
lONE MARIA DE OLIVEIRA 

0 PAPEL DO CONTROLLER NA AREA DE CAPTACAO DE RECURSOS, EM 

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Contabilidade, do Setor de Ciencias S6cias 

Aplicadas da Universidade Federal do Parana, como 

requisite para obten9ao do titulo de especialista no 

Curso de P6s - Gradua9ao em Contabilidade e 

Finan9as. 

Prof.Orientador: Dr. Vicente Pacheco. 

CURITIBA 
2009 



AGRADECIMENTOS: 

Agradec;o em primeiro Iugar a Deus, sem Ele nada seria possfvel! 

Um agradecimento especial aos mestres, que com paciencia e 

dedicac;ao nos transmitiram seus conhecimentos, aos funcionarios e a toda equipe 

da Universidade Federal do Parana. 

A minha familia minha eterna gratidao, pais foram privados muitas vezes 

da minha atenc;ao, ja que ela esteve muitas vezes dedicada aos estudos e as 

pesquisas. 

Que Deus abenc;oe a todos! 



DEDICATORIA 

Dedico este trabalho a toda minha familia e especialmente ao meu 

amado esposo Clemerson Ronalda Justus, que esteve sempre ao meu lado me 

apoiando em tudo que foi necessaria, inclusive cuidando do nosso filho sempre que 

foi precise, para que assim eu pudesse assistir as aulas. 

Ao meu filho Daniel Lucas de Oliveira Justus, que assistiu de dentro do 

meu ventre a boa parte das aulas, e que teve que abrir mao da minha companhia, 

enquanto eu me dedicava ao curso. 

A todos que de uma forma ou de outra me ajudaram a chegar ao final do 

curso, todo meu amor e toda minha gratidao! 



RESUMO: OLIVEIRA, lone M. 0 papel do controller na area de captacao de 

recursos, em Entidades do terceiro Setor. A Controladoria como forma de melhoria na 

administrac;ao para o Terceiro Setor, hoje e um tema de ampla abrangemcia ate porque 

cada vez mais empresas tem buscado a gestae baseada na informac;ao, o que nao difere 

em se tratando das Entidades sem Fins Lucrativos, que buscam a excelencia na qualidade 

de seu atendimento e tambem no planejamento de suas ac;oes. 0 estudo visa desenvolver 

uma proposta de pesquisa-ac;ao que se propoe a analisar o processo de controle das 

doac;oes em Entidades do Terceiro Setor. Este controle e muito importante nestes cases 

pois, para mobilizar a sociedade e atrair recursos e precise ter credibilidade e para as 

Entidades em questao essa credibilidade esta atrelada a prestac;ao de contas. Para que 

esse servic;o seja executado e necessaria um trabalho da contabilidade e da controladoria, 

que fornecerao as informac;oes necessarias no memento de se elaborar a prestac;ao de 

contas da sociedade, por isso verifica-se em todo o memento a necessidade de se 

organizar e controlar todas as entradas de recursos das entidades. Para isso as 

lnstituic;oes devem considerar em ter um profissional de controladoria, trabalhando 

juntamente com a area responsavel por captar recursos; mediante essas situac;oes 

conclui-se que a controladoria e fundamental para a sustentabilidade das Entidades do 

Terceiro Setor. 

PALAVRAS CHAVE: CONTROLADORIA; CONTROLLER; CAPTA<;AO DE RECURSOS; 
INFORMA<;AO E TERCEIRO SETOR. 
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1. INTRODUCAO: 

1.1. Contextualiza~ao do Problema. 

0 objetivo desta pesquisa e estudar urn assunto sabre a gestae das 

instituigoes do terceiro setor - a importancia da controladoria. A pesquisa traz uma 

descrigao e algumas propostas a respeito do planejamento das agoes para a 

captagao de recursos. 

No contexte atual e com a competitividade em que todas as lnstituigoes 

estao inseridas, nota-se que e precise uma adequagao no processo de gestae de 

todos os campos de atuagao para que seja possfvel a permanencia no mercado 

atuante e crescente da economia. Verifica-se que com o crescimento deste 

segmento as instituigoes que estao inseridas neste grupo, buscam cada vez mais o 

aperfeigoamento no seu processo de gestae, afim de trazer melhorias e 

aperfeigoamento de suas agoes. 

A pesquisa aqui desenvolvida pretende responder a questao de como a 

controladoria pede ajudar no processo de planejamento das agoes de captagao de 

recursos, atraves de uma proposta de pesquisa-agao para que as Entidades 

possam verificar o quanta seu crescimento esta sendo sustentavel e se estao 

tendo o resultado esperado. A area de captagao de recursos cresceu nos ultimos 

anos, e esta demanda faz com que as Entidades que necessitam dos recursos 

captados busquem maneiras de otmizar suas agoes. A controladoria como 

ferramenta de gestae vern para ajudar as Entidades a atingir seus objetivos, 

facilitando o processo por meio do acesso as informagoes. E. importante salientar 

que a controladoria deve ser observada sempre num todo dentro da Entidade, 

porem seu foco neste case e voltado para a captagao de recursos. 

0 trabalho traz definigoes sabre controladoria, terceiro setor, captagao de 

recursos e uma vivencia da controladoria como ferramenta de gestae para o 

Planejamento das atividades de captagao. A proposta foi desenvolvida por meio de 

experiencia vivenciada nesta area, onde foi verificado a necessidade do 

profissional de controladoria trabalhando como influenciador no processo de 

gestae. As conclusoes desta pesquisa apresentadas na parte final do trabalho, 
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salientam a controladoria como integrante deste processo de gestae e 

planejamento das atividades. 

Atualmente existe certa concorrencia entre as entidades do Terceiro 

Setor e ganha a que estiver mais preparada .. mobilizar a sociedade para atrair 

recursos nao e tarefa facil, porem pode ser facilitada pelos gestores se eles 

estiverem preparados com as informagoes necessarias no momenta de se definir o 

caminho a seguir, assim os objetivos serao mais facilmente atingidos. 

A proposta de pesquisa analisa o trabalho de Entidades que captam 

recursos e que conseguem atualmente controlar atraves da gestae da informagao, 

todas suas captagoes, o que propiciou o crescimento da area de captagao de 

recursos que hoje atua em diversas frentes, inclusive em outros estados. 

Foram analisados os seguintes pontes: 

Os processes de uma atividade de captagao de recursos. 

As formas de captagao da Entidade 

Formas de cobrangas 

Os setores que trabalham a captagao 

0 plano de contas da entidade 

A controladoria dentro da entidade 

As mudangas que esse processo de centrale gerou. 

Segundo Padoveze (2003), a controladoria e a responsavel par 

assegurar a otimizagao dos resultados da organizagao, que embora nao temham 

como finalidade o Iuera, precisam garantir os recursos para que possam se manter 

atuantes em beneficia da causa que defendem. Entao nota-se que a controladoria, 

ou o controller tern um papel importante nesta agao de planejamento, que para 

Padoveze (2003) e o de tragar os caminhos para se alcangar os resultados, a esta 

area compete manter os executives informados sabre a situagao da empresa, 

colaborando para o planejamento das proximas agoes. 

A import~fncia das informagoes no processo de gestae e um assunto 

bastante relevante, ja que a melhor maneira de se acertar e conhecer, e para isso 

e necessaria transformar dados e numeros em informagoes, neste contexte foi 

necessaria a mudanga do perfil da administragao que incorporou as suas 

atividades a controladoria, como uma forma de garantir o bam desempenho das 

empresas. 

8 



A finalidade deste estudo nao e justificar a profissao de controller, mas 

sim levantar dados que mostrem a diferen<;a que ter este profissional atuando de 

maneira eficaz pode trazer para as ONG's, tendo como exemplo a area de 

capta<;ao de recursos dessas institui<;oes. Principalmente levando-se em 

considera<;ao que a capta<;ao de recursos e urn nicho bastante competitive dentro 

do terceiro setor, vale mostrar como as informa<;oes fornecidas pela controladoria 

podem gerar urn planejamento mais adequado para que as entidades possam 

conquistar maior espa<;o de mercado. 

1. 2. Questao de Pesquisa: 

Sabendo-se que as institui<;oes do terceiro setor, em sua grande maioria 

visam a sustentabilidade e nao o lucro, pergunta-se: Qual o papel da Controladoria 

e do Controller na area de capta<;ao de recursos destas empresas e sua 

necessidade dentro deste cenario? 

1. 3. Objetivos: 

Os objetivos que se pretende atingir atraves da pesquisa realizada sao 

os seguintes: 

1.3.1. Objetivo Geral: 
Estudar as atividades e qual a importancia da Controladoria e do 

Controller dentro das institui<;oes do terceiro setor, focando na area de capta<;ao de 

recursos; principalmente no processo de consolida<;ao da visao estrategica destas 

empresas. 

1.3.2. Objetivos Especificos: 
a) Estudar os conceitos de Terceiro Setor; Controladoria e Controller, 

bern como suas fun<;oes; 

b) Estudar a atividade de controladoria em empresas do Terceiro Setor, 

focando a area de capta<;ao de recursos dessas Entidades. 
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c) Relatar as melhorias que a Controladoria e o Controller podem trazer 

para tais empresas, especialmente no que diz respeito ao 

planejamento das a<;oes de capta<;ao de recursos. 

d) Descrever como as Entidades do Terceiro Setor podem se organizar 

de maneira a melhorar o retorno de suas atividades. 

1.4. Justificativa 

Abordagens sobre o Terceiro Setor sao atraentes, principalmente por ser 

uma area que atua com mobiliza<;ao humana, ou seja, buscam atrair pessoas para 

agir em prol de uma causa, atrelando isso com a pesquisa sobre a importancia do 

profissional de controladoria nas institui<;5es e possfvel desenvolver urn trabalho de 

grande utilidade para muitas outras institui<;oes que atuam nesta area e tern como 

fonte de renda a capta<;ao de recursos. 

A Controladoria como forma de melhoria para o Terceiro Setor hoje e urn 

tema de ampla abrangencia ate porque cada vez mais empresas tern buscado a 

gestae baseada na informa<;ao, o que nao difere em se tratando de uma Entidade 

sem Fins Lucrativos, que buscam a excelencia na qualidade de seu atendimento e 

tambem no planejamento de suas a<;oes. 

A maioria das ONG's tern boa parte de sua economia girando atraves da 

capta<;ao de recursos, esta e uma area onde o sucesso esta intimamente ligado ao 

planejamento e para que haja urn born plano de a<;ao e importante ter acesso as 

informa<;5es, principalmente as que dizem respeito ao resultado de a<;oes 

anteriores. 

0 objetivo deste estudo nao e justificar a profissao de controller, mas sim 

levantar dados que mostrem a diferen<;a que ter este profissional atuando de 

maneira eficaz pode trazer para as ONG's, tendo como exemplo a area de 

capta<;ao de recursos dessas institui<;oes. Principalmente levando-se em 

considera<;ao que a capta<;ao de recursos e urn nicho bastante competitive dentro 

do terceiro setor, vale mostrar como as informa<;5es fornecidas pela controladoria 

podem gerar urn planejamento mais adequado para que as entidades possam 

conquistar maior espa<;o de mercado. 
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Essa conquista de espa<_;:o, muitas vezes se da pela credibilidade destas 

institui<_;:oes, e na maioria das vezes precisa estabelecer a presta<_;:ao de contas dos 

recursos captados. 0 tema abordado traz em evidencia uma area que vern 

tomando certa notoriedade, que e o Terceiro Setor vista como uma empresa, pais 

antes era vista somente como prestador de caridade, hoje sabe-se que muitos tern 

a estrutura organizacional igual ou parecida como a de muitas empresas dos 

diversos ramos existentes, atuando de forma organizada e buscando cada vez 

mais informa<_;:oes e conhecimento de si e dos outros para potencializar suas a<_;:oes. 

0 papel da controladoria e do controller e um assunto que esta cada vez 

mais em debate, ja que cada vez mais tern se buscado o planejamento das a<_;:oes 

visando a assertividade das decisoes tomadas. 

A controladoria como area que e possuidora das informa<_;:oes, segundo 

Padoveze e a responsavel par assegurar a otimiza<_;:ao dos resultados da 

organiza<_;:ao, que embora nao tenham como finalidade o Iuera, precisam garantir os 

recursos para que possam se manter atuantes em beneficia da causa que 

defendem. Portanto verifica-se que a controladoria, ou o controller tern um papel 

nesta a<_;:ao de planejamento que para Padoveze e o de tra<_;:ar os caminhos para se 

alcan<_;:ar os resultados, a esta area compete manter os executives informados 

sabre a situa<_;:ao da empresa, colaborando para o planejamento das pr6ximas 

a<_;:oes. 

Abordagens sabre a importancia das informa<_;:oes no processo de gestae 

sao sempre relevantes, ja que a melhor maneira de se acertar e conhecer, e para 

isso e necessaria transformar dados e numeros em informa<_;:oes. Para adequar-se 

a essa realidade fez-se necessaria a mudan<_;:a do perfil da administra<_;:ao que 

incorporou as suas atividades a controladoria, como uma forma de garantir o bam 

desempenho das empresas. 

Segundo Catelli (2001) a informa<_;:ao deve permitir o centrale do 

planejamento estabelecido com a respectiva medi<_;:ao e avalia<_;:ao dos resultados 

alcan<_;:ados, favorecendo o rapido ajuste a melhoria das a<_;:oes da organiza<_;:ao. 

Para que o processo de centrale tenha sucesso deve-se verificar algumas etapas, 

como prever os resultados das a<_;:oes, reunir informa<_;:oes sabre o desempenho 

alcan<_;:ado; comparar o desempenho alcan<_;:ado com as previsoes realizadas, 

diagnosticar os erros e corrigir os procedimentos quando possivel. 
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E esse conjunto de ac;oes que pede ter um papel determinante no 

resultado final das atividades de muitas entidades e tambem das que fazem parte 

do Terceiro Setor, par isso o estudo e relevante e util, pais traz em si temas atuais 

e que precisam ser disseminados. 

1.5. Estrutura do trabalho: 

Na primeira parte encontra-se a introduc;ao do estudo contendo: 

contextualizac;ao do problema, que e uma apresentac;ao explicativa sabre a 

pesquisa; questao de pesquisa, objetivos gerais e especfficos; a justificativa que se 

propoe a validar atraves de argumentac;oes a escolha do tema e a estrutura do 

trabalho. Na segunda parte esta o referencial te6rico que traz definic;oes sabre o 

terceiro setor e a controladoria. 

Na quarta parte esta a metodologia, que apresenta a proposta de 

pesquisa desenvolvida, e fornece alguns parametres para a controladoria na area 

"' de captac;ao de recursos em Entidades do Terceiro Setor, na quinta parte encontra-

se as conclusoes a que se chegou ap6s a finalizac;ao da pesquisa e par ultimo 

estao listadas em ordem alfabetica as referencias utilizadas no desenvolvimento do 

estudo. 
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2. 0 TERCEIRO SETOR: 

2.1. Defini~oes sobre Terceiro Setor: 

0 terceiro setor vern buscando firmar sua identidade e muitos 

pesquisadores se aprofundam na compreensao de sua existencia. Conforme Silva 

(2001) esse entendimento do conceito de Terceiro Setor e fundamental para a 

criac;ao dessa identidade e· para o fortalecimento, no campo em que esta inserido, 

que e o da luta contra os problemas sociais. 

Ainda Silva (2001) diz que estabelecer este conceito e ter consciencia de 

sua propria condic;ao, ter essa consciencia e construir essa identidade sao 

fundamentais para que suas ac;oes politicas tenham mais forc;a e sucesso e para 

que se possa determinar os limites entre o Terceiro Setor, o Mercado eo Estado. 

0 Terceiro Setor passou muito tempo sendo conhecido como a area que 

cuidava somente de prestar caridade, mas atualmente vern buscando espac;o e se 

definindo como lnstituic;ao atuante na economia mundial, tendo as mesmas 

necessidades que os demais segmentos empresariais existentes. 

Olak e Nascimento (2008, p.01), iniciam a abordagem sabre as 

lnstituic;oes do Terceiro Setor com uma frase que diz que, "estas tern alga em 

comum, pais sao agentes de mudanc;a humana". 

Conforme pesquisas de Olak e Nascimento (2008), sao varias as 

expressoes para caracterizar as empresas que realizam trabalhos assistenciais, 

como par exemplo: Entidades sem Fins Lucrativos, Fundac;oes Organizac;oes da 

Sociedade Civil, Entidades Beneficentes, Organizac;oes Filantr6picas, Organizac;ao 

nao Governamental ou Terceiro Setor. 

Nesse contexte ha de se dar especial atenc;ao as ONG's (Organizac;oes 

nao Governamentais), ja que suas atividades buscam o bern estar humane, tern 

seu objetivo voltado para a reduc;ao do sofrimento, interesse aos pobres, protec;ao 

do meio ambiente, etc. 

Olak e Nascimento (2008, p.2) escrevem que: 

A expressao ONG, foi incorporada 
definitivamente ao nosso vocabulario, no Brasil, por 
ocasiao da Conferencia Rio-92, em func;ao de 
temas ali discutidos, relacionados ao meio 
ambiente, a defesa de direitos humanos, a 
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preocupagao em organizar a participagao social, 
etc. 

A expressao "Terceiro Setor" tambem e aceita para designar o conjunto 

de iniciativas voltadas a produgao de bens publicos, significa participar de outro 

segmento que nao seja o Estado e nem o mercado. Embora nao esteja vinculado 

nem ao Estado e nem ao Mercado, tem participagao na economia que e 

diretamente afetada pelas agoes de ambos. 

Olak e Nascimento (2008 p.06) conforme pesquisas e contribuigoes de 

alguns autores identificam como principais caracteristicas das Entidades que 

compoe o Terceiro Setor as seguintes: 

- o lucro nao e sua razao de ser, mas um 
meio de garantir continuidade e cumprimento de 
seus prop6sitos institucionais; 

- seus prop6sitos institucionais, quaisquer 
que sejam suas preocupagoes especificas, 
objetivam provocar mudangas sociais; 

- o patrimonio pertence a sociedade como 
um todo ou parte dela, nao cabendo aos seus 
membros ou mantenedores quaisquer parcelas de 
participagao economica no mesmo; 

- as contribuigoes, doagoes e subvengoes 
constituem-se, normalmente, nas principais fontes 
de recursos financeiros, econ6micos e materiais 
dessas entidades. 

Entao conforme os autores acima citados o Lucro nao e o principal 

objetivo das Entidades sem Fins Lucrativos, ele e somente um meio para que se 

possa chegar aos objetivos lnstitucionais. 

Segundo Olak e Nascimento (2008) as principais fontes de recursos 

dessas entidades sao doagoes, contribuigoes, subvengoes e prestagao de servigos 

comunitarios. Sabe-se que para que esses recursos cheguem ate as entidades e 

necessaria o planejamento de todas as agoes que resultam nestes recursos dentro 

da lnstituigao, por isso o processo de gestao deve ser atualizado de acordo com a 

realidade de cada entidade, buscando sempre dados para a base dos pr6ximos 

planejamentos. 

Olak e Nascimento (2008) contestam o conceito de lnstituigoes sem Fins 

lucrativos ja que para sobreviver, qualquer lnstituigao precisa ter Iuera ou ao menos 

recursos para se sustentar, seu foco nao e captagao de recursos, mas sim atender 

a comunidade em servigos de carater publico, mas para executar suas agoes 

precisa de verba. 
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Quanta as lnstituigoes que fazem parte do Terceiro Setor, nao se pode 

adquirir nenhum tipo de direito sobre estas, mesmo que se faga contribuigoes a 
elas e as decisoes polfticas e operacionais sao tomadas por meio de votagao. 

Referente ao recurso sabe-se que parte deste, pode vir tambem da 

prestagao de servigos comunitarios e os custos destas entidades e composto por 

administragao, pessoal e outros. 

. .. entidades sem fins lucrativos nao sao 
aquelas que nao tern rentabilidade. Elas podem 
gerar recursos atraves de: atividades de compra e 
venda; de industrializa<;ao e venda dos produtos 
elaborados; e de presta<;ao de servi<;os, obtendo 
pre<;o ou retribui<;ao superior aos recursos 
sacrificados para sua obten<;ao, sem por isso 
perderem a caracteristica de sem fins lucrativos. 
Petri (1981:12), apud. Olak e Nascimento (2008, 
p.4). 

Os autores classificam as entidades conforme suas atividades, por 

exemplo, temos: entidades de carater beneficente, de assistencia a saude, 

entidades religiosas, educacionais, de carater esportivo, entre outras. 

Por suas caracterfsticas, por desempenharem atividades de interesse 

publico e por boa parte de seu recurso provir de doagoes, espera-se destas 

entidades a transparencia, por is~o a prestagao de contas e tao importante para 

assegurar a essas Entidades a credibilidade, atraves da qual sempre e possfvel 

gerar mais recursos. 

Como muitas delas recebem do governo as subvengoes que podem ser 

peri6dicas (servem para a manutengao) ou esporadicas (atendem a projetos de 

investimento), estas Entidades sao consideradas de Utilidade Publica, portadoras 

do Certificado de Entidades de Fins Filantr6picos. 

E a lei 9.790, de 23 de margo de 1999, que regulamenta e da definigoes 

sobre as OSCIP'S (Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico), veja: 

§ 1 o Para os efeitos desta Lei, considera
se sem fins lucrativos a pessoa juridica de direito 
privado que nao distribui, entre os seus s6cios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, 
brutos ou liquidos, dividendos, bonifica<;6es, 
participa<;6es ou parcelas do seu patrimonio, 
auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e 
que os aplica integralmente na consecu<;ao do 
respective objeto social. 
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A lei classifica as lnstitui9oes como sem fins lucrativos pelo tipo de 

servi9os prestados: 

Art. 3o A qualificac;ao institufda por esta 
Lei, observado em qualquer caso, o princfpio da 
universalizac;ao dos servigos, no respective ambito 
de atuac;ao das Organizac;oes, somente sera 
conferida as pessoas jurfdicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 
pelo menos uma das seguintes finalidades: 

I - promoc;ao da assistemcia social; 
II - promoc;ao da cultura, defesa e 

conservac;ao do patrimonio hist6rico e artfstico; 
Ill - promoc;ao gratuita da educac;ao, 

observando-se a forma complementar · de 
participac;ao das organizac;oes de que trata esta Lei; 

IV - promogao gratuita da saude, 
observando-se a forma complementar de 
participac;ao das organizac;oes de que trata esta Lei; 

V - promoc;ao da seguranc;a 
alimentar e nutricional; 

VI defesa, preservac;ao e 
conservac;ao do meio ambiente e promoc;ao do 
desenvolvimento sustentavel; 

VII - promoc;ao do voluntariado; 
VIII - promoc;ao do desenvolvimento 

economico e social e combate a pobreza; 
IX - experimentac;ao, nao lucrativa, 

de novos modelos s6cio-produtivos e de sistemas 
alternatives de produc;ao, comercio, emprego e 
credito; 

X promoc;ao de direitos 
estabelecidos, construc;ao de novos direitos e 
assessoria jurfdica gratuita de interesse 
suplementar; 

XI - promoc;ao da etica, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; 

XII estudos e pesquisas, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produc;ao e divulgac;ao de informac;oes e 
conhecimentos tecnicos e cientificos que digam 
respeito as atividades mencionadas neste· artigo. 

Paragrafo unico. Para OS fins deste 
artigo, a dedicac;ao as atividades nele previstas 
configura-se mediante a execuc;ao direta de 
projetos, programas, pianos de ac;oes correlatas, 
por meio da doac;ao de recursos fisicos, humanos e 
financeiros, ou ainda pela prestac;ao de servic;os 
intermediaries de apoio a outras organizac;oes sem 
fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que 
atuem em areas afins. 

As Entidades que fazem parte do Terceiro Setor e assegurada per lei a 

isen9ao de impastos, a lei que assegura esta isen9ao e lei que contempla as 

isen9oes das ESFL;a n° 9.532 de 10 de dezembro de 1997. 
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Para essas entidades e de certa forma importante potencializar a 

capta9ao de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos; o ato de 

captar requer conhecimento para saber conduzir o processo, que tern inicio no 

planejamento das a96es para captar, e vai ate a utiliza9ao do recurso captado. 

Ressaltando a necessidade de se analisar os resultados atingidos. 

Movimentar a economia de uma entidade atraves da capta9ao de 

recursos e um trabalho elaborado e requer perspicacia ja que as a96es que nao 

estao voltadas a capta9ao direta de recursos, habitualmente estao de forma 

indireta; trazendo visibilidade para as entidades, gerando mais tarde o recurso fruto 

de determinada a9ao. 

Mas para planejar as a96es e precise organizar, verificar, conhecer e 

informar e para esse papel temos uma area dentro da empresa que e a 

controladoria, atuando muitas vezes de maneira discreta, ja que muitas entidades 

estabelecem regras pr6prias de controle, sem que para isso tenham um 

profissional especifico para essa atividade, gerando muitas vezes o acumulo de 

atividades o que pode comprometer a qualidade do trabalho executado, bern como 

das informa96es fornecidas. 

2.2. Captacao de Recursos: 

A Capta9ao de Recursos como ja foi dito e a principal fonte de recursos 

destas Entidades, e conforme Morais (2008), o ciclo de relacionamento e 

fundamental para se ter sucesso nas atividades ligadas a capta9ao de recursos, 

afinal ninguem da dinheiro a quem nao conhece ou nao confia. Verifica-se a 

importancia de se ter uma equipe encarregada de estabelecer este relacionamento. 

Para o autor e importante tambem ter em mente as metas de capta9ao, 

que publico se pretende mobilizar, a equipe deve estar comprometida com os 

objetivos estabelecidos, ter o cuidado com todos os detalhes, pois uma a9ao de 

mobilizayao deve ser completa do inicio ao fim. 

A confiabilidade e outro fator importante para as Entidades que 

trabalham com capta9ao de recursos, por isso existe a necessidade e o 

compromisso de se prestar contas do dinheiro arrecadado, isso gera credibilidade, 

o que naturalmente mobiliza a sociedade em geral. Principalmente para as 
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Entidades que tem o objetivo de arrecadar recursos continuadamente, ou seja 

aqueles que pretendem mobilizar de tal forma, que empresas e sociedade se 

comprometam a ajudar continuadamente, mensalmente. 

Neste caso as Entidades que tem uma prestac;ao de contas tambem 

peri6dica, tem mais chances de obter estes recursos, pois assim os "doadores" tem 

a confianc;a de que seu dinheiro esta sendo usado em prol de uma causa nobre. 

E. precise definir as formas de captac;ao, planejar as ac;oes, verificar o 

publico alvo, isso tudo e trabalho para os gestores que juntamente com a equipe de 

captac;ao poderao definir os melhores caminhos a se percorrer. 
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3. A CONTROLADORIA: 

3.1. Definicoes sobre controladoria: 

Segundo Catelli (2001, p. 344): 

A Controladoria nao pode ser vista como 
um metodo, voltado ao como fazer. Para uma 
correta compreensao do todo, devemos cindi-la em 
dois vertices: o primeiro como ramo do 
conhecimento responsavel por toda base 
conceitual, e o segundo como 6rgao administrative 
respondendo pela dissemina9ao de conhecimento, 
modelagem e implanta9ao de sistemas de 
informa96es. 

Na visao de ramo de conhecimento e vista como responsavel por teorias 

e conceitos sabre os controles e tambem pela implementac;ao e manutengao de 

sistemas de informagoes e modelos de gestae, que supram as necessidades dos 

gestores nos processes de tomadas de decisoes, definindci a base de dados que 

permita a organizagao da informagao, padronizando e harmonizando este conjunto 

de informac;oes economicas, e atraves disto elaborar principalmente modelos de 

gestae. 

Essas ferramentas devem satisfazer as necessidades informativas dos 

gestores e os conduzir a tomarem decisoes certeiras. 

Ainda neste conceito a controladoria tern suas bases de sustentagao no 

GECON (Gestae Economica ou Administragao par resultados), cujas premissas 

sao: a continuidade da empresa, a interac;ao da empresa com o meio ambiente, o 

resultado economico e o melhor indicador da empresa, entre outras. 

A controladoria vista por este angulo permite o estudo de varies 

assuntos, como par exemplo: modele de gestae, processo de gestae, modele 

organizacional, modele de decisao, modele de mensuragao, modele de 

identificagao e modele de informagao. Esta visao da controladoria como ramo do 

conhecimento que possibilitou a definigao do modele de gestae e a construc;ao dos 

sistemas de informac;oes. 

Ja a controladoria como Unidade Administrativa e responsavel par gerir 

esta Tecnologia de Gestae, e esta area que cria condigoes para a realizac;ao da 

gestae economica, tornando possivel o processo de gestae atraves de informac;oes 
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economicas ou nao, mas que servem de apoio no processo de tomada de 

decisoes, buscando a otimizac;ao do resultado economico da empresa. De certa 

forma e atraves da controladoria que e tambem possfvel monitorar o processo de 

elaborac;ao de orc;amento dos setores das organizac;oes, com base na avaliac;ao do 

desempenho dos resultados economicos. 

Para Catelli (2001, p. 348): 

3.2. Missao da Controladoria: 

E responsabilidade da Controladoria ser a 
indutora dos gestores, no que diz respeito a 
melhoria das decisoes, pois sua atua9ao envolve 
implementar um conjunto de a96es cujos produtos 
materializam-se em instrumentos disponibilizados 
aos gestores. 

Segundo Catelli (2001, p. 346) a missao da Controladoria e "Assegurara 

Otimizac;ao do Resultado Economico da Organizac;ao". Ou seja, buscar o resultado 

economico atraves de metas estabelecidas pelos gestores da empresa. 

Para os autores Figueiredo e Caggiano (1992), a missao da 

Controladoria e zelar pela continuidade da empresa, fornecendo subsidies para o 

sucesso do processo de gestae. 

Entao verificamos que a controladoria deve permitir a empresa a 

sustentabilidade e o crescimento, atraves dos dados que fornece para a gestae das 

instituic;oes. 

3.3. Controladoria como Ferramenta de Gestao: 

Figueiredo e Caggiano (1992) escrevem que o controle possibilita a 

comparac;ao do desempenho alcanc;ado com os objetivos planejados, ou seja, 

desde sua concepc;ao o planejamento esta ligado ao controle. Quanta mais enfase 

se da ao controle, mais garantias se tern de sucesso, os autores ainda citam o 

sistema de feedback como urn instrumento de controle nas decisoes ja que 

possibilita a avaliac;ao constante do desempenho da empresa. 
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Entao compreende-se que a Controladoria cabe trazer a informagao, 

coordenar as atividades, avaliar, planejar e acompanhar o desempenho da 

empresa. 

Figueiredo e Caggiano (1992, p.33) afirmam que "0 conceito ample de 

centrale encontrado na literatura da ciencia da administragao trata o termo centrale 

como sinonimo da propria administragao." 

A Controladoria nas empresas nao e somente uma area, mas sim uma 

ferramenta de gestae, os processes administrativos baseados no centrale, buscam 

nao somente a sustentabilidade da empresa, como tambem a eficacia de suas 

atividades. 

Todas as atividades economicas das empresas e tambem das Entidades 

sem Fins Lucrativos devem estar sob o olhar atento da area de Controladoria, que 

vai buscar dados para verificar a viabilidade das atividades no que diz respeito a 

potencializar a parte financeira das lnstituigoes, sejam elas de quaisquer 

segmentos, isso nao importa, toda empresa busca sua sustentabilidade de alguma 

forma, seja atraves do reconhecimento no mercado, ou atraves do sucesso 

financeiro. 

Para Catelli (2001 ), os processes de centrale e planejamento devem ser 

facilitadores da eficacia da empresa, os profissionais devem estar qualificados para 

exercerem suas atividades e devem conhecer a empresa, para que possam 

direcionar seus esforgos para que esta atinja seus objetivos. 

Compreender as areas de uma empresa e primordial para que seus 

gestores saibam como conduzir o planejamento e assegurar sua continuidade, e a 

controladoria e essa area que pode atuar como a interface da empresa, vista que 

suas atividades podem interligar as demais, atraves das informagoes que fornece. 

A controladoria vai utilizar de sistemas de informagoes, nos quais os 

acontecimentos devem estar registrados para mais tarde serem resgatados e 

transformados em informagoes que darao base para o planejamento das pr6ximas 

agoes, estabelecendo um comparative do que foi feito, qual foi o resultado, os 

acertos e os erros, como prosseguir. 

0 planejamento deve anteceder as atividades, embora deva ser 

dinamico podendo sofrer alteragoes ao Iongo do processo, neste caso Catelli 

(2001), aborda o centrale como um fator de acompanhamento das atividades, 
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buscando informa<;oes enquanto elas estao em andamento, possibilitando as 

corre<;oes durante a caminhada, afim de se chegar no destino esperado. 

A controladoria na frente do processo de gestao e de forma bern 

estruturada permite a organiza<;ao uma visao dos cenarios futuros, assegurando de 

maneira mais eficaz o sucesso nos empreendimentos que possam ocorrer. 

Padoveze (2003) concorda com a teoria acima e acrescenta que a 

Controladoria e a ciemcia contabil de forma mais evoluida, nessa visao a 

controladoria e a unidade administrativa encarregada de utilizar a parte da ciencia 

contabil da empresa. 

Ainda em Padoveze (2003), a controladoria utiliza parte da 

contabilidade, mas nao pode ser confundida com a mesma, pois a controladoria e a 

area da empresa encarregada de utilizar o conhecimento contabil. A controladoria 

vista como ciencia abrange alguns conceitos, entre os quais o conceito de controle 

economico, e o outro e o processo de comunica<;ao da informa<;ao economica; e 

atraves dessa informa<;ao e possivel planejar as a<;oes e atingir o objetivo que e o 

processo de gestao baseado em resultados. 

Sem o controle nao ha como a administra<;ao ter seguran<;a de que tudo 

esta acontecendo conforme foi planejado, nem como saber onde estao as falhas, 

impossibilitando as corre<;6es. 

Padoveze (2003), com base em pesquisas diz que a controladoria nao e 

a responsavel pelo comando da empresa, mas e ela quem tra<;a os caminhos para 

se alcan<;ar os resultados, a esta area compete manter os executivos informados 

sabre a situa<;ao da empresa, colaborando para o planejamento das pr6ximas 

a<;oes. 

0 autor utiliza palavras como: "Controlar, informar, influenciar" - para 

salientar a importancia da controladoria dentro das empresas, controlar diz respeito 

ao conhecimento que se tern de um todo da empresa, de como, quando, onde e 

porque as atividades ocorrem. lnformar quer dizer que deve-se pegar esses dados 

e passar aos gestores, a forma mais utilizadas e atraves dos relat6rios gerenciais e 

influenciar congrega a a<;ao de formar opiniao, induzir os gestores a decisao, 

permitindo a avalia<;ao do desempenho, atraves de uma analise quantitativa e 

qualitativa dos dados coletados, mostrando onde estao os problemas e onde estao 

os acertos. 
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A estrutura da controladoria pede variar de empresa para empresa, mas 

Padoveze (2003, p.37) demonstra como pede ser na figura a seguir, um exemplo 

da "Estrutura da Controladoria" e quais as areas a ela subordinadas: 

Figura 1. 

CONTROLADORIA 

Auditoria lnterna t-- Rela<;oes com investidores 

Sistema de lnforma<;ao 
geirencial 

\ 

I 
Planejamento e Escritura<;ao 
Centrale 

- Orc;amento, Projec;oes e 
Analise de I nvestimentos. - Contabilidade Societaria 
- Contabilidade de Custos 
- Contabilidade por - Controle patrimonial 
responsabilidade 
- Acompanhamento do neg6cio e - Contabilidade Tributaria 
Estudos Especiais 

Fonte Padoveze (2003). 
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3.4. 0 Controller 

0 Controller e o profissional da area de Controladoria, e ele quem realiza 

o trabalho de reunir as informac;oes e de manter os registros contabeis organizados 

de maneira a fornecer as informac;oes adequadas para as demais areas da 

empresa, danao especial atenc;ao aos gestores, que sao responsaveis pelo 

comando da empresa. 

Para Figueiredo e Caggiano (1992, p.187): "0 processo de controle 

possibilita que as metas alcanc;adas sejam comparadas com as desejadas pela 

organizac;ao, decidindo assim se novas metas e objetivos devem ser formulados." 

Entende-se que para que esse processo ocorra, sera necessaria a atuac;ao do 

profissional de controladoria, nessa organizac;ao das informac;oes e analisando os 

resultados, para que quando os gestores tiverem acesso a tais informac;oes elas ja 

estejam perfeitamente detalhadas e organizadas. 

Entao entende-se que ao Controller nao cabe o papel de tomada de 

decisao, mas o de influenciador direto no processo de construc;ao dessa decisao, 

atraves das informac;oes por ele fornecidas. 

Em Padoveze (2003), encontramos a definic;ao para Controller ou 

comptroller (do Frances), compte = que quer dizer conta, este e o principal 

executive da area de contabilidade administrativa. 

0 atual conceito de controladoria ressalta que o papel do controller e 

realmente controlar; atraves de relat6rios e de interpretac;oes dos dados 

pertinentes ao processo de gestao, induzindo os executives a decisoes 16gicas. 

0 profissional da area segundo Padoveze (2003) atua no planejamento, 

no controle, no repasse da informac;ao e na area contabil. E. ele quem transforma o 

dados e numeros em informac;ao e a informac;ao e a base no processo de tomada 

de decisoes dos gestores, sem ela e como se a empresa ficasse cega, sem visao. 

Somente atraves das informac;oes que lhes sao transmitidas e possfvel aos 

gestores planejarem suas ac;oes para o sucesso de seus empreendimentos. 

Verifica-se que a atuac;ao do profissional de controladoria pode ser um 

dos fatores determinantes para o sucesso, na medida em que e o produto da sua 
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atividade que permite a transformac;ao de dados em informac;oes que servirao de 

apoio aos gestores no momenta de planejar, onde, como e quando agir. 

As obrigac;oes do Controller podem variar de empresa para empresa de 

acordo com as atribuic;oes que lhe sao delegadas, portanto entender e conhecer a 

empresa e fundamental para que ele possa desempenhar suas fungoes. Sabe-se 

que em muitas empresas nao ha o executive com o titulo de Controller, em tais 

casas as responsabilidades inerentes a esse profissional sao assumidas par outros 

profissionais, que par muitas vezes sao despreparados, o que compromete a 

qualidade das informac;oes fornecidas, daf a necessidade de estudar, identificar e 

conhecer melhor esse profissional. 

0 controller e o profissional que analisa as dados e fornece as indices 

quantitativos e qualitativos, tao necessaries para as processes decis6rios. 

Padoveze (2003, p.34), ainda aborda a visao de outros autores que 

compreendem a func;ao do controller tambem no planejamento e centrale, 

relat6rios internes e externos, avaliac;ao e consultoria, protec;ao dos ativos e 

avaliac;ao econ6mica. 0 controller deve servir de apoio a alta administrac;ao. 

Abaixo o quadro mostra um exemplo de organograma, onde ve-se onde se 

enquadra a atuac;ao do controller e a quem ele normalmente esta ligado. 

Figura 2. 

PRESIDENTE 

I 
I I I 

Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente 
(diretor de produc;ao) (diretor administrative/ (diretor comercial) 

financeiro) 

I 
I I 

CONTROLLER FINANCE IRQ 

Fonte Padoveze (2003). 
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Vemos que a posic;ao do controller e separada do profissional da 

tesouraria/financeiro, que exerce a atividade operacional que e avaliada pelo 

controller. 0 controller deve agir, atraves da informac;ao, este e o principal papel 

deste profissional; transformar dados em informac;ao e dissemina-la dentro da 

empresa; induzindo os gestores a tomarem decisoes certeiras. Esse profissional 

deve monitorar e avaliar o plano de ac;ao da empresa, priorizando os resultados. 

Padoveze (2003, P.35), faz um resumo da atividade deste profissional: 

Monitoramento dos sistemas de 
informa9ao gerencial; 

Apoio aos demais setores; 
lnfluencia; 
Persuasao; 
Nao toma decisoes operacionais, exceto 

as de sua area. 

Esse profissional tambem atua na contabilidade participando da 

organizac;ao do plano de contas da lnstituic;ao, pois isso mais tarde tem influencia 

no desempenho de seu trabalho. 

As Entidades sem Fins Lucrativos em sua maioria utilizam-se da 

captac;ao de recursos como forma de manter suas atividades em andamento, ou 

seja, boa parte de seu capital, provem de recursos captados, resultado de ac;oes 

de mobilizac;ao social. Entao um grande desafio para tais Entidades e planejar 

ac;oes que mobilizem a sociedade a ponto de que pessoas ou empresas se 

comprometam financeiramente com a Entidade, seja atraves de doac;oes em 

dinheiro, em alimentos, materiais ou mesmo do comprometimento com o trabalho 

voluntario. 

Estas Entidades em sua maioria captam recursos tanto para custeio, 

como para investimento, para mobilizar a sociedade e captar recursos, utlizam-se 

de diversas atividades, como por exemplo: captac;ao por telefone (telemarketing), 

verbas governamentais (subvenc;oes), visitas corporativas, eventos e venda de 

produtos que sao utilizados tanto para gerar recursos, como tambem para firmar a 

marca da lnstituic;ao. 

A Entidade em questao utiliza-se de todos os processes de captac;ao 

acima citados e para que os recursos cheguem ate a empresa utiliza de diversas 

formas como por exemplo: doac;oes atraves de boletos, debitos em conta corrente, 

dep6sitos, dinheiro, cheque, materiais (alimentos, vestiario, papelaria, fraldas, etc), 

26 



trabalho humano (voluntariado). Tambem capta recursos atraves de recursos 

governamentais as chamadas subvenc;oes. 

Toda essa atividade gera uma gama muito grande de ac;oes e 

informac;oes que precisam estar organizadas para o sucesso da entidade. E 
importante que toda Entidade ou empresa saiba como se organizar para controlar e 

planejar melhor suas atividades, a sugestao e que as Entidades, caso ainda nao 

possuam, adotem urn sistema de gestao ou informac;ao. Porque e importante urn 

sistema de gestao? Para que haja registros das ac;oes, como por exemplo, 

referente a urn projeto, quanta ele custou, quanta rendeu, se rendeu. Tambem este 

sistema permite o registro das doac;oes adquiridas, podendo registrar ali, a forma 

de pagamento que o doador escolheu, para que projeto ele decidiu doar, enfim, 

estes sistemas vern para integrar as areas, principalmente porque em Entidades 

que tern os recursos em sua grande parte provindos de doa<;oes, as portas_ por 

onde entram estas doac;oes sao diversas, neste caso o sistema favorece a 

integrac;ao das informac;oes. 

Para que essa integrac;ao ocorra e necessaria trabalhar com as 

Entidades, para fortalecer e fixar a necessidade de registrar todas as informac;oes, 

s6 assim mais tarde estas informac;oes poderao ser resgatadas e servir de base 

para o planejamento das pr6ximas ac;oes. 

A importancia dos sistemas de informac;oes para as entidades e 

abordada por Catelli (2001 p. 61 ), onde ele escreve que: 

0 processo de gestao constitui-se num 
processo decis6rio. Decis6es requerem 
informac;6es. Os sistemas de informac;oes devem 
apoiar as decis6es dos gestores em todas as fases 
do processo de gestao, que requerem informac;oes 
especfficas. 

Caso a Entidade ja possua algum sistema de relacionamento, nada 

impede que o sistema de informac;oes trabalhe junto com o sistema de 

relacionamento, integrando as informac;oes existentes em ambos e se 

completando, possibilitando assim uma maior visao interna e externa da entidade. 

0 sistema de relacionamento, onde normalmente ficam cadastrados os cantatas e 

doadores das Entidades trabalham juntamente com o sistema de informac;oes, 

onde estarao registrados nao somente as receitas, mas tambem os custos dessas 

atividades. 
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Estes informa<;oes sao registradas na contabilidade, a vantagem do 

sistema e o registro no momenta em que o ato ocorre, e tambem a facilidade de se 

resgatar as informagoes ali inseridas. 

Controlar estes registros e resgatar os dados sempre que necessaries, e 

papel que cabe ao setor de controladoria, e interessante que as entidades que 

trabalham para captar recursos tenham um profissional de controladoria, preparado 

e interessado, para que ele acompanhe todos os langamentos, tanto na 

contabilidade, quanta nos sistemas, que este profissional seja capaz de resgatar 

tais informagoes sempre que for necessaria, que possa elaborar uma analise 

quantitativa e qualitativa dos dados colhidos e que produza com tais dados 

relat6rios gerenciais. 

28 



4. METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo foi uma 

pesquisa bibliografica, e mediante o levantamento de diversas informac;oes foi 

possfvel desenvolver uma proposta de pesquisa-ac;ao que se propoe a analisar o 

processo de centrale das doac;oes em Entidades do Terceiro Setor. 

A proposta foi desenvolvida atraves de pesquisa descritiva e qualitativa, 

realizada atraves de um estudo de fatores do processo de gestae e suas melhorias 

quando associados ao trabalho da controladoria. Hoje a proposta de pesquisa-ac;ao 

vem sendo divulgada como uma boa forma de se levantar problematicas e trazer 

soluc;oes, pede ser feita par um grupo de pessoas ou individual, como neste case. 

Segundo Passes (2008), Pesquisa-Ac;ao: 

E uma pesquisa onde todas as partes 
interessadas examinam juntas a situa<;ao atual, 
refletem sobre o contexto, priorizam problemas e 
propoem solu<;oes a serem encaminhadas com 
a<;6es concretas .... 

E uma estrategia metodol6gica que exige 
ampla e explicita intera<;ao entre pesquisadores e 
objetos pesquisados . 

. Os parametres estabelecidos para a pesquisa e abordagem dos 

conteudos coletados sera a experiencia vivenciada (neste case, nao se leva em 

conta somente resultados financeiros, mas tambem se as ac;oes tiverem algum tipo 

de retorno). 0 estudo trara esclarecimentos sabre como alguns autores abordaram 

os temas citados e a atuac;ao destas areas de forma interligadas. 

Ainda Passes (2008), define os Pilares da Abordagem como: 

- ldentifica<;ao conjunta do problema alvo 
- Troca de conhecimentos 
- Engajamento e comprometimento 

Desenvolvimento baseado em 
descobertas 

- Constru<;ao de redes de relacionamento 
- Retorno dos resultados para a pesquisa 

Para Passes (2008), a metodologia de pesquisa-ac;ao pede ser uma 

nova forma de entender e solucionar os problemas, principalmente porque esta 

aliada a vivencia dos mesmos. 
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4.1. Proposta para o uso da Controladoria na area de Captacao de Recursos 

como uma ferramenta de gestao: 

4.1.1. 0 controle e a presta~ao de contas. 

Para mobilizar a sociedade e atrair recursos e precise ter credibilidade e 

para as Entidades em questao essa credibilidade esta atrelada a presta<;ao de 

contas. Para que esse servi<;o seja executado e necessaria urn trabalho da 

contabilidade e da controladoria, que fornecerao as informa<;oes necessarias no 

momenta de se elaborar a presta<;ao de contas da sociedade, par isso verifica-se 

em todo o momenta a necessidade de se organizar e controlar todas as entradas e 

saidas de recursos das entidades. 

Alem da presta<;ao de contas a controladoria favorece como ja abordado 

o processo de gestae e eficacia das atividades de capta<;ao de recursos, possibilita 

aos gestores uma visao de mercado, para assim conduzir as procedimentos 

adequados a fim de garantir o retorno de que precisa. 

4.1.2. Profissional de controladoria em Entidades sem Fins Lucrativos. 

Vimos que e importante a toda entidade principalmente as Sem Fins 

Lucrativos, ter urn setor de controles, au ao menos urn profissional qualificado que 

trabalhe junto a contabilidade, desenvolvendo urn processo continuo de controles, 

tudo que entra e tudo que sai deve ser registrado, e este profissional deve trabalhar 

para assegurar a qualidade e a veracidade das informa<;oes registradas. 

A este profissional cabe a responsabilidade de verifica<;ao de plano de 

contas da Entidade, esta analise deve se iniciar pelo principia da necessidade da 

Entidade em se organizar. Entao ele deve verificar como essas contas estao 

dispostas, e se esse plano de contas atende as necessidades da area de capta<;ao 

de recursos para controlar as resultados de seu neg6cio. Muitas destas Entidades 

trabalham par projetos de capta<;ao e par sua vez o plano de contas, podera 

tambem ser organizado par projetos, separando a arrecada<;ao de cada urn dos 
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projetos em contas diferenciadas, assim a informagao sera tambem mais 

verdadeira. 

Partindo deste principia verifica-se que em se tratando de captagae de 

recursos o controller para ajudar nestes processes, deve conhecer ao menos o 

funcionamento desta area da Entidade, bern como seus projetos de arrecadagao, 

assim quando analisar o plano de contas da Entidade podera dizer se ele atende 

as necessidades de organizagao e centrale desta area ou se devera sofrer 

adequagoes. 

Para que isso ocorre esse profissienal mesmo sendo da area de 

centroladoria deve ter acesso a contabilidade. A controladoria conforme Catelli 

(2001) deve subsidiar o processo de gestae, isto significa que a controladoria cabe 

fornecer bases para a analise dos resultados, possibilitando a visao dos fates 

ocorridos e e facilitadora no processo de planejamento das agoes futuras, porem a 

centroladoria depende da cultura da entidade para que sua agao seja eficaz. 

Estabelecer processes de controles nao e atividade simples e requer 

ceoperagao dos envolvidos nos processes de captagao, seja no registro das agoes 

e captagoes, seja no auxilio que muitas vezes o profissional de controladoria pede 

solicitar, principalmente no momenta de realizar as conciliagoes das informagoes 

passadas pelo responsavel da captagao com as demais fontes de informagao da 

Entidade, entre elas a tesouraria e a propria centabilidade. Esse fator esta ligado 

diretamente a forma como a Entidade vai disseminar a informagao de que os 

controles vao odorrer, se ele e importante para e bam funcionamento da Entidade e 

importante para todos que integram as equipes que trabalham nesta Entidade, a 

colaboragao dos envolvidos faverece o sucesso nos controles, case contrarie as 

informagoes registradas poderao nao ser as verdadeiras. 

Analisando, o setor responsavel pela captagao de recursos das 

Entidades, entende-se que ae planejar uma agao para captar recurses as areas 

envolvidas e seus gestores devem buscar na controladoria a resposta para 

algumas perguntas, entre elas: 

a) lsto ja foi feito antes? 

b) Quais as areas envolvidas? 

c) Quais os recursos aplicados? 

d) Qual o retorno obtido? 
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e) Atingimos as metas? 

f) Vamos agir da mesma maneira? 

Estes e outros questionamentos levantados no momenta de se pensar 

em uma ac;ao de captac;ao de recursos podem ser o diferencial desta Entidade, se 

a empresa contar com a participac;ao efetiva de urn controller, trabalhando 

junta mente. a contabilidade e a area de captac;ao de recursos da entidade, atraves 

das informac;oes trazidas por ele, a Entidade podera planejar melhor tais ac;oes de 

maneira a ter maiores garantias de sucesso. 

4.1.3. A captac;ao de recursos e a controladoria. 

Pensando ainda na captac;ao de recursos em seus diversos aspectos, e 

importante verificar que ao Iongo do exercicio ocorrem muitas atividades paralelas 

para captar, quando inicia-se urn novo projeto para trazer recursos e precise ter 

acesso as diversas informac;oes, principalmente de atividades anteriores, o que 

possibilita levantar os pontos falhos e adequar o atual projeto se necessaria. 

0 acesso a essas informac;oes torna o processo de planejamento e de · 

captac;ao urn processo dinamico, ou seja, ter urn controle dos fatos permite 

tambem corrigir as falhas no momenta em que elas acontecem, por isso o 

profissional responsavel pelos controles deve antes de tudo ser pr6-ativo, colher os 

dados e gerar as informac;oes, para de certa forma poder influenciar os gestores a 

modificarem os rumos quando necessaries. Como a este profissional cabe o papel 

de influenciar nas decisoes dos gestores, ele deve conhecer as necessidades da 

Entidade, deve tambem junto com os gestores . definir o formate em que estas 

informac;oes serao apresentadas, normalmente esses dados sao apresentados em 

forma de relat6rios, sao mais eficazes os qualitativos e quantitativos, estes alem de 

numeros algumas vezes podem apresentar uma analise breve do ocorrido naquele 

perfodo ou referente a determinado projeto. 

Olak e Nascimento (2008 p. 20) escrevem sabre os recursos captados 

que: "0 dinheiro da instituic;ao sem fins lucrativos nao e dela; ela o administra para 

os doadores". Neste caso ainda mais deve ser dar importancia ao planejamento e 
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centrale das a<;oes ate mesmo para facilitar mais tarde o processo de presta<;ao de 

contas. 

Embora o terceiro setor nao possua como meta principal o Iuera e 

mesmo que tenha sua visao voltada para o social, ele tambem tern um processo 

econ6mico que precisa ser controlado, e nesse cenario a necessidade de uma area 

de controladoria atuante nestas empresas, pais quando se trata de uma entidade 

do Terceiro Setor, a transparencia das a<;oes, conforme mencionado acima e fator 

significative para os governos e para a sociedade. 

As descri<;oes ja abordadas mostram que a controladoria e a area que da 

acesso a informa<;6es que possibilitam planejamento e sucesso de novas a<;6es 

bern como a presta<;ao de constas a sociedade, que leva a credibilidade perante a 

mesma. 

A controladoria voltada para a area de capta<;ao de recursos dessas 

entidades cabe analisar como ocorre a capta<;ao recursos, onde esta a sua fonte, 

ou seja, onde se obtem mais resultado. Olak e Nascimento (2008) classificam 

esses recursos como advindos de atividades' de compra e venda; de 

industrializa<;ao e venda des produtos elaborados; doa<;oes, contribui<;oes, 

subven<;oes e presta<;ao de servi<;os comunitarios, algumas dessas atividades sao 

passivas, mas a sua maioria e ativa, ou seja, precisa de uma a<;ao para que o 

recurso seja atrafdo para a Entidade. 

A controladoria tern o papel diferenciador nesse processo, pais atraves 

dela obtem-se informa<;oes, relat6rios gerenciais atraves des quais e possfvel 

medir, corrigir e melhorar o processo. 

4.1.4. A controladoria como ferramenta de gestao da area de 
captac;ao de recursos. 

Ao profissional de controladoria cabera entao a missao de conhecer os 

processes de capta<;ao e atuar juntamente com a contabilidade para organizar e 

resgatar as informa<;oes sempre que se fizer necessaria. 

Pensando na atividade do controller atuando no processo de 

industrializa<;ao e venda des produtos elaborados, ele sabera atraves das 

informa<;oes coletadas nos sistemas de centrale, sejam eles contabeis, ou os 
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pr6prios sistemas de gestae, informar qual o custo que se teve na elabora<;ao 

deste produto, se teve boa aceita<;ao e se o objetivo esperado com esse projeto foi 

atingido. 

Voltando nossa aten<;ao para o recurso que advem de contribui<;oes da 

sociedade, como saber quais a<;oes deram mais retorno, quais foram as mais 

onerosas e quais foram mais eficientes. Sabe-se que sem a controladoria isso nao 

seria possfvel, pais controlar e conhecer. A informa<;ao poderia ate existir, mas sem 

o profissional de controladoria como elas chegariam ate as gestores? 

Provavelmente par maos nao especializadas, o que poderia comprometer a 

processo de planejamento. 

Uma a<;ao para arrecadar recursos atraves da mobiliza<;ao social requer 

cuidados, principalmente porque mais tarde sera precise prestar contas deste 

recurso. E como prestar contas se nao houver alguem organizando todo a 

processo, de como esse recurso entra, para que conta vai, como esta registrado no 

sistema de gestae e o mais importante, no que sera utilizado. 

A atividade de captar recursos pode envolver muitas vezes diversas 

areas da empresa, par isso a informa<;ao que e fornecida pelo Controller e tao 

importante, ele estabelece uma ponte entre essas areas, principalmente quando as 

informa<;oes sao organizadas de forma compreensfvel e quando busca na 

contabilidade apoio para essa organiza<;ao. Este profissional se torna um aliado no 

momenta em que se inicia o desenvolvimento de qualquer projeto, especialmente 

quando se trata de captar recursos. 

Como ja dito a Controladoria e vista como a ciemcia contabil, porem mais 

evolufda, Olak e Nascimento (2008), dizem que a importancia da contabilidade esta 

tanto para organismos governamentais como para as nao governamentais, pais 

fornecem informa<;oes para a presta<;ao de contas dessas entidades. 

Muitas entidades nao possuem essa area de controladoria definida 

dentro da empresa, cabendo as pessoas muitas vezes envolvidas no processo de 

cria<;ao das a<;oes o trabalho de controlar e medir o retorno dos mesmos, porem 

com a crescente desse segmento tern surgido pesquisas e trabalhos onde se 

enfatiza cada vez mais a necessidade de se definir uma area au um profissional 

especializado em controlar, medir e informar. 
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E necessaria tambem neste aspecto urn sistema de gestao que auxilie 

no controle das atividades e das entradas de recursos, pensando em uma 

instituic;ao que busca recursos em 6rgaos publicos e tambem atraves da 

sociedade, sem urn sistema de gestao o processo pode vir a fracassar. 

0 sistema conforme Gate IIi (2001) vern para interligar as areas e 

possibilitar o trabalho da controladoria que busca os dados dentro do sistema a fim 

de transforma-los em informac;ao gerencial norteadora. Gada area responsavel por 

captar recursos e responsavel pelo registro do mesmo dentro do sistema, onde 

mais tarde sera possfvel mensurar os fatores de sucesso ou de fracasso das ac;oes 

que possibilitaram essa entrada de recurso para a Entidade. 

Sem o sistema de informac;ao o trabalho do controller torna-se 

praticamente impossfvel, vista que as informac;oes poderao se perder nas diversas 

areas da entidade, quando a empresa possui urn sistema de gestao~ deve 

incorporar as informac;oes necessarias para o planejamento e controle. 

0 cuidado com a forma de organizar os dados dentro de urn sistema ou 

na contabilidade deve partir da controladoria, para que as demais areas se 

orientem atraves de parametros organizacionais pre-estabelecidos. Gada empresa 

tern sua forma de controlar e de registrar os dados ou de que forma seus recursos 

adentram suas contas, mas a organizac;ao contabil influencia no processo final de 

gestao, podendo ser fator determinante no momenta de se recuperar os dados e 

passa-los em formato de relat6rios gerenciais em cima dos quais e possfvel 

planejar as ac;oes. 

Para isso a empresa deve ter estruturado urn plano de contas e esse 

processo de construc;ao ou reorganizac;ao do plano de contas deve contar com a 

participac;ao do profissional de controladoria, urn plano de contas bern estruturado 

e urn dos fatores que possibilita o trabalho da controladoria. 

A controladoria vern ao encontro das necessidades gerenciais dos 

empreendedores, nos diversos tipos de instituic;oes ou empresas, onde se 

necessite estabelecer modelos gerenciais de suporte e que gerem informac;oes de 

satisfac;am as necessidades de todos, nos diversos nfveis gerenciais, que 

necessitam de seguranc;a nas decisoes que tomarem. 

A controladoria deve trabalhar juntamente com a area administrativa e 

contabil da empresa, procurando estabelecer meios que possibilitem tais registros, 
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criando formas de se recuperar essas informac;oes quando assim for necessaria. 

Padoveze (2003), diz que a controladoria e a ciencia contabil de forma mais 

evoluida, e neste contexte cabe ressaltar que essa evoluc;ao deve-se a influencia 

que pede exercer sabre o processo administrative. 

Quando um determinado recurso entra na entidade seja de forma direta 

ou indireta, o controller deve cuidar para que este recurso seja contabilizado de 

maneira correta, na conta gerencial que lhe cabe, seja custeio ou investimento. 

Segundo Catelli (2001, p. 62) "0 processo de centrale compreende a 

comparac;ao entre os resultados realizados e os planejados, a identificac;ao de 

desvios e suas respectivas causas, e a decisao quanta as ac;oes a serem 

implementadas. 

0 profissional de controladoria colhe os dados elabora as informac;oes e 

possibilita as analises e simulac;oes necessarias para os pr6ximos passes que a 

Entidade dara. 

Conforme os autores citados, a controladoria ou ao controller cabe a 

tarefa de planejamento, execuc;ao, controles e analises da performance da gestae; 

. dar ciencia des riscos do neg6cio/servic;os (ameac;as e oportunidades); averiguar a 

qualidade des produtos/servic;os, perspectivas de mercado, o capital proprio e de 

terceiros; acompanhar os investimentos a curta, medic e Iongo prazo, 

produtividade e eficiencia da produc;ao, as perdas, a ociosidade e seus pontes de 

equilibria. 

Padoveze (2003), afirma que o controller ao colher os dados e elaborar 

as analises quantitativas e qualitativas nao e o responsavel pelo sucesso do 

processo mas ele e quem norteia as ac;oes e determina o rumo a seguir. Uma 

controladoria atuante de forma eficaz na instituic;ao pede trazer: 

a) Reduc;ao de custos nas operac;oes, atraves de uma gestae com mais 

conhecimento. 

b) Melhoria no acesso as informac;oes 

c) Aumento da produtividade. 

d) Melhoria na qualidade des servic;os prestados. 

e) Maier acertividade na tomada de decisoes pelos gestores, ja que com 

a controladoria e possivel ter acesso as informac;oes de forma mais 

organizada. 
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f) Descentralizagao do processo de tomada de decis6es na empresa, 

todos compartilham das informag6es, dando espago a discuss6es 

antes da tomada de decisoes. 

Outros aspectos que envolvem as organizag6es que se mantem atraves 

da captagao de recursos e a compra de materiais a serem utilizados nas 

campanhas de conscientizagao, neste caso o controller alem de dominar as 

servigos de controladoria tambem deve estar ciente das demais atividades 

correlacionadas ao desempenho da instituigao. Nestas atividades estao inseridos 

as diversas gerencias e seus respectivos servigos como: setor de contas au 

faturamento, financeiro, compras, almoxarifado, dentre outros. Nao esquecendo 

tambem que cabe ao controlador administrar as relag6es de trabalho com todos 

estes segmentos. 

No que diz respeito ao setor de compras o controller deve acompanhar 

constantemente a disponibilidade financeira da lnstituigao para aquisigao de 

materiais, disseminar a informagao para as areas solicitantes, e aos profissionais 

do setor de compras, as necessidades dos materiais solicitados e sua 

aplicabilidade. Acompanhar as licitagoes em andamento, bem como conhecer e 

estar ciente da qualidade dos materiais oferecidos. Normatizar as pedidos de 

compras e au solicitag6es de materias de consume au permanentes seguindo o 

fluxograma do setor. 

Acompanhar o faturamento das contas resultantes da concessao de 

credito fornecidos pela lnstituigao a seus clientes. A controladoria deve valorizar as 

politicas de credito e cobranga, pais dependem destas o exito do crescimento 

organizacional. 

Olak e Nascimento (2008) contrariam a visao de terceiro setor como feito 

de entidades sem fins lucrativos e ainda dizem que toda instituigao precisa de Iuera 

para sobreviver, em seu livre eles afirmam ainda que a maier fonte de renda das 

entidades incluidas neste grupo e a captagao de recursos, au seja, boa parte 

destas instituig6es sobrevivem do dinheiro de ag6es provindas da mobilizagao 

social, au de verbas governamentais, nao tendo em si o produto de sua 

subsistencia. 

E toda instituigao para obter recursos e sucesso em suas ag6es precisa 

de planejamento, Lima diz que a "eficiencia de uma organizagao esta na 
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comparac;ao dos resultados atingidos com os recursos utilizados", ou seja quanta 

mais resultado se consegue atraves de urn recurso utilizado, maier e a eficiemcia 

da entidade. 

4.1.5. 0 controle da entrada das doa~oes na Entidade: 

A entidade deve ter alguem responsavel por verificar se os recursos 

captados estao chegando maneira como havia sido planejado e no tempo em que 

foi planejado, essa pessoa deve organizar os recursos na contabilidade atraves de 

urn plano de contas especifico. 

Estudando caso a caso e possivel verificar urn melhor resultado se 

especificarmos como deve ser a classificac;ao dessas entradas nas empresas. 

Quando o recurso entra na entidade deve haver alguma forma de identifica-lo para 

classifica-lo junto a contabilidade. 

Vamos verificar como pode ser feito esse centrale: 

Pagamentos de doac;oes por boletos, primeiro ele deve estar registrado 

em algum sistema que gere as informac;oes e envie o boleto de cobranc;a, quando 

ele e pago, e precise que o controler se comunique sempre com os bancos para ter 

acesso aos pagamentos e efetivar as devidas baixas dentra do sistema utilizado. 0 

responsavel pelo centrale deste recurso tambem deve verificar periodicamente nos 

extratos bancarios se o recurso ja foi creditado, e atraves das informac;oes deste 

sistema identificar esses recursos dentro dos extratos, classificando-os como 

sendo de captac;ao de recursos, o mesmo acontece para os pagamentos feitos por 

debito em conta corrente, cartao de credito, e todos que forem precise ac;ao 

anterior para que ocorra o credito. 

0 controller tambem deve verificar ao final de cada periodo se o que foi 

identificado e classificado foi devidamente lanc;ado na conta especificada, para isso 

ele deve verificar se as informac;oes que constam na contabilidade sao as mesmas 

que constam nos extratos bancarios e no sistema utilizado, e uma segunda 

conferencia que e necessaria, pais a tesouraria pode errar no momenta de lanc;ar 

esses valores, e se ninguem olhar ele ficara creditado erraneamente. 
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0 controller ao analisar cada forma de cobranga utilizada pela entidade 

pode definir uma melhor utilizagao do recurso tambem possibilita a elaboragao de 

relat6rios que mostrem quais as melhores formas de pagamentos, quais trazem 

mais resultado, ou seja, quais geram menos inadimplemcia. 

Quando surge nos extratos bancarios um deposito em dinheiro ou 

cheque, o controller tern a obrigagao de pesquisar de onde veio esse recurso, para 

identifica-lo corretamente, ele deve colher informagoes com as equipes de 

captagoes para verificar do que se trata esse recurso, uma vez localizado, deve ser 

classificado, e tambem cadastrado dentro do sistema utilizado pela entidade, e 

importante esse langamento para que no momenta em que for realizar a 

conferencia com as informagoes da contabilidade ele possa se lembrar do que se 

trata esse recurso e possa tambem conciliar com os extratos bancarios, tendo a 

certeza de que todos os dados conferem. 

Se a doagao e em materiais, e importante verificar os criterios de 

valoragao utilizados pela entidade, a maioria delas agrega aos produtos doados o 

mesmo valor que pagaria no caso de uma compra. Nestes casas a conferencia e 

feita normalmente no final do perfodo; quando e levantado por meio de 

informagoes diversas, tudo o que entrou de materiais, quais foram aproveitados e 

como tudo isso foi contabilizado. Lembrando sempre que as entradas de doagoes 

em materiais quase sempre diferem das demais entradas de recursos. Neste caso, 

a utilizagao dos recursos e mais rapida e muitas vezes imediata, principalmente 

quando se trata de alimentos, tornando o processo de controle mais diffcil, devido 

ao rapido fluxo de entrada e safda da doagao. Porem e possfvel verificar as 

informagoes juntos com os setores integrados na recepgao e utilizagao desses 

alimentos, possibilitando assim a conferencia com as informagoes contabeis. 

No caso de doagoes em m6veis, produtos eletr6nicos, enfim bens 

duraveis, a melhor forma de se estabelecer controle e estabelecendo contato com 

o setor patrimonial da entidade, e importante verificar sempre quais dessas 

doagoes passaram a fazer parte do imobilizado da entidade, antes de qualquer 

outra essa atividade deve ser a mais importante, pois muitas vezes as doagoes nao 

sao aproveitadas, sendo encaminhadas para descarte. Mas quando sao integradas 

ao patrimonio da instituigao, recebem uma forma de identificagao onde atraves 

dessa identificagao e possfvel localizar esse bern dentro da entidade. Para estes 
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tambem e atribufdo o valor que seria pago pela entidade caso estivesse efetuando 

a compra desse bern, esse valor e passado para a contabilidade, na maioria das 

vezes atraves de fichas de centrale de entrada de doac;oes, e uma copia dessas 

fichas deve ser .encaminhada ao controller, para que mais tarde, possa executar as 

devidas conciliac;oes. 

As doac;oes que entram atraves de recursos governamentais, as 

chamadas subvenc;oes, e importante conhecer o convenio ou o projeto que gerou 

esse recurso, para saber qual valor deve ser creditado, par quanta tempo vai ser 

creditado, as datas de credito, e assim poder acompanhar o trajeto desse recurso 

dentro da entidade, alertando os responsaveis so.bre quaisquer divergencias, que 

possam ocorrer. 

Algumas atividades propostas ao profissional de controladoria sao: 

Controlar e organizar no Sistema de lnformac;oes ou de Gestae e na 

Contabilidade toda a entrada de captac;ao de recursos realizados diariamente pelos 

setores - todas as frentes de captac;oes. 

Monitorar toda a movimentac;ao nas contas bancarias que recebem 

captac;ao de recursos para o correto ·lanc;amento contabil. 

Analisar o plano de contas e verificar se esta de acordo com as 

necessidades. ldentificar nos extratos bancarios de todas as Contas administradas 

pelo MKT os c6digos contabeis de lanc;amentos para passar a Tesouraria, este 

mesmo procedimento deve ser adotado nos comprovantes de pagamentos via 

cartao de credito. 

Responsavel pela criac;ao do relat6rio mensal de captac;ao de recursos, 

estes relat6rios podem apresentar dados mensais ou acumulados par perfodos, 

importante que sejam qualitativos e quantitativos. 

Verifica-se que o profissional de controladoria e pec;a chave no sucesso 

da gestae das Entidades que captam recursos para a sua manutenc;ao, ja que 

pelas maos deste profissional chegam as informac;oes necessarias para que as 

Entidades possam estabelecer suas metas e verificar seus possfveis publicos de 

trabalho. 

Abaixo urn exemplo simples de plano de contas para centrale de 

doac;oes: 
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DOA<;OES MENSAIS Nome do Program a de captac;ao 

Doac;oes em dinheiro 

DOA<;OES DIVERSAS 
Doac;oes em alimentos 

Doac;oes em itens de almoxerifado 
tn Doac;oes para farmacia 0 
tn VENDA DE PRODUTOS 0:: Nome do Produto :::> DIVERSOS 
() 

DOA<;OES PARA PROJETOS w 
Nome do Projeto de captac;ao 0:: DIVERSOS w c Governo Federal 

0 DOA<;OES GOVERNAMENTAIS Governo Estadual I< 
0 

Governo Municipal < 
1-
a.. 

DOA<;OES POR BENEFiCIO Programa de doac;ao < 
() 

FISCAL Orgao governamental responsavel 
pelo repasse 

PARCERIAS E PATROCiNIOS 
Projeto/Programa de Parceria 

Projeto/Programa de Patrocfnio 

DOA<;OES PARA 0 PATRIMONIO Doac;oes para o Patrimonio 
Fonte: Autor (2009). 

Organizados desta forma e possfvel verificar as captac;oes geradas por 

cada area ou por cada projeto, facilita tambem a produc;ao dos relat6rios de 

analise, onde a visualizac;ao seja de mais facil entendimento e que se possa 

verificar a diferenc;a entre o previsto e o realizado. 
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5. CONCLUSAO: 

0 terceiro setor e a captac;ao de recursos vem ganhando destaque, 

atualmente sao temas bastante abordados e mencionados em estudos e 

pesquisas, isso se deve ao espac;o que tais lnstituic;oes vem ganhando no Brasil e 

no mundo, cada vez mais e vista como uma empresa e assim se estabelece em 

todas as suas areas. 

A controladoria como ferramenta de gestae ja e alga comprovado, porem 

na captac;ao de recursos ainda vem crescendo no campo das pesquisas e analises, 

sabendo da importancia das ferramentas de gestae para a sobrevivencia de 

qualquer lnstituic;ao, vale ressaltar que a controladoria como ferramenta de gestae 

na area de captac;ao de recursos dessas Entidades, visa trazer a informac;ao de 

forma estruturada e esclarecedora. Os beneffcios que essa ferramenta traz para as 

Entidades e o planejamento de forma a conduzir as ac;oes para atingir os objetivos 

propostos. 

A importancia das informac;oes no processo de gestae e um assunto 

bastante relevante, ja que a melhor maneira de se acertar e conhecer, e para isso 

e necessaria transformar dados e numeros em informac;oes, neste contexte foi 

necessaria a mudanc;a do perfil da administrac;ao que incorporou as suas 

atividades a controladoria, como uma forma de garantir o bam desempenho das 

empresas. 

A Controladoria nas empresas nao e somente uma area, mas sim uma 

ferramenta de gestae, os processes administrativos baseados no centrale, buscam 

nao somente a sustentabilidade da empresa, como tambem a eficacia de suas 

atividades. 

Todas as atividades economicas das empresas e tambem das Entidades 

sem Fins Lucrativos devem estar sob o olhar atento da area de Controladoria, que 

vai buscar dados para verificar a viabilidade das atividades no que diz respeito a 

potencializar a parte financeira das lnstituic;oes, sejam elas de quaisquer 

segmentos, isso nao importa, toda empresa busca sua sustentabilidade de alguma 

forma, seja atraves do reconhecimento no mercado, ou atraves do sucesso 

financeiro. 
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Os gestores devem estar atentos a todas as informagoes no momenta de 

elaborar seus projetos de agao, principalmente quando estes estiverem ligados a 

mobilizagao social, esta atividade tera sempre maior sucesso se ligadas com o 

trabalho da controladoria. Embora o terceiro setor nao possua como meta principal 

o Iuera e mesmo que tenha sua visao voltada para o social, ele tambem tern urn 

processo economico que precisa ser controlado, verifica-se entao que a atuagao do 

profissional de controladoria pode ser urn dos fatores determinantes para o 

sucesso, na medida em que e o produto da sua atividade que permite a 

transformagao de dados em informagoes que servirao de apoio aos gestores no 

momenta de planejar, onde, como e quando agir. 

As obrigagoes do Controller podem variar de empresa para empresa de 

acordo com as atribuigoes que lhe sao delegadas, portanto entender e conhecer a 

empresa; e fundamental para que ele possa desempenhar suas fungoes. Sabe-se 

que em muitas empresas nao ha o executive com o titulo de Controller, em tais 

casas as responsabilidades inerentes a esse profissional sao assumidas por outros 

profissionais, que por muitas vezes sao despreparados, o que compromete a 

qualidade das informagoes fornecidas, daf a necessidade de estudar, identificar e 

conhecer melhor esse profissional. 

Por ser urn assunto ainda novo, nao foi possfvel encontrar referendal 

variado sabre o tema, o que gerou certa dificuldade no processo do estudo, 

tambem nao houve a possibilidade de utilizar balancetes e relat6rios de entidades 

do terceiro setor. A proposta foi construfda com base em algumas referemcias e 

principalmente na vivemcia profissional da pesquisadora. 
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