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Introdução: O Terceiro Setor é uma terminologia utilizada para definir as instituições
de cunho social sem fins lucrativos. Normalmente, essas instituições sobrevivem a
partir de doações de terceiros e tudo o que é arrecadado deve ser aplicado na
manutenção das mesmas. Quando se investe em qualquer tipo de organização, seja ela
do Terceiro Setor ou não, o doador pode exigir a ciência de como e onde estão sendo
aplicadas as doações realizadas. A entidade só poderá apresentar relatórios confiáveis
se possuir uma boa estrutura interna dos seus controles. Por isso, a importância de se
abordar sobre os controles internos dessas entidades. Objetivo: Com a expectativa de
apresentar a realidade de uma instituição do Terceiro Setor para a sociedade que desta
desfruta e nela investe, surgiu o seguinte objetivo: analisar se os controles internos de
uma instituição do Terceiro Setor são suficientes para garantir a sua transparência.
Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa
exploratória, qualitativa, com estudo de caso em uma associação filantrópica sem fins
lucrativos (doravante nominada Associação). Realizou-se uma análise documental na
Associação, na qual foram examinados os documentos utilizados em seus controles
internos, de maneira a identificar se a realidade da mesma está sendo demonstrada
corretamente, proporcionando a transparência necessária. Foram examinadas, por
exemplo, o registro de entradas e saídas, a emissão correta de documentos fiscais, o
controle de todas as formas de receita, entre outros, a fim de identificar possíveis
falhas que possam inviabilizar a transparência no controle atualmente realizado.
Resultados: Com base no estudo realizado, percebeu-se que a Associação não possui
valor fixo de doações a serem recebidas e sua renda sofre oscilações. Seus proventos
são encaminhados para a quitação de contas, alimentação, aquisição de bens para
consumo, ou imobilizado necessários para a manutenção da entidade. Os valores que
entram são rapidamente retirados, não passando pela conta bancária da Associação, e
por vezes nem mesmo passando pelo registro de entrada antes que haja a saída. A
Associação também recebe cestas básicas de alimentação que não são registrados pela
contabilidade. O registro de saídas é realizado ante apresentação de boletos pagos,
notas e cupons fiscais, notas de balcão, ou quaisquer documentos que comprovem a
destinação da renda. Mas nem sempre os documentos comprobatórios são devidamente
apresentados, seja por descuido dos associados, ou pela ausência de comprovantes
disponibilizados pelos fornecedores. Quanto ao voluntariado, além dos associados, que
realizam trabalhos contínuos na associação e assinam o termo de trabalho voluntário,
há pessoas que doam serviços esporadicamente. Para estes casos não é realizado
nenhum tipo de registro. Percebeu-se que os controles internos da Associação não têm
garantido a transparência da entidade e, desta forma, foram feitas propostas de
melhorias para que haja maior transparência. Conclusão: Conclui-se que os controles
internos da instituição do Terceiro Setor estudada não são suficientes para garantir a
sua transparência. Para garantir essa transparência, foram propostas melhorias tais
como novos hábitos para controlar principalmente as entradas e saídas de dinheiro e
planilhas que proporcionem melhor visão e administração dos registros.
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