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Este trabalho objetivou investigar as práticas de contabilidade e o efeito do gênero na intenção empreendedora dos
gestores das organizações do terceiro setor do município de Aracaju, do estado de Sergipe. O terceiro setor é
composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, e suas atividades são direcionadas a finalidades coletivas. A
maior parte dos recursos destas organizações advém de doações, existindo muitas vezes escassez destes recursos,
tornando-se imprescindível a adoção de práticas da contabilidade para tomada de decisões. Além das práticas da
contabilidade, outro fator relevante são os fatores que influenciam a intenção empreendedora dos gestores destas
entidades.

No primeiro momento, a pesquisa investigou quais as práticas de contabilidade utilizadas pelas entidades do terceiro
setor e após quais os fatores, baseados na teoria do comportamento planejado, que influenciam na intenção
empreendedora dos gestores destas entidades. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva do tipo survey,
utilizando questionários estruturados, uma amostra não probabilística foi retirada de uma população para realização
da pesquisa e quanto ao processo, quantitativa, por coletar dados numéricos e examinar e refletir sobre as
percepções para se obter entendimento das atividades sociais e humanas e as práticas de contabilidade. Para as
inferências foram realizados, análise descritivas dos dados, testes estatísticos de análise fatorial, regressão linear,
para verificar o quanto cada variável poderia explicar a intenção empreendedora dos respondentes e finalmente foi
feita as análises. Os resultados indicaram dos relatórios contábeis todas as organizações utilizavam o Balanço
patrimonial, seguido da Demonstração de Superáfit e Déficit do Exercício. Verificou-se que praticamente todas as
entidades calculam o custo dos seus serviços oferecidos, sendo o método de custeio variável o mais utilizado.
Constatou-se que organizações realizam planejamento operacional anual e utilizam o orçamento em todos os
projetos. Quanto as intenções empreendedoras que os valores de Atitudes pessoais, Normas subjetivas e Controle
comportamental percebido tiveram efeitos na Intenção empreendedora dos gestores. Diferenças entre os gêneros não
foi possível mensurar devido a limitação de respondentes.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos houve um aumento significativo da participação das entidades sem fins lucrativos tanto na sociedade
quanto na economia, tendo havido um acréscimo de visibilidade que é cada vez maior. Estas entidades surgiram para
preencher lacunas deixadas pelo Estado, exercendo assim um importante papel para toda a sociedade.

O terceiro setor é composto por organizações privadas, sem fins lucrativos, e suas atividades são direcionadas a
finalidades coletivas. A maior parte dos recursos destas organizações advém de doações, existindo muitas vezes
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escassez destes recursos, tornando-se imprescindível a adoção de práticas da contabilidade para tomada de
decisões.

Desta maneira, é necessário que estas organizações se tornem cada vez mais transparentes, demonstrando aos seus
financiadores, doadores, beneficiados e a toda sociedade em que está inserida como estão aplicando seus recursos e
qual é a origem dos mesmos. Estas organizações precisam demonstrar que estão aplicando seus recursos de forma
idônea e ainda que esta aplicação é eficiente e eficaz, agregando valor, dessa forma, à sociedade. Sendo assim, a
transparência é fator chave para a sobrevivência destas organizações Deste modo, informações contábeis
pormenorizadas e aprimoradas são cada vez mais indispensáveis para estas organizações, visto que são relevantes
para o processo decisório e imprescindíveis na avaliação de desempenho dos projetos sociais. Assim, a questão
problema que norteia esta pesquisa é: Quais são as práticas de contabilidade utilizadas pelas organizações do
terceiro setor

Além das práticas da contabilidade, outro fator relevante são os fatores que influenciam a intenção empreendedora
dos gestores destas entidades. O estudo do empreendedorismo social objetiva entender quais os motivos que levam o
indivíduo a iniciar um novo negócio, determinar seu perfil, suas motivações e as razões de seu sucesso. O
desenvolvimento do empreendedorismo nos gestores das entidades sem fins lucrativos, é mais uma maneira para
contribuir com a economia e desenvolvimento da cidadania. Pesquisadores relatam que existem fatores
comportamentais são influenciadores das intenções empreendedoras, neste contexto a questão que se coloca é
fatores comportamentais, baseado na teoria do comportamento planejado, influência as intenções empreendedoras
dos gestores das organizações sem fins lucrativos

Este plano de trabalho objetivou investigar as práticas de contabilidade e o efeito do gênero na intenção
empreendedora dos gestores das organizações do terceiro setor do município de Aracaju, do estado de Sergipe.

METODOLOGIA

A população da pesquisa é composta de organizações sem fins lucrativos de Aracaju, Sergipe, identificadas como
organizações do terceiro setor, cadastradas pelo Ministério da Justiça e pelo Mapa do Terceiro Setor. O período de
coleta de dados ocorreu de 05 de maio de 2015 a 20 de junho de 2015, sendo enviado um questionário ao potencial
respondente. Tal questionário foi encaminhado após um primeiro contato telefônico, explicando o objetivo da pesquisa
e solicitando a autorização e colaboração da organização.

Inicialmente, para presente pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico. Após essa etapa, procedeu-se à
coleta dos dados da pesquisa de campo por meio de um questionário, cuja construção está centrada na pesquisa
bibliográfica e na identificação das práticas de contabilidade encontradas na literatura especializada. Sendo assim,
obtiveram-se os subsídios necessários para a realização desta investigação e, após a coleta dos dados, procedeu-se
à análise dos resultados.

O questionário, foi dividido em três grupos de questões: 1) Caracterização do entrevistado: neste grupo são
descritas as características dos entrevistados, tendo sido investigados quatro aspectos: cargo/função, idade, tempo
em que atua na organização e grau de instrução. 2) Caracterização da organização: são apresentadas as
características das organizações, sendo analisados os seguintes aspectos: tipo de organização, o tempo de sua
existência, o número de funcionários e voluntários. 3) Aspectos relativos às práticas de contabilidade: foram
pesquisados os seguintes pontos: relatórios contábeis utilizados pela organização, prestação de contas, escrituração
contábil, custos, planejamento e orçamento.

Para essa pesquisa foram selecionadas 78 Entidades, situadas em Aracaju, todas cadastradas pelo Ministério da
Justiça e pelo Mapa do Terceiro Setor. Do total das organizações, 31 aceitaram o convite para participar da pesquisa.
Os questionários, em sua maioria, foram aplicados por meio da internet, como também com a presença do
pesquisador, que visitava as organizações e procurava pelo gestor ou responsável pelas mesmas.
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RESULTADOS

A descrição e análise dos dados inicia-se com a caracterização das organizações, em seguida demonstra-se aspectos
relativos às práticas de contabilidade utilizadas pelas organizações.

2.1 Descrição e Análise dos dados

2.1.1 caracterização do Entrevistado(a)

Na primeira parte é abordada a caracterização do entrevistado, quando quatro aspectos foram investigados: cargo/
função; idade; tempo em que atua na organização e grau de instrução e sexo.

Tabela 1 - Função na Entidade

Cargo Frequência Percentual (%)
Presidente/Diretor 19 61,29
Administrador 4 13,00
Contador 7 22,58
Integrante do conselho 1 3,23
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme a tabela 1, a pesquisa demonstra que 61,29% dos respondentes exercem o cargo de presidente/diretor nas
organizações, tendo 13% como administradores, 22,58% como contadores e 3,23% como integrantes do conselho.

A idade dos pesquisados contempla até 25 anos (6,45%), entre 26 e 35 anos (19,35%), entre 36 e 45 anos (45,16%) e
acima de 45 anos (29,04%). Conforme consta na tabela 2, a maioria dos entrevistados tem entre 36 e 45 anos e acima
de 45 anos.

Tabela 2 - Idade doo Gestor das OSFL

Idade Frequência Percentual (%)
Até 25 anos 2 6,45
Entre 26 anos a 35 anos 6 19,35
Entre 36 anos e 45 anos 14 45,16
Acima de 45 anos 9 29,04
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao tempo em que os respondentes atuam na organização, a pesquisa verificou que a maioria dos
entrevistados (22,58%) atua entre 3 e 5 anos, seguido de um período de atuação acima de 5 anos (48,39%) - tabela 3

Tabela 3 - Tempo de atuação do gestor na Entidade

Tempo de atuação Frequência Percentual (%)
A menos de 1 ano 2 6,45
Entre 1 e 3 anos 7 22,58
Entre 3 e 5 anos 7 22,58
Acima de 5 anos 15 48,39
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Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Relativamente ao grau de instrução dos respondentes atuantes na organização, a pesquisa indica que 71% têm nível
superior completo, 19,35% são especialistas e 9,65% só possuem nível médio (tabela 4).

Tabela 4 - Grau de instrução do gestor

Formação Frequência Percentual (%)
Ensino fundamental 0 0
Ensino Médio 3 9,65
Ensino Superior 22 71
Pos-graduação 6 19,35
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme a tabela 5, a pesquisa demonstra que 38,70% dos respondentes são do sexo masculino e 61,30% são do
sexo feminino.

Tabela 5 - Gênero

Gênero Frequência Percentual (%)
Homem 12 38,70
Mulher 19 61,30
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se que os respondentes, em sua maioria presidentes e administradores, em função da sua idade e do tempo
de atuação, atuam na organização por um tempo acima de três anos, o que demonstra terem experiência e
estabilidade na função.

2.1.2 Características das Organizações

Nesta segunda parte, descrevem-se as características das organizações participantes da pesquisa. Foram
investigados, portanto, os seguintes aspectos: área de atuação da organização, tempo de atuação, número de
funcionários e voluntários da entidade e alguns aspectos sobre a missão da organização. Das 31 entidades
pesquisadas, 32,26% são da área da saúde, 13% de meio ambiente, 6,45% da área cultural, 25,81% da área de
serviço social e 22,60% pertencem a outros campos de atuação (tabela 6).

Tabela 6 - Área de atuação da Entidade

Frequência Percentual (%)
Saúde 10 32,26
Meio ambiente 4 13,00
Cultural 2 6,45
Serviço social 8 25,81
Outra 7 22,60
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa
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O grupo ‘outra’ pode contemplar as entidades de desenvolvimento e habilitação, lei, direito e política, intermediários
para filantropia e promoção de voluntários, assuntos internacionais, religião, negócios, associações profissionais e
sindicatos e atividades não classificadas.

Em relação ao tempo de existência das entidades, a pesquisa aponta que a maioria delas (61,29%) existe há um
período compreendido acima de cinco anos, seguidas das que atuam há um período entre 3 e 5 anos (29,03%) -
tabela 7.

Tabela 7 - Tempo de atuação da Entidade

Tempo de atuação Frequência Percentual (%)
A menos de 1 ano 0 0
Entre 1 e 3 anos 3 9,68
Entre 3 e 5 anos 9 29,03
Acima de 5 anos 19 61,29
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Para se ter ciência do número de pessoas que integram o quadro das organizações, pesquisou-se o número de
funcionários e o de voluntários de cada uma. A pesquisa revelou que 6,45% das organizações pesquisadas dispõem
de mais de 15 pessoas em seu quadro de funcionários e voluntários, 58,06% delas entre 11 e 15 funcionários e
voluntários, 25,82% entre 5 e 10 funcionários e apenas 9,7% possuem até 5 funcionários e voluntários.

Tabela 7 - Numero de funcionários e voluntários da Entidade

Frequência Percentual (%)
Até 5 funcionários 3 9,7
Entre 5 e 10 funcionários 8 25,82
Entre 11 e 15 funcionários 18 58,06
Acima de 15 funcionários 2 6,45
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

2.2 ASPECTOS RELATIVOS ÀS PRÁTICAS DE CONTABILIDADE E À PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS
ORGANIZAÇÕES

Na terceira e penúltima parte, que trata dos aspectos relativos às práticas de contabilidade e à prestação de contas
das organizações, foram pesquisados os seguintes aspectos: relatórios contábeis utilizados pela organização;
prestação de contas e escrituração contábil. Tendo por finalidade conhecer quais relatórios são preparados pela
organização, apresentou-se uma lista de relatórios, na qual os respondentes assinalaram aqueles que a organização
elabora.

Tabela 8 - Práticas de contabilidade

Relatórios Sim Não Total
Frequência % Frequência % Frequência %

Balanço Patrimonial 31 100 0 0,00 31 100
Demonstração do Superávit ou
Deficit do Exercício 28 90,32 3 9,68 31 100
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DOAR 17 54,84 14 45,16 31 100
Demonstração dos Fluxos de
Caixa 8 25,81 23 74,19 31 100

Demonstração do Valor
Adicionado 0 0 0 0 31 100

Demonstração da Mutação do
Patrimônio Social 0 0 0 0 31 100

Balanço Social 8 25,81 23 74,19 31 100
Notas Explicativas 21 67,74 10 32,26 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

A tabela demonstra que 100% das entidades entrevistadas elaboram o balanço patrimonial (BP). Com referência à
demonstração do superávit ou déficit do exercício (DSDE), apenas três delas (9,68%) não a elaboram. Concebendo
como são elaborados os relatórios contábeis, o resultado dessas duas observações deveria ser equivalente, uma vez
que parte do balanço patrimonial é decorrência da demonstração do resultado.

Com relação à elaboração da demonstração de origem e aplicação de recursos (DOAR), a pesquisa apontou que
54,84% das organizações a elaboram. Outros três relatórios,
divulgados com grande frequência pelas organizações do terceiro setor, são o fluxo de caixa (25,81%), as notas
explicativas (67,74%) e o Balanço social (25,81). Os relatórios não demonstrados são: Demonstração do Valor
Adicionado e Demonstração da Mutação do Patrimônio Social.

O balanço patrimonial, a demonstração do superávit ou déficit do exercício e a demonstração das origens e aplicações
são os relatórios mais utilizados pelas entidades sem fins lucrativos. Tal fato se justifica, principalmente, pela
obrigatoriedade da elaboração das mesmas, bem como pelo fato de o balanço patrimonial e a demonstração do
resultado do exercício
serem a base para a elaboração de outros relatórios.

Tabela 9 - Utilização das informações contábeis

Finalidade das informações contábeis Frequência Percentual (%) Considera-se
100% para as 31 entidades

Para fins fiscais 26 83,87
Para o controle das operações da
organização 23 74,19

Para prestar contas as financiadores 25 80,64
Outros 0 0,0

Fonte: Dados da pesquisa

Com o intuito de saber a utilidade das informações contábeis nas organizações investigadas, a Tabela 9 evidencia que
83,87% das entidades as utilizam para fins fiscais. Também 74,19% das organizações usam as demonstrações
contábeis para o controle das operações e 80,64% as utilizam para prestar contas para os seus financiadores.

Tabela 10 - Constatação se as organizações calculam o custo dos serviços oferecidos

Calculam o custo dos serviços e/ou
produtos oferecidos Frequência Percentual (%)

Sim 30 96,77
Não 1 3,23
Total 31 100
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Fonte: Dados da pesquisa

Constata-se na Tabela 10 que praticamente todas as entidades investigadas calculam o custo dos seus serviços e/ou
produtos oferecidos, o que se considera um ponto favorável para estas organizações.

Tabela 11 - Método de custeio utilizado

Método de custeio Frequência Percentual (%)
Variável 19 61,29
Absorção 0 0
Variável e absorção 0 0
Custeio baseado em atividade (ABC) 12 38,71
Não sabe informar 0 0
Outro 0 0
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Outro ponto favorável para as entidades pesquisadas neste trabalho é de que todas que calculam o custo dos seus
produtos e/ou serviços oferecidos conhecem o método de custeio utilizado, sendo o predominante o custeio variável
com 61,29%, seguido do custeio baseado em atividade (ABC) com 38,71%.

Tabela 12 - Realização de planejamento

Frequência Percentual (%)
Fez um planejamento operacional anual com base no
plano estrátegico que inclui o plano financeiro e o
institucional de longo prazo.

24 77,42

Faz apenas o planejamento operacional anual. 4 12,90
Não faz planejamento 3 9,68
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à realização de planejamento, verifica-se na Tabela 12 que 77,42% ou 24 entidades realizam um
planejamento operacional anual, com base no plano estratégico, que inclui o plano financeiro e o institucional de longo
prazo. Por outro lado 9,68% realizam apenas o planejamento operacional anual e 9,68% das entidades pesquisadas
não fazem planejamento.

Tabela 13 - Utilização do orçamento

Frequência Percentual (%)
Utiliza o orçamento para todos os projetos 28 90,32
Utiliza o orçamento apenas para os projetos mais
importantes 2 6,45

Não utiliza o orçamento 1 3,23
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere à utilização do orçamento, verificou-se que a maioria das organizações pratica este artefato da
contabilidade gerencial, o que está condizente com outras pesquisas realizadas. Neste estudo, constatou-se que
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90,32% das entidades utilizam o orçamento para todos os projetos, enquanto que 6,45% utilizam apenas para os
projetos mais importantes e uma organização não utiliza o orçamento.

Tabela 14 - Comparação das metas orçadas com as planejadas/realizadas

As metas orçadas são comparadas com
as realizadas Frequência Percentual (%)

Sim 28 90,32
Não 3 9,68
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se na Tabela 14 que 90,32% das organizações comparam as metas orçadas com as planejadas, enquanto
9,68% não possuem este hábito. Dessas três entidades que não realizam a comparação, está inclusa a que não
realiza o orçamento. Neste sentido, sabe-se que o orçamento não possui utilidade se não houver a comparação do
que foi orçado com o realizado. Considera-se como prática gerencial investigar o porquê das diferenças entre orçado
e realizado, procurando-se detalhes das causas e analisando-se a situação.

Tabela 15 - Avaliação de desempenho

Mede sistematicamente o desempenho
organizacional Frequência Percentual (%)

Sim 19 61,29
Não 12 38,71
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à avaliação de desempenho, verificou-se que das 31 entidades pesquisadas, dezenove delas medem
sistematicamente o desempenho organizacional, representando 61,29% da amostra.

Tabela 16 - Resultados Avaliados

Frequência Percentual (%)
Avalia os resultados da organização e dos projetos
separadamente por meio de indicadores de desempenho
criados para cada um

8 25,81

Para cada projeto, a organização estabelece metas para
todas as áreas (humana, financeira e operacional) e as
compara com os resultados obtidos

21 67,74

A organização não avalia seus resultados 2 6,45
Outros 0 0
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme Tabela 16, constata-se que 25,81% das entidades em estudo avaliam seus resultados para cada projeto,
sendo que a organização estabelece metas para todas as áreas e as compara com os resultados obtidos. Por outro
lado 67,74% avaliam os resultados da organização e dos projetos separadamente por meio de indicadores de
desempenho criados para cada um. Ainda em 6,45% dos casos, não há avaliação dos resultados.

Tabela 17 - Motivos que levaram à implantação e sistema de medição de desempenho
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Motivos Frequência Percentual
(%)

Imposição legal 0 0
A pedido da comunidade 0 0
Imposição do conselho 1 3,23
Transparência 26 83,87
Não implantou sistema de medição 2 6,45
Não respondeu 2 6,45
Total 31 100

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto aos motivos que levaram as entidades à implantação de sistema de medição de desempenho, 83,87% dos
casos foi por transparência. Verifica-se também que em 6,45% dos casos não há implantação de sistema de medição
e duas entidades não responderam a questão.

2.3 INTENÇÃO EMPREENDEDORA

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, nota-se uma predominância de mulheres entre os
respondentes.

Tabela 1 - Gênero dos respondentes

Gênero
Total %

Masculino 12 38,70
Feminino 19 61,30
Total 31 100

Fonte: Dados da Pesquisa ( 2015)

Para análise das relações entre as variáveis da intenção empreendedora e comportamneto planejado foi realizada
Análise Fatorial, para destacar a consistência interna dos resultados obtidos e para exclusão de dados com
consistência inferior aos demais resultados apresentados. De acordo com Lirio, Souza e Silva (2005, p. 93). O teste
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), da Análise Fatorial, testa se os dados estão
suficientemente ligados para que se possa proceder a análise. Resultados abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial
é insatisfatória em decorrência da correlação fraca entre as variáveis.

Valores da estatística KMO acima de 0,8 confirmam a validade dos dados coletados. Na realização do teste KMO dos
dados levantados, foram obtidos os resultados que seguem:

Tabela 2 - Estatística KMO e Teste Bartlett

KMO and Bartlett&39;s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy. ,898

Bartlett&39;s Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 1084,642
Df 276

Sig. ,000

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
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O resultados apresentado na Tabela 2, confirma a adequação dos dados coletados ao uso da Análise Fatorial, pois, o
resultado apresenta valor acima de 0,8.

Um teste de confiabilidade dos dados amostrais, utilizando como referência o Alpha de Cronbach, também foi
realizado para verificação da consistência de todos os dados obtidos na aplicação dos questionários.

O teste de fidedignidade dos dados amostrais, foi realizado por blocos de perguntas e apresenta uma tabela que
sugere a exclusão de alguns dados da amostra para que o coeficiente Alpha de Cronbach, que é um indicador que
mede a fidedignidade de um instrumento de uma escala, obtenha valores mais próximos de 1.

Realizada a Análise Fatorial, no item comunalidades, apresentados na Tabela 3, para todos os valores apresentaram
valor acima de 0,5, significando que os itens em questão representam mais da metade da explicação dos dados da
amostra.

Tabela 3 - Comunalidades - Atitudes pessoais
Initial Extraction

AP01- Ser empreendedor implica mais vantagens do
que desvantagens 1,000 ,643

AP02 - A carreira de empresário é atraente 1,000 ,856
AP03 - Se tivesse oportunidade e recursos, criaria uma

empresa 1,000 ,729

AP04 - Grande satisfação em ser empreendedor 1,000 ,784
AP05 - Entre as várias opções, prefiro ser empresário 1,000 ,859

Extraction Method: Principal Component Analysis.

O Alpha de Cronbach calculado para os dados referentes ao constructo atitudes pessoais, apresentado na Tabela 4,
resultou em um valor de 0,848, representando boa fidedignidade dos dados.

Tabela 4 - Fidedignidade Estatística – Atitudes Pessoais

Reliability Statistics
Cronbach&39;s

Alpha N of Items

,848 5 Fonte: Dados da pesquisa

Para as questões verificou se a carreira de empreeendedor social seria
atraente para os gestores, se gostariam de criar uma entidade caso
tivessem oportunidade e recursos, sobre a satisfação em ser um
empreendedor social e ser empreendedor traria mais vantagens que
desvantagens, apresentaram valores superiores a 0,7, significando, de
acordo com Rezende et al. (2007, p. 100) que mais da metade da variância
de cada uma dessas variáveis é reproduzida pelo fator comum.

Em relação ao segundo bloco de questões, que tratava das normas subjetivas, a Tabela 5, referente as
comunalidades, mostrou que todos os itens que aprovariam a decisão de criar uma empresa, apresentou valor acima
de 0,6.

Tabela 5 - Comunalidades - Normas subjetivas

Communalities
Initial Extraction

NS06 - Parentes 1,000 ,730
NS07 - amigos 1,000 ,650
NS08 - Colegas 1,000 ,853 Os valores obtidos por essas duas variáveis na tabela
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Extraction Method: Principal Component
Analysis.

comunalidades, indicam que, de acordo com Rezende (2007,
p.100), as variâncias de cada uma delas é reproduzida em mais
de 60% pelos fatores comuns.

O valor que mede a fidedignidade dos dados amostrais, apresentado na Tabela 6, apresentou valor 0,708.

Tabela 6 - Fidedignidade Estatística - Normas subjetivas

Reliability Statistics
Cronbach&39;s

Alphaa N of Items

,708 3
a. codings.

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

O bloco de questões que referia-se ao controle comportamental percebido, e na Tabela 7, das comunalidades, todas
as variáveis testadas apresentaram valor superior a 0,5, significando, de acordo com Bezzera e Corrar (2006, p.54)
que as variáveis apresentaram um poder de explicação bom. A facilidade em criar uma entidade e mantê-la
funcionando, estar preparado para iniciar um empreendimento viável, conhecer os detalhes práticos necessários para
a criação de uma entidade e saber como desenvolver um projeto empresarial, apresentaram um alto poder de
explicação (acima de 70) e sobre poder controlar o processo de criação de uma nova entidade e a alta probablidade
de sucesso na tentativa de criação de uma nova entidade, apresentou um valor razoável de poder de explicação
(abaixo de 70), mais ainda acima do nível desejado de 50%.

Tabela 7 - Comunalidades - Controle comportamental percebido

Communalities
Initial Extraction

CC09 - Facilidade em criar uma empresa 1,000 ,773
CC10 - Estar preparado para iniciar negócio viável 1,000 ,713

CC11 - Controle do processo de criação de uma nova
empresa 1,000 ,622

CC12 - Conhecimentos dos detalhes técnicos para criação de
uma empresa 1,000 ,869

CC13 - Conhecimento do desenvolvimento de um projeto
empresarial 1,000 ,739

CC14 - Probabilidade de sucesso na criação de uma empresa 1,000 ,683
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fonte: dados da pesquisa

O teste de confiabilidade dos dados amostrais referentes ao controle comportamental percebido, explanados na
Tabela 8, apresentou valor de 0,819.

Tabela 8 - Fidedignidade Estatística - Controle comportamental percebido
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Reliability Statistics
Cronbach&39;s

Alpha N of Items

,819 6 Fonte: Dados da pesquisa

O quarto bloco de questões, que investigava as intenções
empreendedoras dos gestores, apresentou, de acordo com a Tabela 9,
no item comunalidades, todos os valores acima de 70%.

Tabela 9 - Comunalidades - Intenções empreendedoras

Initial Extraction
IE15 - Estar pronto a fazer de tudo para ser um empresário 1,000 ,765

IE16 - Objetivo profissional é tornar-se um empresário 1,000 ,730
IE17 - Todos os esforços para criar e manter a empresa 1,000 ,701

IE18 - Decisão de criar uma empresa no futuro 1,000 ,716
IE19 - Pensar seriamente em criar uma empresa 1,000 ,810

IE20 - Firme intenção em criar uma empresa dentro de poucos
dias 1,000 ,724

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fonte: Dados da pesquisa

O Alpha de Cronbach das intenções empreendedoras calculado na Tabela 10, apresentou valor de 0,912, indicando
boa confiabilidade dos dados.

Tabela 10 - Fidedignidade Estatística - Controle comportamental percebido

Reliability Statistics
Cronbach&39;s

Alpha N of Items

,919 6 Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com Moraes e Abiko (2006, p. 123) “as comunalidades são
quantidades das variâncias (correlações) de cada variável explicada pelos
fatores. Quanto maior a comunalidade, maior será o poder de explicação
daquela variável pelo fator”. As questões restantes, que investigavam
acerca de considerarse pronto a fazer de tudo para ser um empreendedor
social, apresentou um grau razoável de explicação das variâncias e sobre o
objetivo profissional dos respondentes ser tornar-se um empreendedor,
fazer todos os esforços para criar e manter sua própria entidade, sobre a
decisão de criar uma entidade e em ter pensado muito seriamente em criar
uma entidade, apresentaram altos valores de explicação das variâncias
(acima de 0,70).

Após a análise dos resultados de confiabilidade, realizou-se a análise de Regressão Linear com os dados da amostra
para verificar o quanto cada tipo de atitude (Atitudes Pessoais, Normas Subjetivas e Controle Comportamental
Percebido) contribuem para explicar a Intenção Empreendedora dos respondentes. O primeiro teste foi realizado entre
as Atitudes Pessoais (variável independente) e a Intenção Empreendedora (variável dependente), e o resultado obtido
está apresentado na Tabela 11:

Tabela 11 - Atitudes Pessoais versus Intenção Empreendedora

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
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1 ,687&7491; ,672 ,208 ,16000

a. Predictors: (Constant)

De acordo com Field (2009, p.165), o resultado de R representa a correlação simples entre as Atitudes Pessoais e a
Intenção Empreendedora. O valor R², nesse caso, 0,672, informa que as variações nas Atitudes Pessoais podem
explicar até 67,2% das variações das Intenções Empreendedoras dos respondentes.

Tabela 12 - Normas subjetivas versus Intenção Empreendedora

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,787&7491; ,872 ,721 , 0850

a. Predictors: (Constant)

O resultado 0,872, significa que até 87,2% das variações nas Intenções Empreendedoras dos respondentes são
explicadas pelas variações das Normas Subjetivas.

Em relação ao bloco 03 de questões aplicadas, o Controle Comportamental Percebido (variável independente), os
resultados estão apresentados na Tabela 13:

Tabela 13 - Controle Comportamental Percebido versus Intenção Empreendedora

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,887&7491; ,782 ,714 ,08430

a. Predictors: (Constant)

O resultado 0,786, significa que até 78,6% das variações nas Intenções Empreendedoras dos respondentes são
explicadas pelas variações do Controle Comportamental Percebido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contata-se aqui um aspecto que deve ser melhorado por estas organizações, visto que as entidades do terceiro setor
operam com recursos doados pela sociedade geral, assumindo assim uma obrigação, ainda que moral, de prestar
contas aos seus doadores. Sendo que as demonstrações contábeis constituem um principal instrumento de prestação
de contas por conter um conjunto de informações quantitativas e qualitativas acerca das origens e aplicações de
recursos e da situação financeira, econômica e patrimonial das entidades. Observou-se também que praticamente
todas as entidades calculam o custo dos seus produtos e/ou serviços oferecidos, sendo o método de custeio variável o
mais utilizado. Verificou-se que no geral, as organizações realizam planejamento operacional anual, com base no
plano estratégico, no qual inclui o plano financeiro e o institucional de longo prazo. A maioria das entidades
investigadas utiliza o orçamento em todos os projetos e comparam o orçado com o planejado. Após vasta busca na
literatura, foi possível identificar que a intenção empreendedora ocorre em diferentes níveis nos homens e mulheres e
isso pode ser devido aos seus antecedentes que variam de acordo com o gênero. É importante entender o que
influencia a intenção empreendedora dos indivíduos e essa distinção entre os gêneros para que programas e políticas
de incentivo sejam planejados com eficácia. Ao analisar as atitudes comportamentais dos respondentes, observou-se
que os aspectos atitudes pessoais, normas subjetivas e controle comportamental percebido influencia positivamente a
intenção empreendedora dos gestores das organizações sem fins lucrativos da cidade de Aracaju. Em alguns
aspectos, o comportamento resultante dos dados obtidos na pesquisa é similar, em relação ao genêro. As atitudes
pessoais, descritas por Ajzen (1991) como a avaliação do indivíduo diante de um comportamento e as normas
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subjetivas, que representam a influência do ambiente social no comportamento, apresentaram resultados estatísticos
semelhantes, indicando assim, que com referência a esses comportamentos os gestores das entidades, têm
comportamento similares. No entanto, para esse plano de trabalho, as limitações apresentadas, para análise do efeito
do gênero, se deram devido à dificuldade que ainda se encontra em ter acesso às instituições para realizar pesquisas
acadêmicas. É necessário contar com a colaboração dos gestores para que os questionários possam ser aplicados e
muitos se recusaram a participar, sendo a amostra muito pequena para que se pudesse fazer inferência sobre as
intenções empreendedoras desses gestores. A única inferência que pode ser observada a partir da análise descritiva
é que entre ambos os sexos não haviam diferenças significativas entre suas intenções.
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