

básicos 

Categoria 4 Análise do Perfil de Riscos da 

Organização 

Ausência de conhecimento dos riscos reais aos 

quais a organização está sujeita 

Categoria 5 Divulgação e Transparência 

das Informações 

Ausência de divulgação das informações 

verdadeiramente mais relevantes 

Categoria 6 Relacionamento com Terceiros Ausência de critérios objetivos para o 

estabelecimento de parcerias com terceiros 

Categoria 7 Estabelecimento de Controles 

Internos 

Ausência de mais de uma base de dados para 

controle das operações  

Categoria 8 Monitoramento dos Controles 

Internos 

Ausência de verificação da eficácia dos controles 

internos existentes na organização 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 Percebe-se que a organização apresenta fragilidades nas oito categorias estabelecidas a 

partir das práticas recomendadas pelos órgãos: ABCR, IBGC e CGU. 

 

4 2  PRODUTO TECNOLOGICO – GUIA PRÁTICO DE CONTROLES INTERNOS 

 Com base nas informações coletadas constatou-se a necessidade de implementação de 

práticas e controles que proporcionam maior segurança nas transações da organização. O 

modelo proposto visa distanciar a entidade dos riscos inerentes aos seus processos 

organizacionais. É composto de 8 (oito) práticas a serem observadas e implantadas na 

organização, sendo também possível de serem adotadas por outras organizações de mesmo 

perfil institucional. 

 

Prática 1: ADOÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS ÉTICOS DO NEGÓCIO:  

 

Esta primeira prática refere-se à formalização efetiva dos propósitos da organização, 

estes sempre pautados em critérios éticos. 

A formalização para ser efetiva precisa se valer de procedimentos objetivos, tais como 

Manuais Internos contendo toda a dinâmica de conduta esperada e aceita pela organização de 

seus colaboradores. 

Os cadernos de procedimentos internos auxiliam a organização na consolidação de 

seus valores, além disso podem ser referenciados nas demais relações que a entidade mantém 

com outros stakeholders. 

Para que as informações contidas nestes manuais sejam de conhecimento de todos os 

colaboradores, é imprescindível sua divulgação através de treinamentos recorrentes. Além 

disso, os códigos de condutas interna precisam ser revisados periodicamente de maneira que 

disponham de informações sempre compatíveis com a realidade temporal enfrentada pela 

organização. 

Com isso os colaboradores têm ciência dos interesses da organização, o 

comportamento que deve abraçar no desenvolvimento de suas atividades, distanciado assim a 

entidade dos riscos decorrentes de condutas incompatíveis com padrões éticos e esperados de 

seus colaboradores. 
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Prática 2: ADESÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO AS POLÍTICAS INTERNAS: 

 

 Para que uma norma interna tenha eficácia é preciso que seja observada por todos os 

colaboradores da organização, sem distinção de nível hierárquico. Desta maneira, é preciso 

que a alta administração acate também as políticas internas adotadas pela organização para 

que estas tenham eficácia global interna. 

 A alta administração deve reconhecer a necessidade da importância de serem 

exemplos para toda a organização, evidenciando que as políticas internas são de adoção 

obrigatória por todos os seus colaboradores em todos os níveis. 

 Se a alta administração não adere as políticas internas, dificilmente os colaboradores 

da organização se sentem na obrigação de adotá-las em suas atividades laborais. 

 Ao se invocar a implantação de um Guia Prático de Controles Internos, a alta 

administração deve estar comprometida, sabendo que o sucesso do programa depende 

também de sua adesão efetiva através da incorporação efetiva das práticas que o programa 

requerer. 

 

Prática 3: CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS LEIS A QUE ESTÁ SUJEITA: 

 

O emaranhado legislativo brasileiro é extenso, o que torna o seu atendimento um dos 

maiores desafios enfrentados pelas organizações.  

A entidade primeiramente precisa conhecer e entender efetivamente seu negócio e a 

partir deste escopo analisar a legislação que precisa ser observada e atendida. Entretanto, 

como visto anteriormente um Guia Prático de Controles Internos não deve ficar restrito ao 

atendimento de normas legais, sua prevenção deve ir além dos eventos previstos pelo 

legislador. 

A organização precisa ainda observar quanto ao tratamento tributário que está sendo 

conferindo aos recursos recebidos, uma vez que parte das receitas auferidas pela organização 

decorrem de prestação de serviços, e neste sentido é importante observar situações de 

imunidade, isenção e previsibilidade de tais atos em seu estatuto social. 
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Vale mencionar ainda que a implantação de um Guia Prático de Controles Internos irá 

exigir esforços que vão além do que atender as demandas legais, muitas vezes o programa irá 

exigir mudanças de procedimentos internos e todos devem estar cientes e colaborar com estas 

mudanças. 

 

Prática 4: ANÁLISE DO PERFIL DE RISCOS DA ORGANIZAÇÃO: 

 

 A organização precisa traçar o perfil dos riscos os quais está sujeita num âmbito geral 

para que tenha condições de mensurá-los, e então estabelecer limites e ações de 

enfrentamento para mitigação destes riscos. 

 Estes riscos devem ser de conhecimento da alta administração para que ela possa então 

definir as estratégias a serem adotadas para atendimento de cada caso. 

 A mensuração dos riscos pode ser efetuada partindo de uma matriz aonde se avalia a 

partir de uma escala a probabilidade de ocorrência de um evento e seu respectivo impacto 

para a organização. 

 Muitas vezes o perfil de despreparo de alguns gestores contribui para que o risco ao 

qual a organização está exposta não seja corretamente mensurado, portanto, é fundamental 

conhecer e reconhecer com realidade todas as práticas exercidas pela organização, bem como 

as implicações envolvidas. 

 

Prática 5: DIVULGAÇÃÇO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES: 

 

 Há necessidade de divulgação das informações e que tal procedimento vá além dos 

padrões legais exigidos. 

 A divulgação das informações deve ser efetuada em linguagem compatível e 

compreensível aos seus diversos usuários, devem atender ao accountability não se 

restringindo apenas a divulgação de números.  

 A prestação de contas deve ser revestida dos aspectos qualitativos quanto ao uso dos 

recursos percebidos pela organização, buscando justificar a necessidade de captação de 
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recursos, sua aplicação e principais impactos, tornando todo o processo necessário e 

justificável através dos resultados que apresenta. 

 Entende-se que o atendimento ao accountability vai além das disposições legais no 

sentido de divulgar toda e qualquer informação considerada relevante e que possa ser útil para 

a correta interpretação e informação de todos os usuários. 

 

Prática 6: RELACIONAMENTO COM TERCEIROS: 

 

 Ponto principal deste manual está no trato com terceiros, especialmente os 

pertencentes a Administração Pública. É preciso conhecer os terceiros com quem a 

organização se relaciona para traçar o perfil e detectar eventuais riscos. 

 No que se refere a captação de recursos, a organização precisa fazer uso de critérios 

objetivos para o estabelecimento de parcerias, distanciando-se de critérios subjetivos como a 

credibilidade da organização. 

 É preciso implantar uma área de captação de recursos cujo foco de atuação seja o de 

viabilizar os recursos, sempre conciliando os interesses envolvidos de maneira objetiva, isso 

garante a transparência com que as relações são efetuadas. 

 Controles que possibilitem conhecer melhor os terceiros com quem se mantém relação 

é fundamental para que a operacionalização dos processos ocorra se forma mais segura e 

transparente. 

 

Prática 7: ESTABELECIMENTO DE CONTROLES INTERNOS: 

 

 Os controles internos deverão corresponder as necessidades de informações da 

organização, além disso, devem ser eficazes no sentido de detectarem eventuais distorções. 

 Os controles internos precisam ser efetivos não apenas em destacar o que ocorreu, mas 

principalmente para deles extrair informações relevantes para projeções futuras. 

 Importante estruturar controles com matrizes de imput de dados distintas para que 

possa se efetuar um confronto de informações, validando os dados então gerados. 
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 O Guia Prático de Controles Internos só será efetivo se ele se pautar em controles 

internos efetivos que sejam implantados com real alcance quanto ao controle de algo. 

 

Prática 8 – MONITORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS: 

 

 Prática comum é a organização estabelecer controles internos e não efetuar ajustes nos 

mesmos periodicamente. É preciso monitorar a eficácia dos controles internos e implementar 

ajustes sempre que preciso. 

 Nesta prática também se insere os procedimentos de auditoria interna e externa que 

deverão ser capazes de auxiliar a organização quanto a eficácia dos controles internos 

adotados. 

 O monitoramento constante dos controles internos é prática necessária visando sempre 

comprovar a eficácia dos mesmos e principalmente mantê-los atualizados quanto as 

necessidades que a organização tem naquele momento. 

 Em linhas gerais, por todas estas considerações, ao tentar-se estabelecer um Guia 

Prático de Controles Internos voltado para a área de captação de recursos, no caso da 

organização objeto de estudo de caso, constatou-se que esta implantação só é possível com a 

revisão de procedimentos nas suas outras áreas. 

A figura 6 evidencia os principais blocos que seriam necessários para implantação de 

um Guia Prático de Controles Internos dentro da organização objeto de pesquisa, elaborado a 

partir das informações coletadas na organização: 
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Figura 7 – Proposta de Guia Prático de Controles Internos 

Fonte: Elaborado pela autora 

Este modelo de Guia Prático de Controles Internos pode ser adotado em organizações 

também pertencentes ao TS que possuem perfil de carência de recursos financeiros similares. 

 Na base da estrutura está a causa da organização, uma vez que ela é a responsável pelo 

direcionamento das ações da área de captação de recursos. A área de captação de recursos, 

deverá compreender a causa e pautada nela direcionar seus esforços para as fontes de recursos 

compatíveis com a missão da organização, ou seja, a área de captação de recursos deverá 

localizar dentre as fontes de captação de recursos disponíveis aquelas que estejam em 

consonância com a missão da organização. Identificada as fontes convenientes, o processo de 

relacionamento deve observar aos procedimentos em geral cabíveis, através da mensuração 

dos riscos. Por fim, com os riscos devidamente identificados, a organização precisa implantar 

os controles internos necessários para o efetivo acompanhamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 Este estudo buscou responder a questão sobre quais práticas de conformidade estão 

sendo adotadas por uma organização do TS e a partir deste conhecimento estabelecer um 

Programa de Conformidade traduzido num Guia Prático de Controles Internos voltado para a 

captação de recursos e que pode ser implantado em organizações pertencentes ao TS, partindo 

de modelos de boas práticas sugeridas por entidades que atuam nos estudos e na divulgação 

de tais necessidades demandadas pelos contextos organizacionais. 

 Ao se estabelecer um modelo categórico de práticas identificou-se que poucas são 

adotadas pela organização objeto de estudo e isso a coloca num patamar de vulnerabilidade 

quando transaciona com terceiros, especialmente organizações públicas. 

 Este contexto ensejou a necessidade de criação de um modelo de Guia Prático de 

Controles Internos que auxiliará a organização a alcançar a conformidade requerida pelas 

disposições legais a que está sujeita. Trata-se de um projeto piloto elaborado a partir da 

realidade identificada na organização qual seja: o de não possuir nenhum Programa de 

Prevenção dos Riscos, apesar de sujeita as disposições da Lei Anticorrupção e transacionar 

com entidades públicas. 

 O modelo estabelecido sugere 8 controles que devem ser observados. A organização 

objeto de estudo de caso apresentou a necessidade de implantar algum procedimento de 

melhoria em todos os controles sugeridos. Procedimentos estes que não requerem 

investimentos altos, mas apenas mudanças de processos e melhora nos controles internos 

existentes. 

O que se conclui deste estudo de caso é que a realidade encontrada na organização 

pode ser a mesma enfrentada por outras organizações de mesma natureza e que, portanto, o 

Guia de Controles Internos proposto que visa atender a conformidade se mostra aplicável a 

outras entidades de TS. Pequenas implementações são suficientes para colocar a organização 

num patamar de conscientização quanto a sua responsabilidade e comprometimento no 

combate a atos corruptos e fraudulentos. Consciência esta que muitos gestores não possuem 

quando acreditam que a forma de gerenciamento adotada por eles é excelente e não requer 

melhorias.  

 A organização objeto de estudo apresenta condições em que um Guia Prático de 

Controles Internos não só possa como deva ser implementado, entretanto, apresenta um 
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contexto comum nestes tipos de organizações, talvez decorrente da ausência de recursos, que 

é a de trabalhar com a mínima estrutura possível. 

 O desafio maior é conscientizar os gestores das organizações do TS quanto a 

importância de se ter programas de conformidade, pois muitas delas transacionam com o 

poder público, entretanto, esta tarefa é desafiante pois estas organizações costumam executar 

o básico em virtude da escassez de recursos e não dispor de uma estrutura mais adequada para 

atender expedientes adicionais. 

 Por fim, em casos de organizações do TS a atividade de captação de recursos para que 

tenha êxito e seja operacionalizada de maneira mais segura não pode ser trabalhada de forma 

isolada, em outras palavras ela requer que todos os demais processos da organização sejam 

revistos, estendendo assim o Guia Prático de Controles Internos para as demais áreas da 

organização. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou identificar as Práticas de Conformidade que são adotadas 

por uma Organização do TS visando identificar seu preparo quanto ao atendimento de 

disposições legais a que está sujeita. 

O estudo evidenciou que a base para estabelecimento de um Programa de 

Conformidade perpassa pelo imperativo do controle, por esta razão definiu-se que o Programa 

de Conformidade requeria a adoção de ferramentas de controle de modo a garantir que as 

práticas necessárias estejam sendo adotadas e a organização esteja em conformidade com as 

normas legais e boas práticas a que está sujeita. 

As Práticas de Conformidade exteriorizadas através do Guia Prático de Controles 

Internos foram resultantes das indicadas e consideradas “boas” pelas entidades competentes 

que atuam na divulgação de mecanismos de controle e governança corporativa. 

 Não foi objeto do presente estudo explorar a questão da “efetividade” de quaisquer das 

práticas sugeridas pelas entidades emanadoras, se limitando unicamente na identificação da 

adoção ou não pela organização do TS escolhida e sugerir melhorias dentro deste processo 

através de um Guia Prático de Controles Internos contendo Práticas de Conformidade dentro 

do Processo de Captação de Recursos. 

 O estudo é limitado à medida que buscou identificar as práticas de conformidade 

adotadas por uma OTS, o que enseja a necessidade de pesquisas para aprofundamento em 

outras organizações de mesmo perfil, visando identificar o perfil de preparo dos gestores no 

que se refere a conscientização quanto a adoção de boas práticas de gestão além da 

necessidade de conformidade no atendimento das normas positivadas.  

Como já mencionado, sugere-se que estudos futuros explorem mais o perfil dos 

gestores das OTSs quanto as suas percepções acerca das práticas de governança corporativa 

nestas organizações, visando conscientizá-los da importância de adoção de critérios mais 

objetivos e transparentes na gestão contribuindo assim para uma operacionalização mais 

segura dentro do ambiente de risco comum existente nestes tipos de organizações.  
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APÊNDICE A:  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Roteiro de Entrevista dirigida 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças Empresariais 

 

Tema: 

CONFORMIDADE NO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELAS 

ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

 

Albenici Correia de Melo 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lucia F. de Souza Vasconcelos 

 

Quadro 8 – Questionário – Estudo de Caso 

Questionário – Estudo de Caso 

Nome da organização:  

Razão social:  

Responsável pelas informações:  

Cargo/período: Gestor Administrativo Financeiro, atua na organização desde 2008 

Data da aplicação do questionário: 25/09/2017 

 

BLOCO 1 – ADOÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS ÉTICOS DO NEGÓCIO 

Prática IBGC: Ações relacionadas a gerenciamento de riscos, controles internos e sistema de 

conformidade (compliance) devem estar fundamentadas no uso de critérios éticos refletidos no 

código de conduta da organização. 

Código ABCR: 6. Sobre os direitos do doador: o captador de recursos deve respeitar e divulgar o 

Estatuto dos Direitos do Doador. 

 

1) Qual a causa da organização? 

Auxiliar na formação de profissionais que atuam na educação. 

 

2) Quais os valores da organização? 

Ensinar é tarefa para profissionais.  

A formação requer uma abordagem sistêmica envolvendo todos os profissionais. 

O foco da prática de todos os profissionais da educação deve ser a aprendizagem dos alunos.  

A construção da autonomia é o direcionamento de todo processo de formação 

A formação de educadores é contínua e supõe ação-reflexão-ação 
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3) A causa da organização tem sido alcançada? Em caso negativo, por quê? 

 

Sim, nos processos em que atuamos vemos uma transformação clara das relações e das práticas 

educativas. No entanto, enfrentamos desafios na sustentação desses resultados em função 

principalmente da alta rotatividade dos profissionais nas secretarias de educação. Muitas vezes, 

junto com a troca de gestão, vem a mudança na política educacional. 

 

4) A organização possui um Código de Ética, Manual de Conduta interna, ou qualquer outro 

material formal que possui a conduta que se espera que o colaborador/voluntário tenha no 

exercício de suas atividades? 

A organização conta com uma equipe pequena e antiga, seus colaboradores atuam na mesma há 

pelo menos 10 anos, de acordo com as informações recebidas, os gestores não veem necessidade de 

adoção de um Código de Ética, tampouco, qualquer outro material formal contendo disposições de 

comportamento esperado, isto porque os princípios de trabalho são discutidos de forma permanente 

e os valores da organização já estão consolidados dentro da sua atual estrutura. Foi informado 

também que nunca houve evento em que a conduta de um colaborador fosse tal que requeresse 

repreensão ou qualquer outra medida punitiva por parte da organização. 

 

5) Outros materiais formais de adoção obrigatória pelos colaboradores/voluntários são 

estabelecidos pela organização? Algum específico voltado para os profissionais da área de 

captação de recursos? 

Como a organização atua em âmbito nacional, são comuns viagens de colaboradores para as mais 

diversas regiões ensejando a necessidade do estabelecimento de um “Manual de Viagem” voltado 

para a explicação de procedimentos relacionados à formalização dos gastos da viagem para 

posterior elaboração do relatório de prestação de contas para os demandantes dos projetos. Neste 

sentido, a organização dispõe apenas de um manual para orientação dos procedimentos que estes 

profissionais devem adotar em suas viagens e este manual não possui relação alguma com 

procedimentos de captação de recursos. 

 

BLOCO 2 – ADESÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO AS POLÍTICAS INTERNAS: 

Prática IBGC: Compete ao conselho de administração aprovar políticas específicas para o 

estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da organização a esses riscos. Cabe a ele 

assegurar-se de que a diretoria possui mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e 

controlar os riscos, de forma a mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados. 

1º Pilar CGU: O apoio da alta direção da empresa é condição indispensável e permanente para o 

fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de 

Integridade. 

Código ABCR: 5. Sobre conflitos de interesse: o captador de recursos deve cuidar para que não 

existam conflitos de interesse no desenvolvimento de sua atividade. 

 

6) Qual o papel dos Conselhos (Consultivo e Fiscal) para a organização?  

Uma vez por ano, a instituição convida o Conselho Diretor, Consultivo e Fiscal, formado por 

importantes formadores de opinião no campo da educação para compartilhar o status do seus 

projetos e atividades, o seu balanço financeiro, e ouvir os conselheiros sobre os seus planos futuros. 
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7) Como os Conselhos são informados acerca de como as suas determinações estão sendo 

implementadas e seguidas pela diretoria? 

 

Por informes, e-mails além do Relatório Anual de Atividades. 

 

8) De que maneira as determinações dos Conselhos são transmitidas à Diretoria? Reuniões 

periódicas? Reuniões esporádicas? 

Através de reuniões periódicas, anuais com alguns conselheiros, com o Conselho Fiscal na 

aprovação das contas anuais e com o Conselho Consultivo sempre conforme a necessidade, ou seja, 

sem periodicidade estabelecida. 

 

9) Os controles adotados pela organização são capazes de detectar eventos excepcionais não 

comuns à atividade que explora e não previstos/autorizados pelo Conselho? 

A organização dispõe de um software que foi desenvolvido especificamente para atender suas 

necessidades, neste sentido, atualmente este sistema disponibiliza informações acerca de projetos 

contratados, os recursos envolvidos e sua evolução. Trata-se de um software com informações de 

natureza operacional, financeira, além da logística de alocação de colaboradores para os projetos 

afins. Como trata-se de um software customizado, este está parametrizado de tal forma que fornece 

todas as informações que a organização precisa. 

 

10) Há controle por parte da diretoria quanto ao que ocorre especificamente na área de captação de 

recursos da organização? Como se dá este controle? 

As parcerias estabelecidas decorrem de contatos firmados diretamente pela própria diretoria, ou 

seja, a influência da diretoria é empregada para viabilizar contatos. Posteriormente à formalização, 

os procedimentos burocráticos das parcerias são feitos por um profissional da organização. Como 

não existe uma área de captação de recursos, o que existe é um acompanhamento de projetos 

realizado pela equipe pedagógica. 

 

BLOCO 3 – CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS LEIS A QUE ESTÁ SUJEITA: 

Prática IBGC: O cumprimento de leis, regulamentos e normas externas e internas deve ser garantido 

por um processo de acompanhamento da conformidade (compliance) de todas as atividades da 

organização. 

4º Pilar CGU: Com base no conhecimento do perfil e riscos da empresa, deve-se elaborar ou 

atualizar o código de ética ou de conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de 

irregularidades; desenvolver mecanismos de detecção ou reportes de irregularidades (alertas ou red 

flags; canais de denúncia; mecanismos de proteção ao denunciante); definir medidas disciplinares 

para casos de violação e medidas de remediação. Para uma ampla e efetiva divulgação do Programa 

de Integridade, deve-se também elaborar plano de comunicação e treinamento com estratégias 

específicas para os diversos públicos da empresa. 

Código ABCR: 1. Sobre a legalidade: o captador de recursos deve respeitar incondicionalmente a 

legislação vigente no País; 

 

11) A organização possui título de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público? 

Exceto o título de OSCIP, a organização possui alguma outra titulação? Acredita que as 

titulações contribuem para que a organização possa obter mais recursos? 

Sim, pois é uma exigência para manutenção de suas atividades, uma vez que celebra muitas 
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parcerias com órgãos públicos, por outro lado, há também alguns parceiros privados que exigem 

esta titulação. Acredita que as titulações contribuem sim para a manutenção dos recursos. 

12) Excetuada as obrigações decorrentes da concessão e manutenção das titulações exigidas pelas 

entidades que as concedem, a organização executa outras? Em caso afirmativo na proposição 

anterior, por qual motivo a organização mantém ações extras uma vez que não está obrigada? 

Os controles adotados pela organização estão formatados de tal maneira que deles podem ser 

extraídos informações para elaboração da prestação de contas. Controles extras não são executados 

pela ausência de necessidade, vez que a prestação de contas é bem detalhada e até hoje atende as 

necessidades de gestão da organização. 

 

13) Em caso de OSCIP, sujeita a entrega de Prestação de Contas, quem é responsável pela sua 

elaboração e entrega? 

A organização possui sim obrigação de entrega de prestação de contas e a área interna responsável 

pela realização de tal procedimento é a Coordenação Executiva. 

 

14) A organização faz uso de assessoria jurídica, interna ou externa para acompanhamento de 

parcerias com terceiros e celebração dos instrumentos contratuais pertinentes? 

A organização dispõe de assessoria jurídica externa, a qual elabora os instrumentos jurídicos 

inerentes às relações jurídicas com novos parceiros, além de revisar todos os aditamentos de 

instrumentos jurídicos com antigos parceiros. Desta maneira, todos os contratos novos são 

elaborados pela assessoria externa e todos os aditamentos contratuais são revisados pela mesma. 

 

15) Em caso de conduta de colaborador e/ou voluntário incompatível com os valores defendidos 

pela organização, existe algum canal interno onde tal conduta possa ser objeto de revelação por 

parte de outros colaboradores/voluntários? 

A forma de trabalho desenvolvida pela organização é livre, os profissionais atuam de forma bem 

independente, o que colabora para a não existência de conflitos. Embora estruturada desta maneira, 

profissionais com valores incompatíveis com os da organização não são nem admitidos ou já são 

dispensados de imediato. Foram raros os casos de dispensa de colaboradores por incompatibilidade 

de valores. A Coordenação Executiva é a área que centraliza profissionais que irão recepcionar e 

resolver eventuais problemas da organização. 

 

BLOCO 4 – ANÁLISE DO PERFIL DE RISCOS DA ORGANIZAÇÃO: 

Prática IBGC: A diretoria, em conjunto com o conselho de administração, deve desenvolver uma 

agenda de discussão de riscos estratégicos, conduzida rigorosamente ao longo de todo o ano, de tal 

forma que supere os paradigmas e vieses internos. 

Prática IBGC: Além da identificação de riscos, a diretoria deve ser capaz de aferir a probabilidade 

de sua ocorrência e a exposição financeira consolidada a esses riscos, incluindo os aspectos 

intangíveis, implementando medidas para prevenção ou mitigação dos principais riscos a que a 

organização está sujeita. 

3º Pilar CGU: A empresa deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional, identificar 

sua área de atuação e principais parceiros de negócio, seu nível de interação com o setor público – 

nacional ou estrangeiro – e consequentemente avaliar os riscos para o cometimento dos atos lesivos 

da Lei nº 12.846/2013. 

Teoria da Dependência de Recursos 
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16) Quais são as fontes financiadoras dos recursos da organização? (Empresas, pessoas físicas, 

fundações, governos, geração de renda, instituições religiosas, eventos especiais). 

Empresas privadas, fundações e Estado (esfera municipal). 

 

17) Mesmo diante de necessidades financeiras, a organização estabelece restrição em relação aos 

seus financiadores, ou seja, efetua análise do perfil de seus financiadores e só aceita recursos em 

caso de compatibilidade de interesses? 

Sim, a compatibilidade de interesses é pré-requisito para celebração de parcerias, para a organização 

não interessa realizar um projeto por simplesmente realizar, deve haver esta compatibilidade de 

interesses e ganhos mútuos. Para a organização deve haver acréscimo de saberes para sua equipe 

pedagógica. Desta maneira, todos os parceiros são submetidos a uma análise de perfil, que visa 

identificar interesses e valores envolvidos, desenvolvimento de equipe e impacto social são as 

principais diretrizes a serem observadas e que devem estar presentes. 

 

18) Indique os tipos de receitas que são auferidas pela organização para manutenção de suas 

atividades. Qual o percentual desta fonte de recursos em relação ao total de receitas? 

(Convênios, doações, parcerias, vendas de produtos/serviços, etc) 

Prestação de Serviços que corresponde a 60% das receitas auferidas, refere-se a serviços como 

palestras, treinamentos e as parcerias celebradas com as entidades públicas municipais que 

correspondem a 40% das receitas auferidas. 

 

19) Quais os riscos comuns relacionados ao objeto social explorado pela organização? Estes riscos 

são controlados de alguma maneira pela organização? 

Celebrar parcerias com o poder público e eles serem alterados por conta da mudança da política 

educacional. 

 

20) Exceto as parcerias com o poder público, uma vez estabelecido o relacionamento com os 

demais financiadores, a organização efetua algum procedimento de gestão/acompanhamento 

destes financiadores? Se sim ou não quais as razões. 

Sim, antes da celebração das parcerias, prestação de serviço, são efetuadas visitas prévias aos 

futuros municípios que pretendem a contratação da organização para atuação, estas visitas são 

chamadas de “visitas de pactuação” que visam ao diagnóstico e ao alinhamento de interesses: 

impacto social x desenvolvimento de equipe. São também estabelecidas as metas iniciais as quais 

periodicamente são revistas pela equipe pedagógica. 

 

BLOCO 5 – DIVULGAÇÃÇO E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES: 

Código ABCR: 3. Sobre a confidencialidade e lealdade aos doadores: o captador de recursos deve 

respeitar o sigilo das informações sobre os doadores obtidas em nome da organização em que 

trabalha. 

Código ABCR: 4. Sobre a transparência nas informações: o captador de recursos deve exigir da 

organização para a qual trabalha total transparência na gestão dos recursos captados. 

Accountability 

 

21) A entrega da Prestação de Contas, bem como a documentação complementar é suficiente para 
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comprovação da efetividade do que foi feito com o recurso, ou existe por parte do poder público 

a necessidade de comprovação de fato? 

A Prestação de Contas é um documento amplo e suficiente para atendimento das necessidades 

internas e externas advindas de parceiros. Nenhuma documentação complementar é requerida para a 

organização relacionada às suas ações.  

 

22) A causa e valores da organização são de conhecimento de todos os colaboradores e voluntários? 

A organização faz uso de algum procedimento interno para consolidação de seus propósitos 

junto ao seu público interno? Disseminação de seus valores. 

Não existe. Nunca houve evento específico que requeresse a necessidade de estabelecimento de 

treinamentos, a equipe pedagógica seleciona profissionais com perfis bem próximos aos demais 

colaboradores da organização, o que dispensa o estabelecimento de um treinamento. A equipe 

pedagógica se reúne com frequência e os valores e princípios de trabalho são reafirmados no 

contexto de planejamento do trabalho. 

 

23) A organização faz uso de algum meio de divulgação das atividades que desempenha? 

Publicidade de seus atos. Esta divulgação está vinculada a alguma obrigatoriedade? 

A disponibilidade das informações relacionadas às ações da organização é efetuada através da 

divulgação em sua página da internet, vez que a organização tem a obrigação de prestar contas do 

que desenvolve por se tratar de uma OSCIP. 

 

24) A elaboração das demonstrações financeiras é realizada de forma tempestiva? Em quais 

contextos as demonstrações financeiras são requeridas? 

O software de gestão interna da organização está formatado para exportar informações para o 

sistema contábil usado pela contabilidade. Desta forma, 80% das informações contábeis advém de 

inputs do software interno da organização. Apenas informações relacionadas à folha de pagamento, 

receitas de notas fiscais emitidas e depreciação não são importadas pela contabilidade. As 

demonstrações financeiras da organização não são requeridas por terceiros, apenas disponibilizadas 

no site da organização. 

 

25) A organização está obrigada a alguma entrega de declaração com conteúdo de suas fontes de 

financiamento? 

Sim, a organização precisa entregar a Declaração de Prestação de Contas Anual para o Ministério da 

Justiça para manutenção de sua qualificação como OSCIP. 

 

BLOCO 6 – RELACIONAMENTO COM TERCEIROS: 

Prática IBGC: O comitê de auditoria, por meio do plano de trabalho da auditoria interna, deve 

verificar e confirmar a aderência pela diretoria à política de riscos e conformidade (compliance) 

aprovada pelo conselho. 

Código ABCR: 2. Sobre a remuneração: o captador de recursos deve receber pelo seu trabalho 

apenas remuneração preestabelecida; 

Teoria da Dependência de Recursos 

 

26) Possíveis parcerias deixaram de acontecer por alguma deficiência interna? Se sim, qual? 

Sim, parcerias já deixaram de se concretizar em virtude da incompatibilidade de tempo, ou seja, o 



97 

 

parceiro desejava o desenvolvimento de um projeto em determinado tempo que não era possível 

para a organização atender e viabilizar equipe pedagógica compatível com as necessidades daquele 

projeto. 

27) Possíveis parcerias deixaram de acontecer por alguma exigência da organização e não 

atendimento por parte deste possível parceiro? Em caso afirmativo qual? 

Sim, parcerias deixaram de ocorrer em virtude dos valores das organizações envolvidas, ou seja, 

não houve celebração de parcerias com organizações envolvidas em negócios estranhos e 

incompatíveis com os valores defendidos pela organização. 

 

28) A organização implementa alguma modificação interna de forma a atender exigências de 

determinado financiador? 

O software interno adotado pela organização foi desenvolvido a partir da necessidade de um cliente 

e no transcorrer das atividades a organização se depara com requerimentos de prestação de contas 

de diversos modelos o que a faz adaptar seu modelo padrão, mantendo sempre uma mesma base. 

Assim, se há exigência por parte do parceiro a organização costuma sim efetuar implementações. 

 

29) A contabilidade da organização é interna ou externa? Em caso de contabilidade externa, trata-se 

de um escritório especialista em contabilidade para organizações do Terceiro Setor? 

A contabilidade da organização é externa e não se trata de uma assessoria especializada em 

organizações do terceiro setor. 

 

30) Como é o procedimento de captação de recursos? Quais os indivíduos envolvidos nesta prática 

(colaboradores/voluntários)? Como é estabelecida a remuneração destes profissionais? 

A organização não dispõe de uma área de captação de recursos, existe apenas um colaborador que 

disponibiliza o material da organização para as potenciais parcerias, quando estas entram em 

contato com a mesma. Neste sentido, a organização não precisa captar recursos, a credibilidade que 

possui lhe confere ser demanda sempre por parceiros interessados nas ações que promove e arcar 

com os recursos necessários para a viabilização do projeto. 

 

BLOCO 7 – ESTABELECIMENTO DE CONTROLES INTERNOS: 

Prática IBGC: A diretoria, auxiliada pelos órgãos de controle vinculados ao conselho de 

administração (comitê de auditoria, vide 4.1) e pela auditoria interna (vide 4.4), deve estabelecer e 

operar um sistema de controles internos eficaz para o monitoramento dos processos operacionais e 

financeiros, inclusive os relacionados com a gestão de riscos e de conformidade (compliance). 

Deve, ainda, avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia do sistema de controles internos, bem como 

prestar contas ao conselho de administração sobre essa avaliação. 

2º Pilar CGU: Qualquer que seja a instância responsável, ela deve ser dotada de autonomia, 

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno 

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo decisório 

da empresa. 

Código ABCR: 7. Sobre a relação do captador com as organizações para as quais ele mobiliza 

recursos: o captador de recursos, seja funcionário ou autônomo ou voluntário, deve estar 

comprometido com o progresso das condições de sustentabilidade da organização. 

 

31) A organização dispõe de uma área de conformidade voltada para a captação de recursos?  
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Não dispõe de área de captação de recursos, tampouco, de área de conformidade/gestão de riscos. 

 

32) Quais os controles que a organização adota no processo de captação de recursos? Indicar por 

modalidade de receita (doações, renda própria). 

Com o contrato celebrado, introduz-se informações acerca do mesmo no sistema da organização, a 

partir daí é efetuada uma conciliação entre os recursos recebidos e o cronograma evolutivo do 

projeto. 

 

33) Os controles internos adotados pela organização em seu processo de captação de recursos são 

usados por outras áreas? Quais áreas e para quais finalidades? 

Sim, são usadas pela área financeira para confrontar com os recursos orçados, previstos para aquele 

período. 

 

34) A organização faz uso de algum software na área financeira? Em caso afirmativo, quais 

informações são inseridas no sistema e qual a finalidade. 

Sim, a organização dispõe de um software desenvolvido internamente que contempla um módulo 

específico voltado para a gestão financeira dos recursos, no qual é possível visualizar valores 

orçados e executados dos projetos, conferindo transparência e evidenciação de possíveis desvios 

tanto de recursos financeiros como de cronograma de execução do projeto. 

 

35) A organização é submetida a alguma auditoria interna ou externa? Em caso afirmativo, esta 

submissão decorre de alguma obrigatoriedade? Em caso negativo e de existência de auditoria, 

explicar as razões. 

Sim, a organização é submetida a auditoria de um auditor externo em decorrência de uma exigência 

legal por causa da prestação de contas e trata-se de um procedimento de interesse da própria 

organização. 

 

BLOCO 8 – MONITORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS: 

Prática IBGC: O sistema de controles internos não deve focar-se exclusivamente em monitorar fatos 

passados, mas também contemplar visão prospectiva na antecipação de riscos. A diretoria deve 

assegurar-se de que o sistema de controles internos estimule os órgãos da organização a adotar 

atitudes preventivas, prospectivas e proativas na minimização e antecipação de riscos. 

5º Pilar CGU: É necessário definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa de 

Integridade ao modo de operação da empresa e criar mecanismos para que as deficiências 

encontradas em qualquer área possam realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e 

atualização. É preciso garantir também que o Programa de Integridade seja parte da rotina da 

empresa e que atue de maneira integrada com outras áreas correlacionadas, tais como recursos 

humanos, departamento jurídico, auditoria interna e departamento contábil-financeiro. 

 

36) Há quanto tempo a organização faz uso de controles de captação de recursos? Quem os definiu? 

Da maneira como está estruturado atende as necessidades dos usuários? Em caso negativo quem 

determina implementações? 

A partir de uma necessidade pretérita a organização desenvolveu um sistema que por sua vez vem 

sendo aperfeiçoado constantemente, ou seja, adaptado às necessidades da organização. 
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37) Houve algum tipo de evento relacionado a captação de recursos que ocasionou um problema e 

que não foram detectados pelos controles internos? 

Houve um evento que até então nunca tinha ocorrido e que fez com que a organização alterasse sua 

maneira de receber os recursos advindos de prestação de serviços. Antes deste evento a organização 

prestava os serviços e depois recebia integralmente o valor correspondente ao serviço prestado, foi 

quando um tomador destes serviços (uma prefeitura) não pagou pelo serviço e a organização ficou 

com o prejuízo. A partir deste fato, a mesma passou a solicitar 50% dos valores correspondentes à 

prestação de serviços antes da prestação em si e depois da prestação o saldo restante de 50%. Essa 

foi uma medida que os controles até então não podiam prever. 

 

38) Os controles internos adotados pela organização possibilitam a implementação de medidas 

visando ajustes em suas captações de recursos? 

O sistema interno oferece flexibilidade, entretanto, alterações de projetos só são admissíveis com 

autorização da administração, com a devida justificativa por parte da equipe pedagógica. 

 

39) Qual a periodicidade de revisão dos controles internos pela organização? Como e por quem são 

determinadas? 

Continuamente os sistemas têm sido adaptados às necessidades operacionais, são todos os 

envolvidos no processo de gestão dos recursos. 

 

40) Acredita que a implantação de um modelo de gerenciamento de riscos voltados a captação de 

recursos pode ajudar a organização a captar mais? 

Sim, apenas precisa entender o modelo de riscos que está sujeita. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


