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RESUMO  

O estudo dessa pesquisa teve como objetivo especificar o papel da 

contabilidade em instituições do terceiro setor, demonstrando as 

características das instituições e seus aspectos contábeis. As organizações 

sem fins lucrativos surgiram para dar uma melhor igualdade na sociedade, 

auxiliando aqueles que têm menos oportunidades e menos recursos, levando 

conhecimentos e maiores possibilidades a essas pessoas. A contabilidade é 

muito importante nessas instituições sem fins lucrativos para que 

transmitam maior transparência e confiabilidade a seus usuários e a toda 

sociedade. Surgem algumas questões no decorrer da pesquisa como: quais 

são os objetivos dessas entidades do terceiro setor? Quais são as 

demonstrações contábeis que essas organizações usam para dar 

transparência ao seu trabalho? Quais os recursos usados nessas entidades 

para que elas continuem funcionando? Quais são as características que cada 

entidade tem e qual área que cada uma trabalha? O alvo dessa pesquisa foi 

transparecer para a sociedade como são as demonstrações contábeis usadas, 

identificar cada setor dessas entidades e os recursos que elas buscam para 

funcionarem. Ao final dessa pesquisa veremos o quanto à contabilidade se 

torna imprescindível nessas organizações e tem um papel fundamental no 

terceiro setor, pois através das demonstrações contábeis proporcionamos 

uma maior transparência para estabelecer uma maior credibilidade dos 

serviços realizados pela entidade além de ter um maior controle financeiro 

da organização.  
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1 - INTRODUÇÃO  

As entidades sem fins lucrativos possuem um papel fundamental em nosso 

país, seu propósito principal, basicamente, possui diretrizes educacionais, 

religiosas, de saúde e sociais. Exercendo o papel de desenvolvimento da 

sociedade, e assim, colaborando com o bem-estar social, maior igualdade 

dentro de uma comunidade e possibilitando uma melhora de vida das 

pessoas que não acesso a muitos recursos. A contabilidade é uma ciência de 

grande relevância para fornecer dados através das demonstrações contábeis 

para compreender como os recursos financeiros são aplicados dentro de uma 

entidade do terceiro setor, estabelecendo critérios e procedimentos que 

devem ser observados pelas entidades sem a finalidade de lucros, dessa 

forma seus usuários terão maior confiabilidade e os dados terão maior 

transparência para a sociedade. Os recursos captados por essas instituições é 

um dos fatores mais relevantes, pois os recursos irão manter as organizações 

em pleno funcionamento e alcançando seus objetivos, dando continuidade e 

podendo alcançar as pessoas mais necessitadas ou com menos recursos de 

uma sociedade.  

O tema a ser tratado é de suma importância, pois se refere diretamente aos 

métodos necessários para o processo de contabilidade das entidades citadas 

nesta pesquisa. Sua importância revela-se na correta execução da atividade 

contábil direcionada para o terceiro setor, que, por sua vez, carrega 

particularidades que devem ser bem observadas. Considerando a relevância 

de cunho social deste tipo de organização, essa monografia abordará tópicos 

cruciais que regem a contabilidade desse segmento, o qual colabora com o 

desenvolvimento de diversos seguimentos empresariais sem fins lucrativos 

ligados à sociedade, que, desta forma, cumprem sua função social. Essa 

pesquisa contribuirá especialmente para que seja exemplificado à sociedade 

quais são as diferenças e características entre as entidades do terceiro setor, 

as demonstrações contábeis que são executadas em uma organização e como 

são os recursos trazidos para que elas continuem em funcionamento.  



  

 

O presente estudo buscou responder ao seguinte questionamento: Quais são 

os objetivos das organizações sem fins lucrativos, como são as 

demonstrações contábeis dessas entidades, como funcionam as entidades do 

terceiro setor e como são os recursos captados por essas organizações? 

O objetivo geral dessa pesquisa é diferenciar as entidades do terceiro setor, 

explicar sobre suas especificidades e seus propósitos. Os objetivos 

específicos foram definidos em diferenciar quais são as entidades do 

terceiro setor; apresentar as demonstrações contábeis das entidades do 

terceiro setor; exibir as principais fontes de recursos das entidades do 

terceiro setor.  

Essa pesquisa de trabalho de conclusão de curso será desenvolvida pelo 

método descritivo. A pesquisa descritiva tem em seu objetivo estudar entre 

dois ou mais aspectos de um acontecimento escolhido sem que haja 

nenhuma influência. Em relação à abordagem do problema, a pesquisa será 

qualitativa. As particularidades fundamentais da pesquisa qualitativa são os 

focos na interpretação, ênfase na subjetividade, flexibilidade no processo e, 

preocupação com o contexto. 

2 . DEFININDO AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR  

2.1 – ENTIDADES BENEFICIENTES  

As entidades beneficentes são associações que realizam trabalhos 

humanitários como abrigos, que são locais para proteção e amparo de 

crianças ou idosos, por exemplo, albergues e asilos sem fins lucrativos 

também são considerados entidades beneficentes e todas prestam serviços 

importantes de caráter social a parte mais necessitada da sociedade.  

Algumas entidades beneficentes são espirituais e promovem um estímulo e 

desenvolvimento sustentável proporcionando uma melhoria de qualidade de 

vida em pessoas de uma sociedade, por meio de atos que colaborem para a 

educação, cultura, saúde e etc.  

Existem também entidades no segmento educacional, na qual promovem 

educação regular gratuita a famílias que estão em vulnerabilidade social, 

esses programas proporcionam um acesso à educação de qualidade para 



  

 

essas pessoas, e muitas vezes oportunidades de ingresso a cursos superiores 

e universidades, proporcionando motivar e resgatar capacidades e 

competências dos alunos, por meio de atividades esportivas, socioculturais, 

inclusão social e pedagógica com o intuito de orientar e desenvolver a 

formação das pessoas. 

2.2- INSTITUTOS  

Instituto é uma organização voltada para pesquisas científicas com temas 

determinados ou para fins beneficentes. Podemos encontrar também em 

forma de institutos as fundações, organizações não governamentais, clínicas 

médicas, associações, cooperativas, institutos universitários, institutos 

educacionais, institutos voltados ao meio ambiente e etc. 

O termo instituto é utilizado como citado acima para englobar a grande 

maioria de pessoas jurídicas de direito público ou privado, sejam com ou 

sem fins econômicos.  

2.3 - ASSOCIAÇÕES  

As associações são criadas pela formação de grupo de pessoas com um 

mesmo objetivo, e que a partir de uma reunião e estatuto com registro em 

cartório criam suas funções sem a necessidade de ter patrimônios e ou 

capital. Os próprios associados farão a fiscalização das atividades e devem 

seguir as regras do estatuto preestabelecido. 

As associações são definidas por pessoas jurídicas formadas pela união de 

um grupo que se organizam para a realização de atividades não econômicas, 

ou seja, sem finalidades lucrativas. Nessas entidades, o fator preponderante 

são as pessoas que as compõem. São entidades de direito privado e não 

público (Cardoso, 2014, p.10). 

Assim as associações formam um agrupamento de pessoas com uma 

finalidade comum que buscam a proteção e amparo de determinados 

interesses, sem fins lucrativos como objetivo. Toda a renda vinda das suas 

atividades deve ser destinada ao objetivo em comum estatuário e sem 

interesse de dividir resultados financeiros entre elas.  



  

 

Essas associações não estão impedidas e nem perdem seus títulos de 

associações ao realizar atividades que geram receitas ou negócios feitos pela 

mesma para manter ou aumentar seu patrimônio desde que as receitas sejam 

destinadas como meio para suas finalidades estatuarias.  

2.4 – FUNDAÇÕES  

As fundações são caracterizadas por serem criadas por uma pessoa ou 

instituidor que disponha de um capital ou patrimônio considerável para 

iniciar as atividades dela. As atividades, estatuto, alterações políticas e 

aprovações serão propostas pelo ministério público e o desejo do instituto 

prevalecerá. 

Uma fundação em resumo é um patrimônio que tem em seu destino um fim 

de interesse social ou público com um conceito jurídico. Porém as 

fundações têm características bem diferentes de outras entidades.  

Apesar das semelhanças com outras entidades que também são regidas por 

um estatuto, as fundações têm características inconfundíveis, a principal é a 

questão de não serem formadas por algumas pessoas físicas, sem a 

necessidade de uma capital ou patrimônio e sim nascerem com um 

patrimônio inicial, o qual prestará serviços de interesse social ou coletivo.  

Porém o início de uma fundação é subordinado a autorização do ministério 

público, sujeito a aprovação de minuta do estatuto e avaliação do patrimônio 

destinado e saber se é o suficiente para aquela atividade proposta.  

2.5 – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL  

As organizações não governamentais como as outras entidades acima 

citadas também não visam lucros e são as principais referências do terceiro 

setor. As organizações não governamentais têm atuação em diversas áreas 

como educação, social, saúde e cidadania.  

Por causa das organizações não governamentais sérias terem títulos de 

utilidade pública municipal, estadual ou federal sua credibilidade e 

comprometimento aumentam e dão mais segurança as pessoas ou empresas 

que desejam contribuir para as atividades estarem evoluindo.  



  

 

Em algumas organizações não governamentais os cargos mais expressivos 

não ganham salários ou benefícios em troca, aumentando o compromisso e 

confiança entre os que são prestados essas ajudas, os apoiadores e as 

entidades, as organizações não governamentais têm como missão atividades 

para uma sociedade mais igualitária. 

Sobre este ponto Santos (2012, p. 151) afirma que: ONG é uma sigla de 

organização não-governamental, uma figura que não existe no ordenamento 

jurídico, mas tem reconhecimento cultural, político e sociológico. São 

entidades formadas por organização espontânea da sociedade civil para a 

execução de atividades cujo cunho é de interesse público (Santos, 2012, p. 

151) 

As organizações não governamentais são entidades privadas de uma 

sociedade civil, sempre sem fins lucrativos, das quais o intuito é defender e 

incentivar as causas políticas de qualquer tipo como: direitos animais, 

direitos indígenas, gênero, racismo, direitos humanos, meio ambiente, 

religiosas entre outros.  

Como as organizações não governamentais não têm fins lucrativos elas 

buscam formas de continuar suas atividades com o apoio financeiro de 

empresários, pessoas físicas e governo que ajudam essas entidades a 

continuarem seus projetos transformando uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

2.6 - ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA  

As organizações religiosas foram as primeiras entidades do terceiro setor 

que se tem conhecimento no Brasil, por isso esses tipos de instituição para 

fins religiosos são uma das mais presentes no país.  

Essas instituições religiosas assim como a formação das associações são 

constituídas por pessoas jurídicas com propósitos em comum e sem 

finalidade lucrativa. Nessas entidades o objetivo é voltado para a fé e a 

religiosidade. 

A instituição e constituição da organização religiosa assemelham-se à da 

associação. Nesse sentido, não existe controle estatal prévio dos seus atos 



  

 

constitutivos (ata de criação e estatuto), e não há necessidade de elaboração 

de escritura pública. Na organização religiosa, não existem sócios ou 

associados, mas, sim, “membros”. São pessoas integradas pela confissão de 

fé, por votos, por compromissos ou por vivência carismática existencial 

(Brasil, 2015, p.45) 

Nessas instituições religiosas não temos o controle estatal prévio nas atas e 

estatutos, e não a necessidade de elaborar uma escritura pública. Nessas 

organizações não temos associados e nem sócios, temos apenas membros 

integrados pela confissão de fé, votos ou compromissos. 

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENTIDADES DO 

TERCEIRO SETOR  

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL OU BALANÇO SOCIAL  

É definido como balanço patrimonial ou social de uma entidade do terceiro 

setor o levantamento que se faz dos ativos e passivos da organização.  

Entende por ativos tudo que uma entidade tem de bens e direitos e que 

podem ser revertidos em valores como maquinários, equipamentos, contas 

bancárias, estoques, valores de recebimento entre outros.  

Entende-se por passivos as obrigações e dívidas de uma entidade como 

pagamento a fornecedores, impostos, empréstimos entre outros.  

Para Diniz (2015) o balanço patrimonial é o principal demonstrativo 

contábil. Nele estão retratados os bens, direitos e obrigações das 

organizações. Todas as empresas ou instituições com ou sem fins lucrativos, 

precisam apresentar o balanço patrimonial, o balanço patrimonial indica a 

situação da entidade na data específica. 

O balanço patrimonial representa a situação contábil, financeira e 

econômica de uma entidade em um período especifico, nesse balanço deve 

conter o resultado do patrimônio líquido que é representado pela diferença 

do total de ativos e passivos e esse resultado é o que determina a situação 

contábil da entidade. 

3.2 – DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO  



  

 

A demonstração de resultados do exercício de uma organização do terceiro 

setor é necessária para apresentar e detalhar os resultados e operações da 

organização em um determinado período de forma reduzida e evidenciando 

o resultado de superávit ou déficit da entidade. 

No balanço patrimonial de uma empresa com fins lucrativos temos os 

termos lucro ou prejuízo, já na demonstração do resultado do período em 

instituições sem fins lucrativos os termos são substituídos por déficit que 

acontece quando um recurso fica abaixo do valor e das despesas que deveria 

estar e o superávit que acontece quando o recurso fica superior as despesas 

do período. 

3.3 – DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA  

A demonstração de fluxo de caixa tem dois métodos de serem feitas, método 

indireto e método direto que fornece informações sobre pagamentos e 

recebimentos de uma organização, em um determinado período que tem por 

finalidade demonstrar modificações no saldo da conta caixa e a competência 

de uma entidade de gerar caixa e seus equivalentes, bem como suas 

necessidades para utilizar esses fluxos de caixa.  

Segundo Bächtold (2011) as demonstrações de fluxo de caixa “indica as 

ações ocorridas no caixa, que vem com as atividades operacionais da 

organização, de investimentos e financiamentos. Apontam a origem e 

aplicação dos recursos da instituição”. Essas demonstrações de fluxo de 

caixa precisam ser apresentadas como em qualquer outra empresa. 

3.4 – DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

SOCIAL  

As demonstrações de mutação do patrimônio líquido social apresentam as 

mudanças realizadas nos resultados acumulados de uma organização em um 

determinado período, além de demonstrar os saldos do início do período, 

acréscimos ou baixas, déficit ou superávit e também demonstra os ajustes no 

patrimônio social da entidade. 

3.5 – NOTAS EXPLICATIVAS  



  

 

As notas explicativas são utilizadas pelas entidades de terceiro setor para 

ampliar e simplificar as informações das demonstrações contábeis para que 

todas as pessoas mesmo que não tenham conhecimento para ler uma 

demonstração contábil consigam interpretar elas. Essas normas são 

consideradas um componente das demonstrações contábeis como requerido 

pelas normas brasileiras de contabilidade.  

Essas normas evidenciam as informações contidas nos demonstrativos 

contábeis de forma reduzida e objetiva para que usuários possam averiguar 

os registros das entidades independente do objetivo deles.  

Conforme Paes (2018) a adoção das notas explicativas provém da 

necessidade de evidenciar as informações contidas nos demonstrativos. 

Tendo em vista que os usuários da contabilidade possuem objetivos 

distintos durante a verificação das demonstrações, as notas explicativas são 

necessárias e contribuem para um melhor entendimento das mesmas. 

4. PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS  

Buscar recursos no terceiro setor é estar sempre se inovando nos métodos 

além dos habituais, pois esse é um dos assuntos mais sérios nessas entidades 

já que são os recursos captados que irão fazer com que os projetos e a 

organização evoluam.  

Nas últimas décadas o terceiro setor cresceu muito no país, e com isso, a 

disputa entre as organizações do terceiro setor também cresceu com a busca 

e apoio dos recursos financeiros. Todas as entidades buscam recursos para 

realizarem a execução de suas atividades, por isso é essencial que as 

organizações garantam um bom desempenho através de seus parceiros, 

colaboradores e contribuintes para que haja um retorno adequado para a 

continuação dos projetos.  

É de extrema importância que os mentores e coordenadores estejam com 

total comprometimento e se doando para essa tarefa.  

Martins et al. (2011) afirma que algumas instituições do terceiro setor se 

deparam com dificuldades para essas captações de recursos, então a 

contabilidade promove a transparência para as mesma, afim de levar uma 



  

 

confiabilidade a todos os interessados, por isso um profissional que atue 

com competência e capacitação técnica é tão importante nessas 

organizações sem fins lucrativos.  

O terceiro setor esta sempre em busca de novas maneiras de buscar 

financiamentos, assim as instituições procuram por produtos e serviços que 

auxiliem as entidades a realizarem seus projetos. A captação de recursos 

financeiros pode ser atraída de diversos meios, um deles e talvez o mais 

comum é a elaboração de projetos sociais, culturais e esportivos para a 

aprovação junto aos apoiadores que pode ser financiado ou patrocinado 

diretamente pelo agente financiador que pode ser pessoa jurídica ou pessoa 

física, ou então por meio de incentivos fiscais do governo, após aprovação 

do ministério, secretaria estadual ou municipal.  

Outra fonte de captação são os recursos públicos governamentais, 

subvenções sociais e auxílios, sendo a primeira uma transferência de 

recursos para estar contribuindo ou financiando integramente o projeto, já o 

segundo a captação vem por meio de valores decorrentes de lei orçamentária. 

Geralmente a maneira que esses recursos são captados se dá por contratos, 

convênios ou termos de parceria, após a aprovação dos projetos, sendo 

sempre importante acatar aos requisitos dos pertinentes editais. 

Uma das maneiras indicadas a se fazer é que cada um dos conselheiros, 

líderes ou maiores apoiadores consiga no mínimo 5 a 6 doadores, instigue 

também as pessoas ao redor a conseguirem mais doadores pela causa, dessa 

forma vai se desenvolver naturalmente um efeito dominó, cada vez com 

mais pessoas interessadas em ajudar a instituição e seus objetivos, fazendo 

assim com que haja mais pessoas engajadas e proporcionando que o 

objetivo da entidade beneficie mais comunidades.  

Segundo a consultora de comunicação e relações institucionais da CLP, 

Thais Bernardi: “As organizações consideram que não se pode exigir nada 

dos conselhos por eles serem compostos por voluntários. Isso não existe. É 

muito importante cobrá-los, até para calibrar expectativas”.  



  

 

Transformar colaboradores, conselheiros e todos envolvidos em captadores 

de recursos é um dos métodos utilizados nas entidades sem fins lucrativos, 

incentivando todos a utilizarem suas redes sociais e redes de contato como 

meio de prospectarem prováveis apoiadores. Se cada uma dessas pessoas 

usarem suas influências pessoas em prol de capturar novos parceiros e 

colaboradores a quantidade de pessoa ajudando certamente irá aumentar.  

É muito importante criar um plano de captação de novos apoiadores e o 

projeto desse plano precisa ser avaliado para entender as chances de um 

bom resultado, com isso podemos analisar ao término de cada projeto a 

comparação do início ao fim do mesmo, assim avaliando se a proposta e os 

esforços foram bem desenvolvidos ao decorrer do tempo.  

Estabelecer referências e indicadores para o acompanhamento dessas metas 

e nomear algum colaborador da entidade para ser encarregado e responsável 

por recolher esses dados é muito importante, pois assim a entidade consegue 

se basear e acompanhar o andamento do plano, e se o objetivo e o 

cronograma estão sendo alcançados com êxito e conforme o previsto.  

Desenvolver e criar afinidades com os colaboradores é uma técnica muito 

eficaz para garantir o apoio dos mesmos, caso eles deixem de atender as 

expectativas os gestores da organização deve ser solícito com o motivo e 

procurar compreender o que esta acontecendo. Criar boas relações com os 

contribuintes é uma forma de apoiar e manter eles envolvidos à causa.  

Elaborar programas de doações regulares também é uma ótima maneira de 

afiliar os apoiadores, buscando uma contribuição mensal, semanal ou 

quinzenal, mas sem pressionar, caso esses apoiadores não consigam a 

instituição pode oferecer uma maneira anual de manter eles colaborando 

com a entidade até que eles consigam ter uma renda melhor para 

contribuírem mais, afim de ajudar as causas e as pessoas que mais precisam 

ou que tem menores oportunidades na sociedade.  

Nesses casos as organizações podem enviar retornos aos apoiadores com os 

dados e resultados alcançados com a participação deles, mostrando os 

impactos e transformações que a doação deles esta desenvolvendo na 



  

 

sociedade e nos usuários da instituição que ele ajuda, estimulando o mesmo 

a continuar ajudando.  

Convide seus colaboradores e apoiadores para visitar o dia a dia da 

organização para que ele se envolva com ela, quanto mais ele estiver 

próximo das ações da instituição mais ele será motivado a continuar 

contribuindo com as atividades.  

Agradeça a contribuição em um curto período de tempo depois de ela ter 

sido feita, faça o comunicado ou a mensagem ser ou parecer pessoal para 

que o apoiador se sinta importante para a instituição e se tiverem muitos 

apoiadores divida a tarefa entre a equipe para que estejam sempre 

conversando e em conato com os melhores apoiadores, Lembrar de 

demonstrar a gratidão da organização aos apoiadores e colaboradores 

também é muito importante para incentivar a todos que dão o suporte pra 

mesma, deve-se fazer isso em toda oportunidade que tiver, é algo bem 

simples e muito eficiente para atrair a confiança de todos que auxiliam de 

alguma forma.  

Criar eventos para celebrar seus apoiadores é simples e necessário para que 

eles estejam sempre próximos a organização, algo interativo que coloque os 

beneficiários e os doadores para se envolverem e trocarem informações, 

mostre fotos e vídeos exibindo como a organização utiliza os recursos 

captados.  

Proporcionar esses momentos informais para que os colaboradores sintam-

se gratificados pela instituição, faz com que eles experienciem e deem valor 

a sua colaboração, de uma forma que sintam uma maior confiança pela 

causa, além de possibilitar uma interação entre quem contribui com os que 

são diretamente impactados de suas ações, isso é também uma das maneiras 

de prestar contas sobre a atuação dos apoiadores para os usuários dessas 

organizações. 

É importante ressaltar que as instituições de Terceiro Setor são distintas das 

do Primeiro e do Segundo Setor no que refere-se a forma como os recursos 

são obtidos para a manutenção de suas atividades. (LAFFIN; EBSEN, 2004)  



  

 

Doações de notas fiscais são uma das maneiras de captar esses recursos, 

qualquer pessoa pode fazer a doação de cupons ou notas fiscais, sem que o 

consumidor coloque seu CPF nela e doe para a instituição.  

Algumas organizações também usam um método simples que são seus 

colaboradores irem as ruas pedir incentivos diretamente as pessoas, 

apresentando os projetos da instituição com o objetivo de captar recursos.  

Fazer bazares beneficentes também é um método, vendendo livros, objetos, 

fazendo brechós e comercializando outras coisas que a entidade queira 

gerando renda para os projetos.  

Com as leis e incentivos fiscais, pessoas e empresas podem também ajudar 

essas organizações, destinando uma parte do imposto para as entidades a sua 

escolha.  

Parcerias com os governos também ajudam muito os projetos dessas 

organizações já que as duas partes têm o mesmo objetivo de crescimento 

social, humano, político e econômico.  

Sendo assim uma organização sem fins lucrativos pode vender produtos e 

prestar serviços desde que esteja relacionado ao seu propósito social e 

principalmente que o recurso gerado com essas práticas seja direcionado 

para o objetivo desta organização.  

A contabilidade proporciona que todos os recursos recebidos e empregues 

nessas entidades do terceiro setor sejam adequadamente registrados nos 

demonstrativos dessas entidades para que possam prestar contas com os 

órgãos ou pessoas interessadas ou o governo, voluntários e usuários.  

Com relação a isso Souza (2013) afirma que a contabilidade deve procurar 

técnicas e procedimentos para interpretar, analisar, registrar e demonstrar os 

fatos administrativos que alterem o patrimônio dessas organizações do 

terceiro setor, sempre analisando que as principais fontes de recursos 

financeiros e materiais das entidades são adquiridos por meio de doações, 

contribuições e incentivos. 



  

 

A intenção e essência de uma entidade do terceiro setor devem ser sempre 

em relação a atuar de forma voluntária, em interesse da população e 

exclusivamente social, sem nunca ter o objetivo de alcançar lucros.  

Piza et al. (2010) destaca que as pessoas físicas e jurídicas que contribuem 

com os recursos para as organizações sem fins lucrativos precisam prestar 

contas do que foi realizado com os benefícios concedidos. Com isso a 

contabilidade nessas instituições tem o importante papel de analisar os fatos 

e atos administrativos das atividades demonstrando com sustentação nas 

ferramentas contábeis as alterações econômicas e financeiras que o 

patrimônio da organização sofre.  

Algumas entidades podem também procurar empréstimos sociais, esses 

fundos são criados e geridos praticamente da mesma forma que um 

empréstimo para pessoas jurídicas ou físicas porem com juros mais atrativos 

em conformidade com o impacto social. Os valores podem variar de valores 

baixos até valores que ultrapassam os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

e as taxas variam em 1% ao mês. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O terceiro setor é composto por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que 

oferecem serviços e bens a favor de uma sociedade. Essas organizações 

demonstram algumas peculiaridades, nos aspectos contábeis perante as 

entidades privadas (segundo setor) e ao setor público (primeiro setor) e a 

diferença entre a questão da busca de lucro. Existem algumas organizações 

sem a finalidade de lucro e cada uma tem a sua característica própria.  

Todas essas organizações são obrigadas a entregarem suas demonstrações 

contábeis para que possam prestar melhores esclarecimentos e levarem 

transparência à sociedade e aos órgãos que as fiscalizam.  

Em relação aos recursos captados por essas organizações fica entendido que 

as instituições possuem muitos meios de atrair esses fundo, tanto por meio 

de vendas diretas quanto por meio de doações, empréstimos, filiações, 

realizações de projetos sociais, incentivos governamentais entre outros, e 

assim alcançando o seu objetivo de auxiliar as pessoas.  



  

 

Essas entidades têm como objetivo principal levar igualdade a sociedade e 

ajudar os que tem menos recursos, assim transformando uma comunidade 

mais equilibrada, essas entidades funcionam com pessoa físicas e pessoas 

jurídicas, arrecadando recursos para que possam transformar em auxílio 

para quem mais precisa.  

Este trabalho de conclusão de curso teve como um de seus objetivos 

investigar o papel da contabilidade nas demonstrações contábeis de 

entidades do terceiro setor, é importante apontar que a contabilidade através 

de seus registros possibilita a transparência e a prestação de contas perante a 

sociedade e órgãos competentes, por meio de demonstrativos que avaliam as 

operações financeiras e promovem a credibilidade dessas entidades. 
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