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“It's the job that's never started as takes longest to finish.” 
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RESUMO 

Todas as entidades, sejam públicas ou privadas, tem que prestar contas à sociedade e os 

profissionais de contabilidade tem o dever de produzir essas informações a partir das normas 

de cada País. Mesmo as empresas sem fins lucrativos têm que demonstrar sua origem e 

aplicação de recursos e seguir as orientações da ITG 2002/12. Portanto, o presente estudo possui 

como objetivo continuar as pesquisas De França et al (2019) em que comparou as 

demonstrações contábeis de fundações do terceiro setor que prestaram contas ao MPDFT, no 

ano de 2016, com a ITG 2002/12 e em seguida aplicar a mesma metodologia para o ano de 2017 

e comparar as mudanças de mensuração. Os resultados obtidos mostram que houve baixa 

aderência a ITG 2002/12 e que não houve uma mudança significativa entre os períodos 

analisados. 

 

Palavras-Chave: Terceiro Setor, accountability, ITG 2002/12, fundações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Qualquer organização, seja pública ou privada, de qualquer atividade da economia, com 

objetivo de gerar lucro ou não deve prestar contas aos usuários, stackholder, externos ou 

internos em que esses demandam informação diferentes dentre si. Por estar ligados a esses 

usuários a entidade tem o dever de fornecer essa informação completa, integra e tempestiva. É 

importante para os usuários externos que essas informações sejam padronizadas e completas, 

para ter comparações com outras organizações e com a própria organização ao longo do tempo, 

e que portanto sigam uma norma especifica e especializada para atividade da empresa. No caso 

das empresas sem fins lucrativos ou do terceiro setor a norma exigida é a ITG 2002/12, em que 

traz o mínimo que essas entidades têm que divulgar.  

 Todo esse processo de transparência das informações, sejam elas as contam contábeis 

ou os atos de gestão, para a sociedade, em um processo permanente e obrigatório, é denominado 

accountability. E por ser beneficiarias de recursos públicos, de forma direta ou indireta, as 

entidades assumem uma obrigação com o Estado sobre a transparência desses recursos, segundo 

De França et al. (2019), e complementando, ao receber recursos de terceiros, sejam por doação 

ou voluntariado e direto ou indireto , assumem uma obrigação moral de transparência de suas 

aplicações com esses usuários. 

 Pinho e Sacramento (2009), verificaram que a palavra accountability traz a ideia de 

responsabilização pessoal e prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito público ou 

privado e O'DONNELL (1998), a dividiu em duas dimensões, horizontal e vertical, em que a 

horizontal é referente a relação entidade e Estado, em que o Estado, através dos seus três 

poderes, da capacidade e da disposição estabelece e fiscaliza o comprimento da prestação de 

conta baseado em norma específica de contabilidade. 

 Nesse contexto, De França et al (2019), realizariam um trabalho em que se analisou a 

accountability horizontal através da aderência das empresas do terceiro setor no Distrito Federal 

à ITG 2002/12, a partir do banco de dados do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), 

nos anos de 2016, relativo aos procedimentos de mensuração, reconhecimento, divulgação e 

prestação de contas dos atos de gestão. 

 Para isso fizeram um checklist de 8 itens que resumiam a ITG 2002/12 e em seguida 

analisaram as demonstrações contábeis e se elas seguiam os 8 itens separadamente atribuindo 

pontuações binarias, 1 ou 0, para o comprimento ou o não cumprimento de cada itens e em 

seguida analisaram a aderência de cada item. 

 Assim, o presente estudo tem como objetivo continuar essa pesquisa e aplica-la ao ano 

de 2017, de tal modo utilizou-se os mesmos 8 itens da checklist na mesma base de dados, só 

que no ano de 2017, e em seguida verificar a mudança da aderência das entidades do terceiro 

setor e comparar com o período anterior. Verificando se teve mudanças significativa em relação 

ao trabalho de De França et al. (2019) 

 O presente estudo foi dividido em 6 tópicos, em que inicialmente foi apresentado a 

introdução, onde foram presentados aspectos gerais do trabalho, o motivo da pesquisa, seu 

objetivo e sua estrutura. O segundo tópico é referencias teóricos, onde há uma análise dos 

conceitos, baseada em estudos anteriores, sobre a área a ser trabalhada e que foi dividida em 

terceiro setor, onde é apresentado seu conceito, normas aplicadas ao terceiro setor, em que 
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apresenta normas que trabalham o terceiro setor e que se aplica ao mesmo, accountability, que 

traz seu conceito e entendimento e trabalhos anterior, onde é apresentado trabalhos que fizeram 

estudos parecidos, análise da accountability de empresas do terceiro setor a luz da ITG 2002/12. 

 No terceiro tópico há uma análise do terceiro setor no brasil, em que apresenta dados 

gerais do checklist com item relacionado a ITG 2002/12, dados relacionados ao terceiro setor 

no brasil, através de estudos do IBGE, sobre o total de entidades e sua distribuição geográfica 

e por atividade. No quarto tópico é apresentada a metodologia da aderência e no quinto tópico 

há apresentação dos dados do checklist de cada entidade e a análise e comparação desses dados. 

E, por fim, no sexto tópico há as considerações finais junto com as sugestões de trabalhos 

posteriores.  

2  Referenciais Teórico 

2.1 Terceiro setor 

 

Fernandez (1994) e GRAZZIOLI et al, (2017), explicam que terceiro setor é um termo 

de origem anglo-saxônica, “Third Sector” e faz parte do vocabulário sociológico usado nos 

Estados Unidos e costuma ser usados junto com outras expressões, destacando-se : 

“organizações sem fins lucrativos” ( no profit organizations), sendo organizações que os 

benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre seus diretores e associados e 

“organizações voluntarias”, sendo este complementar ao primeiro sentido. 

Em seguida Fernandez (1994) explica, que no Brasil é mais abrangente usar “ sociedade 

Civil, que é um termo recuperado na América Latina no período das lutas contra o 

autoritarismo, representado uma imagem de esquerda da autonomia da “sociedade civil” frente 

ao estado, em que serviu para destacar um espaço próprio, não-governamental, de participação 

nas causa coletivas. E esse termo teve uma transformação no escopo, e também pode ser 

abrangido em “organizações da sociedade civil” (OSC) como um conjunto de características 

para distinguem-se não somente ao Estado mas para o mercado também. 

 De tal modo, esse setor acaba por ter vários nomes e várias definições, como empresas 

sem fins lucrativo, instituições de caridade, setor independente, voluntariado, não 

governamental, associações, isento de impostos, filantrópico e empresas sociais. Esses termos 

definem características do terceiro setor e suas diversas atuações e aplicações, mas que acaba 

por dividi-lo e enfatizando algumas características. Assim, Anheier (2005) explica que talvez a 

melhor forma de definir organizações sem fins lucrativos seja a que a lei ou regulamentações 

de cada país fornece. 

 Portanto, o Brasil, pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, definiu as entidades 

do terceiro setor como sociedade civil, sendo : organizações privadas sem fins lucrativos, 

prestadoras de serviço público e que não distribuem lucro entre seus sócios, empregados e 

terceiros, aplicando integralmente na consecução do seu respectivo objeto social. 

 Etzioni (1973) trouxe outra linha de raciocínio acerca do terceiro setor e em seu trabalho 

questiona que há mais de um século se pergunta quais as melhores ferramentas  para servir as 

necessidades econômicas e sociais em que a virtude do capitalismo elogia o sistema de mercado 

enquanto que o socialismo favorece a administração pública. Nesse debate entra o terceiro setor, 

como uma alternativa nessa briga entre público e privado, sendo uma terceira via, não os 
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substituindo e sim os complementando tendo a eficiência do mercado e o interesse público 

junto, constituindo uma solução promissora para resolver problemas domésticos. 

Outra forma de analisar o terceiro setor é analisando também os outros setores das 

atividades econômicas da sociedade: sendo o primeiro setor ,o Estado, que exerce atividades 

políticas, administrativas, econômica e financeira através dos seus órgãos e autarquias com o 

objetivo de atender as questões sociais, como saúde, educação e segurança. o segundo setor, as 

empresas privadas com fins lucrativos, que tem como objetivo o lucro e a remuneração do 

capital investido. O terceiro setor que também tem o objetivo de atender as questões sociais, 

mas que são empresas privadas sem fins lucrativos, sendo uma mistura do primeiro e do 

segundo setor (Araújo, 2005, apud Carneiro et al, 2011), Slomski et al (2012) e (GRAZZIOLI 

et al, 2017). 

 

2.2  Normas referentes ao terceiro setor 

 

 A primeira norma que regulamentou o terceiro setor no Brasil foi a lei nº 91, de 28 de 

agosto de 1935, em que trouxe algumas de suas características, como pessoa jurídica, os cargos 

de diretoria não são remunerados e servem a coletividade. Assim, recebem uma declaração de 

utilidade pública e fica obrigado todo ano a apresentar uma relação circunstanciada dos serviços 

prestados a coletividade. 

 Em seguida a Constituição cidadã ou A Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88) 

em seu Título VIII, Da Ordem Social, menciona a participação das sociedades civil em algumas 

atividades, como da saúde no art. 198, III e o art. 199, da assistência social no art. 204, II, da 

educação no art. 205,  da cultura no art. 215 § 1º, desporto no art. 217, ciência, tecnologia e 

inovação no art. 218, do meio ambiente no art. 225, da família, da criança, do adolescente, do 

jovem e do Idoso, Art. 227. 

 

 Em relação a sua personalidade jurídica, o Código Civil, Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, prevê duas pessoas jurídicas de direito privado:  

 As associações, Art. 53 a 61 que são a união de pessoas para alcançar fins não 

econômicos, com um estatuto formado pelos associados que defini como a entidade funcionará, 

seus objetivos, quem são os associados, seus direitos e deveres, podendo o estatuto ser alterado, 

apresenta uma administração mais simplificada e com um patrimônio formado pelos 

associados; 

  E as fundações, Art. 62 a 69, que são formadas a partir de um patrimônio de um 

instituidor, com finalidade escolhida pelo instituidor, definidas por lei e não podendo ser 

alterada, sendo sua criação e resoluções definidas pelo instituidor, fiscalizadas e aprovadas pelo 

ministério público da região e com uma administração mais burocrática. 

2.3 Accountability 

 

Para entender o que é accountability no Brasil os autores PINHO e SACRAMENTO 

(2009) revisaram a literatura e dicionários em busca de uma palavra no português que traduza 

accountability, tendo Campos (1990) como ponto de partida, em que constatou não haver 
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pratica de accountability no Brasil, os autores concluíram que o conceito dessa palavra 

envolve responsabilidade, objetiva ou subjetiva, controle, transparência, obrigação de 

prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, 

premiação ou castigo. 

 Segundo os autores, esse conceito ainda está em construção no Brasil e que ainda não 

há um cultura de accountability, pois há uma impressionante capacidade de superação da ordem 

legal, com criatividade e inventividades, em que antigos termos não foram extintos da realidade 

brasileira, como sociedade passiva, favoritismo, autoritarismo e falta de credibilidade das 

instituições, mas que a sociedade civil e o próprio governo, ao longo do tempo, estão 

enfrentando esses elementos e chegando mais próximo de uma tradução para accountability. 

 O’Donnell (1998), como citato anteriormente dividiu a accountability vertical e 

horizontal, em que vertical ele descreveu como: 

 "Eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente proferidas, sem que se corra o risco de 

coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de atos 

supostamente ilícitos de autoridades públicas são dimensões do que chamo de "accountability vertical"  

e em que a horizontal ele descreveu como: 

 "a existência de agências estatais que tem o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e 

capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra 

ações ou emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas" 

Dessa forma, o autor teve como foco em seu trabalho os países em que apresentam 

accountability fraca ou intermitente, tendo uma democracia mais nova ou fragilizada, com uma 

accountability vertical menos efetivas, volátil e que podem não desencadeia procedimentos 

públicos apropriados. 

O autor explica que a accountability horizontal efetiva é feito por agências estatais 

autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou punir ações ilícitas de 

autoridades de outras agências estatais e que se tenham redes de agências comprometidas com 

a accountability fiscalizando e punindo transgressões dentro dos limites das suas atribuições. 

 Arvidson (2009) em seu trabalho revisou materiais relacionados a estimativas e a 

avaliação dos impactos do terceiro setor no Reino Unido. Tendo como questão principal como 

esses autores avaliam as conquistas obtidas pelo terceiro setor e identificando nos métodos de 

avaliação como estão sendo mensurado. Mas quando se trata do terceiro setor os métodos de 

avaliações são limitados e demanda precaução e imaginação para sua interpretação. Na questão 

da accountability se traz diversas questões quando se compara empresas avaliadas a valor e 

seus métodos aplicados ao terceiro setor, mas não no caso de abandoná-lo e sim adaptá-lo e 

para isso se compreender e estudar mais a fundo o terceiro setor.  

 CANDLER e DUMONT (2010) analisou a accountability pelo ponto de vista dos 

stakeholders, partes interessadas, em que baseado na literatura dividiu a análise em 

“accountablity to whom”, accountablity para quem,  categorizando esses agentes interessados 

na informação e analisando a importância da accountability para cada um deles. Em seguida 

analisou “accountability for what”, accountability para que, em que dividiu em diversos 

beneficio da accountability como recursos financeiros, produtos e serviços e reputação. Por fim, 

analisou a accountability processual como a lei e a ética. Através de uma entrevista com os 

Stackholders eles avaliaram a importância de cada ponto mencionado anteriormente. 
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2.4  Estudos anteriores 

  Nesta seção são apresentados trabalhos anteriores que tiveram como base a análise da 

ITG 2002/12 para avaliação da accountability nas empresas do terceiro setor tendo como 

principal ferramenta um checklist. 

 

 Priscila et al (2017) analisaram o grau de aderência das entidades religiosas do Estado 

de Pernambuco, nos anos de 2012 a 2013, a ITG 2002/12 através de uma survey, com 

informações gerais das instituições, e um checklist, com os itens da norma, e concluíram que as 

entidades não seguiam integralmente a norma e que somente 20% elaboraram todas as 

demonstrações e divulgaram suas informações por meio de Notas Explicativas, revelando a 

falta de transparência para com a os doadores de recursos e a comunidade.  

 Costa (2017) em seu trabalho analisou 30 fundações que apresentaram sua contabilidade 

ao MPDFT, no ano de 2016, se estavam em conformidade com a ITG 2002/12 através de um 

checklist com 18 itens e revelou que pelo menos 50% das entidades atendiam a 12 itens e que 

quase todas fundações apresentam todas as demonstrações contábeis exigidas. E reiterou a 

necessidade de transparência e de encorajar entidades a aderir as recomendações técnicas. 

 Izidro (2019) analisou a conformidade das entidades do terceiro setor da cidade de 

Uberlândia de Minas Gerais que prestam conta ao SICAP nos anos de 2015,2016 e 2017, 

obtidas por meio do Ministério Público. Para isso a autora utilizou como parâmetro a ITG 2002 

através de um checklist e constatou que as empresas divulgavam a maioria das demonstrações 

contábeis obrigatória, mas teve baixa evidenciação de itens como divulgação de gratuidade e 

voluntariado, portanto baixa aderência a ITG 2002 e necessidade de melhoria do conteúdo das 

informações divulgadas. 

3  Preliminares do terceiro setor no Brasil 

 

 Nesta seção é apresentada a situação do terceiro setor no Brasil, a totalidade das 

entidades dividida por distribuição geográfica, atividades estatutárias para as quais foram 

constituídas e forma jurídica de constituição. 

3.1  Requerimentos básicos para accountability 

 

 Em consonância com o trabalho de De França et. al (2019), foi utilizado um checklist 

com o mesmo rol de requerimentos para capturar dados em poder do MPDFT. Esses 

requerimentos foram divididos em 8 itens, baseado na ITG 2002/12, aplicáveis a qualquer 

entidade brasileira do terceiro setor e demonstrados na tabela 1, a seguir. 

 

 

Tabela 1: Requerimentos básicos instituídos pela ITG 2002/2015 – Entidades sem finalidade de Lucro 

Item  Requerimento da ITG 2002/15   Item  Requerimento da ITG 2002/15 

1 Reconhecimento do resultado por competência 

(RC) 

 5 Sacrifícios da gratuidade reconhecidos e 

evidenciados (SG) 
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2 Reconhecimento de doações e subvenções pela 

realização (DS) 

 6 Conjunto completo das demonstrações 

financeiras padronizadas (DF) 

3 Reconhecimento do resultado por atividade (RA)  7 Benefício da renúncia fiscal reconhecido e 

evidenciado (RF) 

4 Trabalho voluntário reconhecido e evidenciado 

(TV) 

 8 Segregação dos recursos de parcerias (RP) 

Fonte: Os autores. ITG 2002/2015 

 Para cada item da tabela 1, foi atribuído um score binomial, em que o valor 1 representa 

a aderência do item pela entidade e 0 a não aderência. A soma dos scores igual a 1 representa 

aderência integral de todo checklist, menor que 1 e maior que 0 aderência parcial e 0 aderência 

nula de um item por cada entidade ou de uma entidade por cada item, como mostrado na 

metodologia (4) e mostra a aderência ou não aderência aos oito requerimentos relacionados 

como básicos na ITG 2002/12 

3.2  Distribuição geográfica das atividades do terceiro setor no Brasil 

 

 Em relação ao trabalho de De França et al (2019), a metodologia de avaliação do IBGE 

e da CEMPRE mudou no ano de 2010 e a partir desse período não teve a separação das 

entidades por fundação ou associação junto com a metodologia de avaliação das empresas, 

portanto os dados dos anos de 2010 apresentaram ambas metodologia e a escolhida para esse 

trabalho foi a nova, em que continua os anos de 2013 e 2016. 

O terceiro no Brasil, segundo o IBGE e o cadastro de pessoas jurídica registradas no 

Cadastro Nacional de Empresas (CEMPRE) representaram 10,03%, 9,65%, e 9,52% das 

empresas do país nos anos de 2010, 2013 e 2016 de pessoas jurídicas e sua distribuição 

geográfica e a quantidade de fundações e associações em relação as outras formar jurídicas são 

mostradas nas tabelas 2, 3 e 4. Pode se notar o aumento da relação de outras entidades sobre as 

fundações e associações e a diminuição  da quantidade total de empresas do terceiro setor. 

 A região sudeste é a que concentra a maior quantidade de entidade e continuo crescendo 

nesse período de 46,96% para 49,15% e a região norte concentra a menor quantidade e 

decresceu sua participação de 4,33% para 3,61%. Pode-se se observar que as regiões mais ricas 

do país aumentaram sua concentração, o que pode ser explicado pela época de crise que o país 

passava, dificultando a distribuição das entidades do terceiro setor. 

Regiões 
Total de 

entidades 
FrT 

Fundações 

Privadas e 

associações 

civis 

FaFA 
Outras 

entidades 
FrOE 

Norte 24126 0,0433 13695 0,0483 10431 0,0382 

Nordeste 114700 0,2060 64352 0,2267 50348 0,1844 

Sudeste 261468 0,4696 125890 0,4436 135578 0,4966 

Sul 121961 0,2190 61732 0,2175 60229 0,2206 

Centro-Oeste 34591 0,0621 18143 0,0639 16448 0,0602 
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Tabela 2 - Fundações privadas e associações civis em finalidade de lucro por atividade - Brasil –2010 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (2010). 

FrT=frequência relativa do total; FaFA=frequência relativa de fundações privadas e associações civis; 

FrOE=frequência relativa de outras entidades. 

Tabela 3 - Fundações privadas e associações civis em finalidade de lucro por atividade - Brasil –2013 

 

Regiões 

Total de 

entidades 
FrT 

Fundações 

Privadas e 

associações 

civis 

FaFA 
Outras 

entidades 
FrOE 

Norte 24393 0,0430 13217 0,0479 11176 0,0384 

Nordeste 111208 0,1962 58913 0,2137 52295 0,1796 

Sudeste 270521 0,4772 126026 0,4572 144495 0,4962 

Sul 125158 0,2208 59571 0,2161 65587 0,2252 

Centro-Oeste 35566 0,0627 17935 0,0651 17631 0,0605 

Soma 566846 1 275662 1 291184 1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (2013). 

FrT=frequência relativa do total; FaFA=frequência relativa de fundações privadas e associações civis; 

FrOE=frequência relativa de outras entidades. 

Tabela 4 - Fundações privadas e associações civis em finalidade de lucro por atividade - Brasil –2016 

Regiões 
Total de 

entidades 
FrT 

Fundações 

Privadas e 

associações 

civis 

FaFA 
Outras 

entidades 
FrOE 

Norte 19006 0,0361 9193 0,0388 9813 0,0339 

Nordeste 93911 0,1783 44496 0,1878 49415 0,1705 

Sudeste 258923 0,4915 114410 0,4828 144513 0,4985 

Sul 121158 0,2300 52673 0,2223 68485 0,2362 

Centro-Oeste 33843 0,0642 16178 0,0683 17665 0,0609 

Soma 526841 1,0000 236950 1,0000 289891 1,0000 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (2016). 

FrT=frequência relativa do total; FaFA=frequência relativa de fundações privadas e associações civis; 

FrOE=frequência relativa de outras entidades. 

 Na tabela 5 é apresentado a divisão das entidades do terceiro setor dividido pelas suas 

atividades estatutárias. Em que se destaca a baixa participação das atividades de habitação e 

meio ambiente e proteção animal, sendo 0,09% e 0,75% respectivamente no ano de 2010 e sua 

Soma 556846 1 283812 1 273034 1 
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queda, sendo 0,07% e 0,71% no ano de 2016 respectivamente. A expressiva participação e 

expansão da atividade de religião sendo 29,44% no ano de 2010 e 35,05% no ano de 2016. 

Tabela 5 - Fundações privadas e associações civis em finalidade de lucro por atividade. Brasil– 2010, 2013 e 

2016 

 

 
2010 2013 2016 

Atividades 
Total de 

unidades 
FaA 

Total de 

unidades 
FaA 

Total de 

unidades 
FaA 

Habitação 261 0,0009 228 0,0008 163 0,0007 

Saúde 5133 0,0181 4892 0,0177 4721 0,0199 

Cultura e recreação 40870 0,1440 41353 0,1500 32268 0,1362 

Educação e pesquisa 19611 0,0691 16943 0,0615 15828 0,0668 

Assistência social 30706 0,1082 28377 0,1029 24067 0,1016 

Religião 83542 0,2944 84251 0,3056 83053 0,3505 

Associações patronais, profissionais e de 

produtores rurais 
42633 0,1502 38387 0,1393 28962 0,1222 

Meio ambiente e proteção animal 2127 0,0075 1727 0,0063 1689 0,0071 

Desenvolvimento e defesa de direitos 41999 0,1480 40762 0,1479 30266 0,1277 

Outras instituições privadas sem fins 

lucrativos 
16930 0,0597 18742 0,0680 15933 0,0672 

Soma 283812 1 275662 1 236950 1 

Fonte: IBGE - Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos FaA= frequência acumulada 

anual 

 As entidades do terceiro setor que são os objetos de pesquisa, fundações de direito 

privado velados pelo MPDFT e as associações civis, junto com outras entidades são localizadas 

na região Centro-Oeste do Brasil e sua distribuição geográfica é apresentado na tabela 6. Em 

que o Goiás teve uma concentração expressa e que foram estáveis a participação de cada Estado 

ao longo desse período. 

Tabela 6- Fundações privadas e associações civis sem finalidade lucro por UF  - Região Centro-Oeste – 2010, 

2013 e 2016 

 
2010 2013 2016 

  Total de unidades FaT Total de unidades FaT Total de unidades FaT 

Mato Grosso do Sul 3673 0,2024 3589 0,2001 3388 0,2094 

Mato Grosso 3744 0,2064 3551 0,1980 3275 0,2024 

Goiás 6423 0,3540 6448 0,3595 5700 0,3523 

Distrito Federal 4303 0,2372 4347 0,2424 3815 0,2358 
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Região Centro-Oeste 18143 1 17935 1 16178 1 

Fonte: IBGE - Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos  

FaT= frequência acumulada total 

 

4  Metodologia 

 

 A metodologia foi aplicada a partir da evidenciação contábil de 47 fundações de direito 

privado veladas pelo MPDFT no ano de 2017 em conjunto com o checklist que representa os 

requerimentos da ITG 2002/12 é verificado o comprimento desses oito itens, na tabela 1. É 

verificada a aderência da contabilidade e aos requisitos mínimos para a accountabilty. Assim, 

resumido nas Equação (1) e Equação (2), apresentadas a seguir. O software utilizado para 

obtenção dos resultados foi o Excel. 

4.1 Aderência 

 

 A aderência foi calculada de duas formas, uma foi o comprimento de cada item por uma 

fundação e a situação geral de um item em relação a todas as fundações. Essas aderências foram 

nomeadas de (ADfr), sendo a aderência por fundação em relação aos 8 itens do checklist e (ADrf) 

a aderência de cada requerimento em relação a todas as fundações. Para ambos os 

requerimentos foi associado um score binomial, sendo 1 para o comprimento e 0 para o não 

cumprimento, como mostra o tópico 3.1 

a) Coeficiente de aderência por fundação (ADfr) 

𝐴𝐷𝑓𝑟 = 
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑓=1 ; 𝑖 ∈ [0,1]; 𝑓 = 1,2,… , 𝑛                                    (1) 

b) Coeficiente de aderência por requerimento (𝐴𝐷𝑟𝑓) 

𝐴𝐷𝑟𝑓 = 
1

𝑛
∑𝑟𝑖

𝑛

𝑟=1

; 𝑖 ∈ [0,1]; 𝑟 = 1,2,… , 𝑛                                     (2) 

 Em que f representa as fundações, podendo ser de 1 a 47; r os requerimentos, podendo 

ser de 1 até 8; e i é binário, indicando a aderência ou não aderência. 

 Os coeficientes 𝐴𝐷𝑓𝑟 e 𝐴𝐷𝑟𝑓podem ter valores entre 0 e 1, em que o valor 1 representa 

o integral cumprimento de todos os requerimentos por uma fundação ou o cumprimento de um 

requerimento por todas as fundações respectivamente, portanto quanto mais próximo de 1 mais 

aderente é o processo sendo o inverso também verdadeiro, mais próximo de 0 menor aderente 

é o processo. O status a seguir representa detalhadamente os três possíveis resultados por 

coeficiente: 
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𝑪𝑺𝑨 = 

{
  
 

  
 
𝐴𝐷𝑓𝑟 =  1 ⇒ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜                                               

𝐴𝐷𝑓𝑟 =  0 ⇒ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜                                            

𝐴𝐷𝑓𝑟(0,1) =  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜                                           

𝐴𝐷𝑟𝑓 =  1 ⇒ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎  𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                                     

𝐴𝐷𝑟𝑓 =  0 ⇒ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                                 

𝐴𝐷𝑟𝑓 (0, 1)  ⇒ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                                

 

5  Análise dos dados e resultado 

 

 Nesta seção, em consonância com a metodologia, é analisado o status da accountability 

horizontal produzido pelos coeficientes de aderência por fundação e por requerimento 

confrontados com os documentos das prestações de contas das fundações disponibilizadas pelo 

MPDFT. 

5.1 Respostas aos requerimentos básicos 

 

Em consonância com De França et al (2019), as respostas a cada requerimento básico 

foram obtidas com base no modelo demonstrado pelas Equações (1) e (2) da Seção de 

Metodologia (4). Utilizando a combinação binária [0,1] a Tabela 5 seguintes apresenta as 

sinalizações de aderência fornecidas pelos modelos referentes aos oito requerimentos básicos 

da ITG 2002/12. Estas respostas mostram o cumprimento integral ou cumprimento parcial ou 

não cumprimento a cada requerimento básico e por fundação que produz os três status de 

accountability horizontal por coeficiente. 

Tabela 7: Aderência aos oito requerimentos básicos da ITG 2002/12 recuperados da amostra das prestações de 

contas de 2017 de 47 fundações de direito privado veladas pelo MPDFT sinalizando o status de accountability. 

FUNDAÇÃO 

REQUERIMENTOS 

BÁSICOS FUNDAÇÃO 

REQUERIMENTOS 

BÁSICOS 

Quantidade Aderência Quantidade Aderência 

a) Quantos dos oito requerimentos básicos da ITG 2002/12 são cumpridos por cada fundação  
F1 5 0,625 F25 2 0,25 

F2 5 0,625 F26 4 0,5 

F3 4 0,5 F27 6 0,75 

F4 5 0,625 F28 4 0,5 

F5 5 0,625 F29 6 0,75 

F6 3 0,375 F30 4 0,5 

F7 6 0,75 F31 5 0,625 

F8 5 0,625 F32 7 0,875 

F9 1 0,125 F33 6 0,75 

F10 4 0,5 F34 3 0,375 

F11 6 0,75 F35 6 0,75 

F12 2 0,25 F36 3 0,375 

F13 2 0,25 F37 2 0,25 

F14 3 0,375 F38 5 0,625 

F15 4 0,5 F39 1 0,125 

F16 7 0,875 F40 3 0,375 

F17 3 0,375 F41 3 0,375 
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F18 6 0,75 F42 5 0,625 

F19 2 0,375 F43 2 0,25 

F20 5 0,625 F44 5 0,625 

F21 5 0,625 F45 3 0,375 

F22 5 0,625 F46 1 0,125 

F23 2 0,25 F47 3 0,375 

F24 5 0,625       

      

REQUERIMENTOS 

BÁSICOS 

 FUNDAÇÃO  REQUERIMENTOS 

BÁSICOS 

FUNDAÇÃO 

Quantidade Aderência Quantidade Aderência 

b) Quantas das 47 fundações cumprem cada um dos oito requerimentos básicos da ITG 2002/12   
 

RC 44 0,936 SG 17 0,362 

DS 27 0,574 DF 40 0,851 

RA 27 0,574 RF 2 0,043 

TV 7 0,149 RP 25 0,532 

 

Fonte: Autor. 

F= fundação; RC= Reconhecimento do resultado por competência; DS= Reconhecimento de doações e subvenções 

pela realização; RA=Reconhecimento do resultado por atividade; TV=Trabalho voluntário reconhecido e 

evidenciado; SG=Sacrifícios da gratuidade reconhecidos e evidenciados; DF=O conjunto completo das 

demonstrações financeiras; RF=Benefício da renúncia fiscal reconhecido e evidenciado; RP=Segregação dos 

recursos de parcerias. 

 A seção (a) da tabela (7) mostra quantos dos oitos requerimentos básicos da ITG 

2002/12 são cumpridos por cada fundação. Concordante com o trabalho de De França et al 

(2019), nenhuma entidade cumpriu todos os requerimentos, portanto nenhuma evidenciou o 

mínimo necessário. A menor quantidade de requerimentos completo foi 1, em que três entidades 

conseguiram esse score, portanto nenhuma entidade teve inexistência de accountability, 

diferente da amostra de 2016. 

 As fundações com maiores aderências foram as F16 e F32 em que ambas obtiveram 7 

dos oitos itens, sendo, em média, 87,5% dos itens. Há também as F9, F39 e F46 que cumpriram 

a menor quantidade de requerimento, 1, tendo, em média, 12,5% dos itens completos. Portanto, 

todas as fundações tiveram accountabilty incompleta, entre 0 a 1. 

 A seção (b) mostra quantas das 47 fundações cumprem cada um dos oitos requerimentos 

básicos da ITG 2002/12. Com base nisso, o resultado da  melhor aderência foi a (RC) tendo 44 

das 47 entidades equivalentes a 93,6% e sendo o status de accountability incompleta mais 

próximo da completa (1) , resultado diferente do ano de 2016, segundo o trabalho de De França 

et al (2019), que foi o (DF) com 30 fundações das 31 da amostra. A (RF) teve 2 das 47 

fundações, sendo 38,3% sinalizando um status de accountability incompleta em contra partida 

de zero cumprimento e accountability inexistente no ano de 2016. 

 Levando em consideração que os itens mencionados na ITG 2002/12 têm caráter de 

serem itens mínimos de mensuração, sendo o básico que toda entidade deveria evidenciar em 

seus demonstrativos. E considerando o resultado da pesquisa de 2016, houve uma piora na 
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accountability horizontal das entidades evidenciadas pelo MPDFT, ponderando que são 

entidades diferentes. 

5.2 Demonstração gráfica da aderência e não aderência. 

 

 Uma forma mais fácil de visualizar a aderência é através de um gráfico, como mostra a 

figura 1. Em que confronta os resultados da aderência e não aderência por cada requerimento. 

Assim, as duas linhas mostram a quantidade de fundações que aderiram a cada requerimento e 

a quantidade de requerimentos aderidos pelo total das entidades, portanto resumindo o status 

de accountability. 

 Figura 1 : Aderência à ITG 2002/12

 

RC =Reconhecimento do resultado por competência; DS= Reconhecimento de doações e subvenções pela 

realização; RA= Reconhecimento do resultado por atividade; TV= Trabalho voluntário reconhecido e 

evidenciado; SG= Sacrifícios da gratuidade reconhecidos e evidenciados; DF= O conjunto completo das 

demonstrações financeiras; RF= Benefício da renúncia fiscal reconhecido e evidenciado; RP= Segregação dos 

recursos de parcerias. 

 Ao comparar este gráfico com o do trabalho de De França et al (2019), percebe-se que 

entre o ano de 2016 e 2017 o grau de aderência das fundações que prestam conta com o MPDFT 

ficou um pouco diferente, pois houve uma piora significativa no grau de aderência das entidades 

do terceiro setor, principalmente com os itens (DS), (RA) 

 Alguns valores se destacam nesse gráfico, em que a (RF) e (TV) a não aderência mostra 

um problema sério de divulgação e evidenciação desses itens, trabalho voluntario e os 

benefícios de renúncia fiscal, que são itens próprio da ITG 2002/12, enquanto que a (RC) e 

(DF) tiveram bons resultados, mas são itens reiterados pela ITG 2002/12, pois a NBC TG 1000 

de pequenas e média empresas tem esses item como padrão de evidenciação. Os itens (DS), 

(RA) e (RP) apresentaram valores próximos à mediana, considerando que a média foi próxima 

de 24. 

 Os resultados revelam que as fundações que evidenciam sua contabilidade para o 

MPDFT evidenciaram de forma incompleta sua contabilidade e que houve uma piora na 

situação, em comparação ao ano anterior. Faltando a evidenciação do mínimo necessário, 

segundo a norma, tendo uma contabilidade incompleta que acarreta em falta de transparência, 

má governança e gestão de accountability. Deste modo é necessária uma visualização melhor 
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da accountability horizontal para que as próximas evidenciações progridam em alcançar um 

resultado satisfatório e que atendem a maioria dos itens mencionados na ITG 2002/12. 

   

6  Conclusões 

 

 A ITG 2002/12 tem como objetivo estabelecer requerimentos mínimo para a 

contabilidade das entidades sem fins lucrativos complementando  a NBC TG 1000, 

Contabilidade para pequenas e médias empresas. Por ser norma especifica, enquanto a outra é 

norma geral, tudo que ela mencionar será usado como regra, enquanto o que deixar de 

mencionar será utilizado a de pequenas e médias empresas . 

 Portanto, a ITG 2002/12 representa a accountability horizontal para entidade do terceiro 

setor e como o presente estudo teve como objetivo analisar sua aderência a 47 fundações que 

apresentaram suas contas ao MPDFT, sendo utilizada como base para criação dos 8 

requerimentos do checklist, formando a base para o presente estudo. 

 A partir da análise dos requerimentos junto com a evidenciação contábil  das fundações 

foi possível chegar em algumas conclusões: 

 A primeira foi que nenhuma das 47 fundações cumpriram com todos requerimentos, 

mas também cumpriram com pelo menos um requerimento, portanto quando se trata da 

aderência das fundações todas foram incompletas. 

Segundo, nenhum requerimento tive aderência completa, mas também nenhum teve 

aderência nula, desse modo todos os requerimentos tiveram aderência incompleta. Portanto é 

necessário que o CFC juntamente com o MPDFT faça algum trabalho para auxiliar e esclarecer 

os professionais de contabilidade sobre a importância da ITG 2002/12, em razão da falta de 

esclarecimento em relação aos itens abordados. 

 Terceiro, em relação aos itens que a ITG 2002/12 reitera, o (DF) e a (RC), juntamente 

com a NBC TG 1000, 3 e 7 entidades respectivamente deixaram de atendê-los, sendo os 

requerimentos mais básicos a serem evidenciados pela contabilidade. Sendo um grave erro e 

ferindo profundamente a pratica contábil e a responsabilidade dos profissionais de 

contabilidade. 

 Quarto, o resultado da pesquisa mostra que as fundações de direito privado veladas pelo 

MPDFT ainda deixam de aderir integralmente a norma contábil e repetem o mesmo resultado 

encontrado por De França et al (2019) de 2016 para o ano de 2017 e repetindo o mesmo 

resultado de trabalhos anteriores. 

 Mesmo que essas entidades recebam diversos benefícios, tenha como objetivo principal 

prestar serviços a comunidade e seu principal financiamento é a própria comunidade o que 

tange a evidenciação e transparência de suas ações deixam a desejar. Mostrando um descaso 

com seus principais parceiros. 

 Para continuidade da área pesquisada recomenda-se maior abrangência dos itens 

analisados na ITG 2002/12, avaliação de outras entidades, como as associações, análise de 

outros anos e de outras localidades da federação. 
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