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Introdução: O terceiro Setor é uma terminologia utilizada para descrever parcela da
sociedade civil que busca soluções para questões sociais. Caracterizam-se como um
segmento da economia e como uma realidade no tratamento de menos favorecidos,
excluídos e todos aqueles que têm mobilidade reduzida ou que necessitam de atenção
especial. Isto além de requerer muitos investimentos precisa de pessoas para auxiliar
nos serviços a eles prestados, inclusive os de forma voluntária. O terceiro setor
necessita realizar procedimentos contábeis para registro das transações efetuadas, e
demonstrar se terão capacidade para continuarem cumprindo o seu papel de apoio e
assistência à sociedade.  Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi demonstrar as
formas de  avaliação e contabilização do Trabalho Voluntário de Instituições do
Terceiro Setor na Microrregião do Vale do Aço.  Metodologia: Trata-se de pesquisa
Exploratória com procedimentos de pesquisa bibliográfica e de campo.  A população
da pesquisa são 40 instituições do terceiro setor da microrregião do Vale do Aço. A
amostra foi de 6 instituições.  Os dados foram levantados por questionário cujas
principais perguntas foram:  a instituição possui voluntários? Quantos? É celebrado
contrato por escrito com os voluntários? O trabalho voluntário é valorizado em termos
monetários? A contabilidade reconhece o valor da prestação do trabalho voluntário?
Quais são as contas contábeis utilizadas para registro do valor do serviço voluntário?
Os valores dos serviços voluntários são evidenciados na DRE? Resultados: As
despesas, custos, integrações de ativos e receitas de trabalho voluntário são
consideradas como não onerosas, isto é, não envolvem pagamento ou recebimento em
dinheiro. A amostra teve a seguinte composição: 3 instituições de Ipatinga, 2 de
Timóteo e 1 de Coronel Fabriciano. Da amostra 5 instituições possuem voluntários. O
gênero de trabalhadores voluntários da amostra são 68 homens e 75 mulheres.
Somente uma instituição valoriza e contabiliza os trabalhos voluntários e está
demonstra o mesmo valor de trabalho voluntário como receita e como despesa, da
seguinte forma: Débito: Receitas Operacionais (Conta Sintética) e Trabalho Voluntário
(Conta Analítica) em contrapartida de Crédito: Custos (Conta Sintética) e Trabalho
Voluntário (Conta Analítica). Quanto ao aspecto jurídico de se firmar contrato com
voluntários (para nunca se caracterizar como possível trabalho assalariado e
consequentemente uma possível ação da justiça do trabalho), todas as instituições da
amostra firma contrato com os voluntários conforme determina a lei.  A instituição que
contabiliza trabalho voluntário adota os seguintes procedimentos: serviços braçais
podem ser lançados à conta de despesas, serviços profissionais a conta de custos e
serviços que vão incorporar os imobilizados como acréscimo de ativo. Conclusão:
Ainda que existam muitas instituições do terceiro setor no vale do aço, houve
dificuldade de obtenção de respostas aos questionários. A pesquisa revelou que apenas
uma instituição da amostra está realizando a mensuração e contabilização do trabalho
voluntário, e apresenta este fato na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
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