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RESUMO

PEREIRA, Patricia Belo. Identificação e Apuração dos custos com idosos diabéticos no
Lar de Zulma. 2006 65 f. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis) — Departamento
de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
Defesa: 28 de junho de 2006
0 trabalho objetiva identificar e apurar os custos com idosos diabéticos no asilo Lar de
Zulma. Trata-se de um estudo descritivo , do tipo estudo de caso, em que se buscou
estabelecer relações entre uma entidade do terceiro setor e a contabilidade de custos. No asilo
objeto de estudo são atendidos 32 (trinta e dois) idosos, dentre esses, 7 (sete) são diabéticos,
representando a amostra pesquisada. Os dados foram coletados junto à entidade por meio de
pesquisas semi-estruturadas, nos meses de janeiro a maio do ano de 2006. 0 tratamento dos
dados teve caráter qualitativo. Como resultado da pesquisa constatou-se que o maior custo
que a entidade tem tido com os idosos são com os empregados, já que muitos medicamentos
são oferecidos pela prefeitura. A análise feita permitiu observar a importância da
contabilidade de custos em entidades do terceiro setor, tendo em vista que ao disponibilizar
desse tipo de informativo poderá se organizar e ter uma maior noção de quanto custa manter
um idoso diabético, permitindo mostrar às pessoas o quanto precisam das doações para
manter o asilo em funcionamento. Identificou-se também que apenas 22% dos idosos tem
gasto em tomo de 40% das receitas mensais do asilo. Além disso, observou-se, que apesar dos
diretores não serem remunerados, eles trabalham com dedicação, são muito bem organizados
e se esforçam para manter a entidade em ordem, preocupando-se sempre com a higiene da
entidade e com o bem-estar dos idosos.

Palavras-chave: Controle; Custos; Terceiro Setor.
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1 INTRODUÇÃO
Este capitulo está subdividido em quatro seções. Primeiro expõe o tema e problema da
pesquisa; a seguir, na segunda seção, conteplam-se os objetivos geral e específicos deste
estudo; na terceira, tem-se a justificativa do trabalho; e por último, apresenta-se a metodologia
que se utilizou na execução desta pesquisa e a organização do estudo.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Cada vez mais se assiste as crescentes transformações políticas, econômicas e sociais
apresentando-se como desafios para gestores de grandes, médias e pequenas empresas. Entre
tantas questões as organizações precisam buscar novas maneiras de sobreviver nesse mercado
instável. Nesse contexto, torna-se imprescindível a atenção voltada .para gestão das
organizações, independente do segmento de atuação na sociedade.
No Brasil e no mundo, a sociedade está organizada em três setores distintos: primeiro,
segundo e terceiro setor. 0 primeiro setor compreende o Estado que tem por finalidade
garantir o bem-estar social através da prestação gratuita de serviços, na saúde, na educação,
entre outros. No que diz respeito ao segundo setor este é representado pelas organizações que
visam a geração e o acúmulo de riquezas, ou seja, o mercado. E, por último, o terceiro setor
que surge a partir da sociedade civil para suprir parte das demandas não atendidas pelo
Estado.
O Estado tem como obrigação fornecer serviços essenciais para a sociedade, contudo,

ele vem reduzindo seus investimentos na area social, ocasionando a procura de parcerias com
outras instituições para poder oferecer serviços de qualidade. Essas instituições são as
entidades sem fins lucrativos, que visam desempenhar funções sociais cada vez mais
relevantes no contexto social, politico e econômico.
As entidades sem fins lucrativos, em sua grande parte, sofrem com a escassez de
financiamentos para seus projetos sociais. Assim, o terceiro setor vive o desafio da
sustentabilidade organizacional e cabe a esse tipo de entidade procurar novas formas que
possibilitem otimizar os recursos que possuem. A correta gerência dos negócios pode, ainda,
ampliar e aprimorar suas atividades de maneira que consigam atingir seus objetivos
institucionais eficazmente.
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A contabilidade, especificamente a de custos, surge como grande aliada, não so para
instituições que visam maximizar seus resultados, mas também dentro dos objetivos das
organizações do terceiro setor satisfaz a necessidade de se ter uma correta aplicação de seus
recursos.
A falta de gerenciamento das informações nas instituições sem fins lucrativos pode
provocar distorções no processo de tomadas de decisões, devido a ausência de conhecimento
de seus custos e demais situações que envolvem as atividades pertinentes.
Portanto, percebendo a importância de uma gestão de custos que proporcione um
gerenciamento compatível com as condições e necessidades dessas instituições, o presente
trabalho tem como problema de pesquisa a identificação e análise dos custos para se manter
um idoso diabético no asilo Lar de Zulma.

1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho consiste em apurar e analisar os custos para se manter
um idoso diabético no asilo: Sociedade Espirita de Assistência e Promoção Social Tereza de
Jesus (Lar de Zulma).
Constituem-se objetivos específicos da pesquisa os seguintes:
•

levantar e descrever, na literatura especializada, as abordagens sobre as
organizações do terceiro setor;

•

identificar os custos específicos para tratamento de diabéticos da Sociedade
Espirita de Assistência e Promoção Social Tereza de Jesus (Lar de Zulma); e

•

analisar os custos de diabéticos que estão domiciliados no Lar de Zulma.

1.3 JUSTIFICATIVA
Igualmente as empresas que visam reduzir custos e obter lucro, as organizações do
terceiro setor podem utilizar a Contabilidade de Custos como meio de otimização dos recursos
que geralmente são insuficientes para atender a demanda de suas atividades. O que difere é a
destinação do lucro, que nas entidades sem fins lucrativos, é dedicado para a melhoria da
própria entidade ao contrario das empresas que o distribuem para seus sócios.
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Além disso, é importante lembrar que parte das entidades sem fins lucrativos encontra
dificuldades em sua gestão, também pelo fato da legislação atual obrigar os diretores,
detentores do poder de decisão, trabalharem em caráter voluntário. 0 que pode implicar na
ocorrência de gestores não capacitados, ou com pouca disponibilidade de horários,
comprometendo os objetivos e continuidade de tais entidades.
Em algumas entidades, ainda existe a questão do conservadorismo cultivado por parte
de seus diretores e funcionários. Mesmo com os grandes avanços tecnológicos e com a
velocidade em que as informações são transmitidas, seja por falta de recursos ou por falta de
mão-de-obra qualificada, em algumas organizações do terceiro setor os procedimentos são
feitos de forma precária ou até mesmo de maneira desorganizada.
No entanto, salienta-se que a falta de conhecimento, por parte das instituições do
terceiro setor, das contribuições e dos beneficios que a contabilidade de custos pode
proporcionar deve-se a sua pouca utilização nesse segmento.
Assim, a presente pesquisa tem a como questão norteadora contribuir com uma
entidade do terceiro setor, e, através de uma gestão de custos, procurará fornecer informações
contábeis e gerenciais para o processo de decisão dessa entidade.
Apesar de desempenharem funções sociais de extrema importância, essas entidades
têm recebido pouca atenção de estudiosos, no sentido de fomentar a aplicação de novas
técnicas contábeis e gerenciais, amplamente discutidas no contexto empresarial. Desse modo,
considera-se que este estudo se justifica teoricamente pelo caráter inovador que apresenta,
tendo em vista a escassez de produção cientifica a respeito de contabilidade de custos para o
terceiro setor.

1.4 METODOLOGIA

necessário utilizar-se do conhecimento cientifico ao fazer uma pesquisa, pois ele
exige do pesquisador seu senso critico, racional e imparcial. Dessa forma, a pesquisa poderá
ser capaz de prever eventos no futuro, e caso se concretize, tais eventos pertencerão à ciência.
Gil (1991, p. 19) define pesquisa como "o procedimento racional e sistemático que
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos." Portanto,
buscando a resposta do problema e almejando alcançar os objetivos propostos procura-se de
maneira racional apurar e analisar os custos com idosos diabéticos de um asilo.
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Essa pesquisa tem caráter exploratório, pois segundo Raupp e Beuren (2003, p. 80)
"para que o estudo na Contabilidade seja considerado exploratório, deverá concentrar-se em
algo que necessita ser esclarecido ou explorado nesse campo do conhecimento." Como ha
certa escassez nas produções teóricas que tratam em especifico dos custos no terceiro setor o
presente estudo busca aprofundar o conhecimento sobre esse assunto.
A tipologia do estudo quanto aos procedimentos utilizado foi o estudo de caso. De
acordo com Gil (1991, p. 73) é
caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de
maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo , tarefa
praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.

A instituição objeto de estudo desta monografia foi o asilo conhecido como Lar de

Zulma, localizado em Campinas no município de São José/SC. Tem como objetivo promover

o amparo de idosos carentes.
Pelo fato dessa pesquisa ser referente h gestão de custos de um idoso diabético, fez-se

necessário um conhecimento detalhado dos custos e despesas destes moradores do Lar de
Zulma para que se possa otimizar os resultados, permitindo uma continuação e até mesmo
ampliação dessa organização não-governamental.
Foram utilizados documentos, considerando esta uma pesquisa documental. Segundo
Silva e Grigolo (2002 apud RAUPP e BEUREN 2003, p. 89)
a pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam nenhuma
analise aprofundada. Este tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e interpretar
a informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e introduzir-lhe algum
valor, podendo, desse modo, contribuir com a comunidade cienti fi ca a fim de que
outros possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel.

Para que pudesse adquirir as informações necessárias foram feitas entrevistas com os

responsáveis pela parte financeira, os administradores do Lar de Zulma e também com
empregados do escritório de contabilidade que presta serviços ao asilo, através de entrevistas
semi-estruturadas. Para Laville e Dione (1999, p. 188) entrevista semi-estruturada é urna
"série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o
entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento." Esse tipo de entrevista é muito
mais ampla que um questionário, pois possibilita ao entrevistador reformular as perguntas que
vão sendo levantadas a partir das respostas obtidas para que haja uma maior compreensão dos
dados, mantendo uma coerência junto as informações.
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0 asilo abriga trinta e dois idosos e, dentre eles, sete são diabéticos. E este estudo está
concentrado nesses idosos. A tipologia utilizada quanto a abordagem do problema foi
qualitativa. Ela foi usada para se ter uma análise mais profunda dos fatos, permitindo
compreender melhor quanto custa manter um idoso diabético no lar de Zulma. Richardson

(1989, p. 39) salienta que
os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos
indivíduos

Dessa forma, portanto, foi realizada uma pesquisa documental e exploratória que se
desenvolveu por meio de um estudo de caso em um asilo conhecido corno Lar de Zulma.

Além disso, a coleta de dados se deu através de entrevistas semi-estruturadas e, a partir
dessas, na fase de interpretação dos dados, procedeu-se uma análise qualitativa.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
Levando-se em consideração o problema da pesquisa e os objetivos propostos, o

trabalho esta organizado em quatro capítulos.
No capitulo 1, faz-se uma explanação geral sobre o tema e problema, deixando

evidente a sua importância. Na seqüência, apresentam-se os objetivos geral e especifico do
trabalho. Posteriormente, destaca-se a justificativa. Em seguida, evidencia-se a metodologia
aplicada. Por ultimo, a organização do estudo.
No capitulo 2, foi realizada uma revisão bibliográfica do estudo.

Inicia-se

caracterizando uma ONG - Organização Não Governamental-, sua origem, as instituições que
se caracterizam como tais, seus objetivos. Em seguida, explanam-se algumas legislações
sobre terceiro setor, conceitos, classificações de custos, assim como sua importância e seus
métodos de custeio.
No capitulo 3, apresenta-se a análise do estudo de caso. A apresentação do asilo objeto
de estudo, sua estrutura organizacional e fisica. Na seqüência, a descrição de idosos diabéticos
do Lar de Zulma. Em seguida, as receitas do asilo e posteriormente seus gastos.
Por fim, explanam-se as conclusões da presente pesquisa e as recomendações para
outros estudos desse assunto.
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1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Por ser este, urn trabalho que consiste num estudo de caso, todos os resultados obtidos
apenas poderão ser considerados para os diabéticos que fizerem parte dessa pesquisa. Porém,
este trabalho poderá ser usado como base para outras entidades sem fins lucrativos.

2 REVISÃO TEÓRICA

Neste capitulo inicialmente é feita a caracterização de uma organização não
governamental; na seqüência, são abordadas algumas legislações sobre o terceiro setor;

posteriormente discute-se as classificações dos custos; em seguida, apresenta-se a importância
dos sistemas de custo e por último os principais métodos de custeio existente na literatura.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DE UMA ONG-ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTALA sigla ONG - Organizações Não Governamentais- segundo a ABONG — Associação
Brasileira de Organizações não Governamentais- (2005) teve origem após a Segunda Guerra
Mundial, referindo-se As entidades que não foram estabelecidas por acordos governamentais,
sendo que essa expressão foi utilizada pela primeira vez na Organização das Nações Unidas.
Há três tipos de instituições que se caracterizam corno Organizações Não Governamentais, as

associações, as fundações e as organizações religiosas. A ONG Legal (2005) considera que
ONG é
uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que têm por objetivo criar,
viabilizar e implementar projetos, visando o melhor desenvolvimento na área social.
Para a consecução de seus fins, a ONG poderá celebrar contatos. convênios e
intercâmbios com entidades, organismos, órgãos públicos ou privados, institutos,
fundações e sociedades nacionais e/ou estrangeiras.

O INTERSET - Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico Cientifico Ambiental e
Tecnológico- (2006) enfatiza que o objetivo das ONGs é "através de relações com o estado e
mercado, promover e executar ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social." Dessa
forma, desenvolvem trabalhos para conscientizar o ser humano a buscar os valores morais, a

solidariedade e a consciência de ajudar uns aos outros, de valorizar as pessoas como seres
humanos e não pelo seu valor econômico. Essas organizações fazem parte do terceiro setor
que é definido por Fernandes (1994, p. 11) como
iniciativas privadas que não visam o lucro; iniciativas na esfera pública que não são
feitas pelo Estado. Nem empresa, nem governo, mas sim cidadãos participando, de
modo espontâneo e voluntário, em um sem número de ações que visam ao interesse
comum.
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Olak (1996, apud BEUREN 1999, p. 46) comenta que no geral essas entidades
objetivam sempre "a consecução de fins comuns e sem qualquer preocupação com o
acréscimo da riqueza patrimonial individual, mas (e principalmente) com a transformação dos
indivíduos."
Cabe salientar que as instituições do terceiro setor, apesar de serem denominadas sem
fins lucrativos, produzem bens e serviços que, de certa forma, objetivam o lucro. Entretanto,
esse é totalmente revertido para os fins sociais aos quais se destinam tais entidades.
As entidades sem finalidade de lucro pela Resolução 877/00 do Conselho Federal de
Contabilidade,
exercem atividades assistenciais, de saúde, educacionais, técnico-cientificas,
esportivas, religiosas, políticas, culturais, beneficentes, sociais de conselhos de
classe e outras, administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes e
coordenados em torno de um patrimônio com finalidade comum ou comunitária.

No que consiste As associações, elas são conjuntos de pessoas que desempenham
atividades voltadas a seus membros, que podem assumir diversos objetivos, sejam eles
educacionais, esportivos, relacionados à saúde, entre outras. Segundo o Instituto ECOPLAN
(2006) a associação "possui o mesmo sentido da palavra sociedade, porém designa mais
adequadamente uma entidade sem fins lucrativos." A entidade objeto de estudo tem a palavra
sociedade em sua razão social, mas, no entanto, é classificada como uma associação, de
acordo com seu comprovante de inscrição e situação cadastral no cadastro nacional de pessoa
jurídica junto a Receita Federal.
As fundações, todavia, são destinadas a uma finalidade especifica, geralmente criadas
a partir de doações, juridicamente comprovadas, de bens de terceiros para um objetivo
especifico.
Por sua vez, as organizações sociais têm como objetivo principal atender As
necessidades da sociedade em conjunto com o Estado. São organizações puramente civis que
prestam serviços A comunidade com recursos adquiridos de subvenções.
Dentre as organizações pertencentes a esse setor, independente da forma
particularizada como cada uma atua, o objetivo é suprir de forma ampla as carências sociais
visando o desenvolvimento politico, econômico, social e cultural da sociedade em geral.
As organizações que compõem o terceiro setor, igualmente a qualquer empresa estatal
ou privada, precisam gerar no mínimo recursos suficientes para sua sobrevivência e
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continuidade de suas atividades. Captam recursos através de

doações, contribuições,

subvenções, parcerias, e venda de produtos próprios.
As doações geralmente acontecem de forma espontânea, em períodos variados de
tempo e sem um padrão previsto de quantidade. No que diz respeito As contribuições são atos
que cada indivíduo tem como propósito colaborar com a instituição. Já as subvenções são os
recursos que órgãos governamentais destinam geralmente para a manutenção dos bens e
serviços prestados pela entidade. Por sua vez, as parcerias acontecem quando as pessoas se
unem para alcançarem um objetivo em comum. E, as vendas de produtos próprios
normalmente são realizadas quando um grupo de voluntários faz artesanatos e vende em prol
da instituição a ser beneficiada.
Ressalta-se que as entidades deste setor, além de prestar serviços A comunidade e de
certa forma facilitar o trabalho do Estado, também auxiliam a economia. Estas organizações
crescem cada vez mais e além de desempenharem um importante papel na execução das
políticas sociais movimentam a economia através da geração de emprego e renda.

2.2 LEGISLAÇÕES DO TERCEIRO SETOR
previsto pela NBC T 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade, que todos os
procedimentos contábeis aplicados nas Fundações, Entidades Sindicais e Associação de
classes, devem ser igualmente válidos para as Entidades sem fins lucrativos.

obrigatório pela Lei n. 9.532/97, art. 15, que as Entidades Sem Fins Lucrativos, para
o gozo das isenções, registrem todas suas receitas e despesas, e mantenham atualizados e em

boa ordem os Livros Diário e Razão, pelo prazo de cinco anos a partir da data de emissão.
No art.12, dessa lei ainda observa-se que para manter a imunidade, as Entidades Sem
Fins Lucrativos, não podem remunerar, de qualquer forma, seus diretores e devem reverter
integralmente seus lucros para a própria instituição.
Nesse sentido, a lei 9790/99 art. 1 2 § 1 2 corrobora ao determinar que

para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito
privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores.
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais. brutos ou liquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução
do respectivo objeto social.

17

Portanto, todos os diretores e o provedor administram a entidade sem qualquer tipo de
remuneração. Motivo pelo qual faz com que algumas entidades não apresentem em sua
administração pessoas qualificadas e com conhecimentos essenciais para gestão de negócios.

Isso de certa forma pode vir a prejudicar a continuidade da instituição.
Segundo o Portal Tributário (2006) é aplicado as entidades filantrópicas e beneficentes
de assistência social
para efeito de pagamento da contribuição para o PIS 6. aliquota de 1% sobre a folha
de pagamento e de gozo da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei 8.212,
de 1991. Desta forma, para configurar a isenção, a entidade deve atender aos
seguintes requisitos, cumulativamente:
I — seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II — seja portadora do Registro e do Certi fi cado de Entidade Bene fi cente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Medida Provisória 2.187-13, de 24.08.2001, DOU

27.08.2001);
III — promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente
a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Lei 9.732, de 11.12.1998, DOU 14.12.1998);
IV — não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer titulo;
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão
do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Lei 9.528, de
10.12.1997).

Destaca-se que essa lei, além de favorecer as entidades filantrópicas com a isenção do
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-, fez com que para essas
usufruírem dessa isenção se preocupassem com os requisitos de tal lei, obrigando que sejam

atendidos cumulativamente, evitando assim, algumas instituições fraudulentas.
0 Decreto 2536/98 em seu art. 4 dispõe que para fins de cumprimento
a pessoa jurídica deverá apresentar ao CNAS, além do relatório de execução de
plano de trabalho aprovado, pelo menos, as seguintes demonstrações contábeis e
financeiras, relativas aos três últimos exercícios:
I — balanço patrimonial;
II — demonstração do resultado do exercício;
— demonstração de mutação do patrimônio;
IV — demonstração das origens e aplicações de recursos; e
V — notas explicativas.

Assim, além de se apresentarem ao CNAS — Conselho Nacional de Assistência Sociale de terem que fazer as citadas demonstrações, o art. 5° § 2 0 desse decreto dispõe que as
entidades que tiverem receita bruta superior a R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
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reais) em qualquer dos tires exercícios citados do art 40 deverão ser auditadas por auditores
independentes devidamente registrados na CVM — Comissão de valores Mobiliários-.
De acordo com o Boletim ITC — Informativo Tributário Contábil Informatizado(2006) consideram-se isentas do Imposto de Renda
as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e cientifico e as
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituidas e
os coloquem b, disposição do grupo de pessoas que se destinam, sem fins lucrativos,
observado o seguinte (art. 15 da lei n. 9532/97, incorporado ao art. 174 do RIR/99).

Assim sendo, as pessoas jurídicas imunes ou isentas são obrigadas a entregar a DIPJDeclaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica- devendo a declaração ser
entregue em disquete ou via internet nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal ou SRF - Secretária da Receita Federal-.

2.3 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS

Os custos são definidos por Martins (2003, p. 25) como "gasto relativo à bem ou
serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços." Portanto, custo é todo o gasto que a
empresa terá ao fabricar um bem ou fazer um serviço, ou seja, será tudo aquilo que foi
utilizado para conseguir terminar a produção do produto ou concretizar um serviço.
A despesa, segundo Martins (2003, p. 25), "6 bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para a obtenção de receitas." As despesas são itens que reduzem o Patrimônio
Liquido e que têm essa característica de representar sacrificios no processo de obtenção de
receitas.
JA, perda para Martins (2003, p. 26), é "bem ou serviço consumidos de forma anormal
e involuntária." Desse modo, pode-se dizer que os acontecimentos fora da rotina da empresa,

assim, o consumo de um ativo de forma não planejada fugindo dos padrões do processo
operacional é classificado como uma perda. Difere-se da despesa por não ter a intenção de
gerar receita, seu valor é deduzido diretamente do resultado do período.
Cabe salientar que há diferentes tipos de custos: os diretos e os indiretos. Os custos
diretos para Martins (2003, p. 48),
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podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de
consumo (quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas , horas de
mão-de-obra utilizadas e até quantidade de força consumida)

Florentino (1988, p. 165) corrobora ao dizer que os custos diretos
não oferece problemas de cálculo ou de rateio, uma vez que esses problemas so
aparecem quando a contabilidade se vê de um custo que não pertence
particularizadamente a um produto ou uma ordem de serviço, e que deve ter o seu
valor distribuído por diversos produtos ou por diversas ordens de serviço.

Assim sendo, são aqueles custos que são facilmente alocados aos produtos elaborados,
ou seja, são valores rapidamente mensurados e apropriados aos custos de produção do qual
fazem parte.
No que concerne aos custos indiretos Dutra (1995, p. 35) elucida que
é aquele que Ilk) se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de
custo no momento de sua ocorrência. Atribui-se urna parcela dele a cada tipo de bem
ou função de custo através de critérios de rateio. E comum a muitos tipos diferentes
de bens, sem que se possa separar a parcela referente a cada um, no momento de sua
ocorrência.

Pelo fato de não ter uma forma direta de apropriação, é necessário que se faça um
cálculo para que seja possível a distribuição dos custos indiretos. De acordo com Fiorentino,
(1988) alguns critérios têm prioridades na distribuição de custos dentro de uma indústria,
como:
•

distribuição proporcional aos valores de mão-de-obra;

•

distribuição proporcional aos valores da matéria-prima;

•

distribuição proporcional aos valores conjuntos da mão-de-obra e da matéria-prima;

•

distribuição proporcional ao custo final do produto fabricado (exceto custos indiretos

de gastos gerais);
• pelo tempo consumido por produto em cada setor;
• pelo tempo consumido por produto dentro da empresa (todos os setores);
• pelas unidades produzidas de cada artigo em cada setor;
•

pelas unidades produzidas de cada artigo em toda a empresa;

• por energia (força motriz) empregada em cada setor;
• por energia (força motriz) em toda a empresa;
• por área (superficie) ou volume; e
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•

por coeficientes arbitrados.
Portanto, custos indiretos são aqueles que não participam efetivamente da produção, e

que para sua mensuração utilizam sempre valores de dificil identificação com o produto ou
que de alguma forma são facilmente confundidos com pequenos esforços para a realização da
receita.
Horngren (2004, p. 27) relata que se deve levar em consideração a materialidade dos
custos que está sendo rastreado, pois, "quanto maior a quantia de um custo, mais provável é
que seja economicamente viável rastrear aquele custo para um objeto de custo em particular."
Destaca-se que a aplicação do principio da materialidade para a classificação de custos
diretos e indiretos. Como na separação entre custos e despesas, faz-se necessário levar em
consideração a relevância de alguns valores e o custo versus beneficio de aplicar-se cálculos e
métodos de rateio para classificar devidamente pequenos valores.
Levando em consideração a quantidade de produtos fabricados em determinado
período é possível classificar os custos em variáveis e fixos. Para Santos (1987, p. 29), "custos
variáveis são aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção ou
venda." Horngren (2004) elucida que os custos diretos variam também de acordo com as
mudanças que ocorrerem referentes ao nível das atividades. Dessa forma, os custos variáveis
possuem a característica de oscilar de acordo com a produção, considerando um determinado
período de tempo.
Quanto aos custos fixos, Martins (20003, p.52) esclarece que "são os que num período
têm seu montante fixado não em função de oscilações na atividade." Assim, os custos fixos
caracterizam-se por sua independência em relação à quantidade de produtos a serem
fabricados pela empresa. Seus valores, mesmo que apresentem uma periodicidade, podem
variar conforme o período de sua ocorrência. Martins (2003, p. 50) ressalta que
podem-se subclassificar os custos fixos em repetitivos e não-repetitivos, isto 6,
custos que se repetem em vários períodos seguintes na mesma importância (caso
comum do pessoal da chefia da fabrica, das depreciações, etc.) e custos sào
diferentes em cada período (manutenção, energia, etc.)

A alocação dos custos fixos diretamente aos produtos apresenta algumas dificuldades,
pois, geralmente faz-se necessário o cálculo de estimativas e rateios para apropriar
corretamente o valor a todos os produtos. Ao contrário dos custos variáveis, os custos fixos
diminuem

a

proporcionais.

medida que o volume de produção aumenta, ou seja, são inversamente
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Essas classificações podem ser apropriadas tanto para custos diretos como indiretos.
Grande parte dos custos diretos são também classificados corno variáveis já que os custos são
proporcionalmente consumidos conforme o volume da produção.
As despesas podem ser classificadas como variáveis, sendo aquelas que se modificam
de acordo com o volume de vendas, ou fixas, são as que apresentam alocação igual aos custos
fixos. Ressaltando a importância de uma análise cuidadosa na separação e classificação dos
custos e das despesas.
Ressalta-se que a classificação dos gastos preconizada pelos autores, em diretos ou
indiretos, fixos ou variáveis, adotada na indústria, é perfeitamente enquadrável em outros
tipos de empresas como serviços, assim como em entidades sem fins lucrativos.

2.4 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE CUSTOS
Com as constantes transformações da sociedade e para melhor estudar, registrar,
controlar e interpretar os fenômenos qualitativos e quantitativos ocorridos dentro do
patrimônio da entidade, a contabilidade subdivide-se em suas diversas dreas, sem abandonar o
seu enfoque principal.
De acordo com Martins (2003) até a Revolução Industrial, a Contabilidade era
utilizada como instrumento de avaliação dos estoques de empresas, que apenas
comercializavam as mercadorias produzidas artesanalmente e para apuração do resultado.
Seus estoques tinham uma estrutura simplificada e eram mensurados de forma padrão tanto
para empresas industriais como para comerciais. Nesse período, não existia uma preocupação
especifica com a elaboração do preço conforme cada produto. Seu custo final era unicamente
baseado no valor de aquisição e o preço estipulado pelo mercado.
Com a Revolução Industrial, a Contabilidade de Custos surge como meio de suprir as
complexidades criadas pelas inovações tecnológicas das indústrias da época. Segundo Leone
(1987, p. 26),
a contabilidade de custos pode ser conceituada como o ramo da função financeira
que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos estoques, dos
serviços, dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades
de distribuição para determinar o lucro, para controlar as operaedes e para auxiliar o
administrador no processo de tomada de decisão e de planejamento.
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A utilização da contabilidade de custos é considerada essencial tanto para empresas
que objetivam o lucro quanto para aquelas que querem otimizar seus recursos. Nas que
almejam o lucro, a contabilidade de custos fornece dados para que a empresa possa ter
subsídios para uma melhor tomada de decisão e obter um maior controle de suas atividades.
JA, para as entidades sem fins lucrativos utiliza-se este ramo da contabilidade para poder

administrar melhor seus recursos e ter condições de aproveitá-los de forma eficiente e eficaz.
Na contabilidade de custos existem vários métodos de calcular os custos de uma
empresa ou entidade, por isso é necessário ter conhecimento da entidade onde sera aplicado,
buscando sempre a melhor metodologia para obter as informações mais precisas e úteis.
Para Martins (2003) a contabilidade, dentro dos preceitos como uma ciência social,
tem por objeto próprio de estudos o patrimônio das organizações, sociedades, instituições,
pessoa fisica ou jurídica, sejam elas de fins lucrativos ou não. Seu objetivo é produzir
informações sobre as modificações que ocorrem no patrimônio administrado.

A procura pela sustentabilidade e por melhora dos serviços prestados exige o uso de
instrumentos gerenciais como, por exemplo, gestões de custos. É importante que cada uma
das entidades sem fins lucrativos tenha um real conhecimento da forma de -como estão sendo
aplicados os recursos e, que essas informações possibilitem ao gestor ter maior consciência no
processo de tornada de decisão.
Esse tipo de informação auxilia a organização a realizar projeções de curto prazo,
como também possibilita a consecução das metas estabelecidas em seu planejamento
estratégico, dessa forma, dando ênfase ao papel gerencial da contabilidade de custos.

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO

Dentre os vários métodos existentes, neste estudo são contemplados os seguintes
métodos de custeio: por absorção, variável e o baseado em atividades ABC — Activity Based
Costing.

2.5.1 Custeio por absorção
0 custeio por absorção aloca aos produtos o somatório de todos os custos de produção,
fixos e variáveis. Cabe ressaltar que os custos indiretos são atribuídos aos produtos através de

alguns critérios de rateio. Segundo Martins (2003, p. 37) o custeio por absorção
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é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos
[...]. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados , e

só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos

Nesse sentido, Leone (1997,1). 140 141) corrobora ao dizer que
-

quando o numerador da taxa predeterminada inclui todas as despesas de fabricação,
sem se importar sejam elas fixas ou variáveis, diz-se que a contabilidade de Custos
emprega o critério do custeio por absorção. Isto 6, os custos dos produtos ou dos
serviços estão absorvendo todas as despesas de fabricação indiretas. Cumpre lembrar
que o critério do custo por absorção é o critério legal, como, também, é o critério
adotado pelas normas contábeis.

Para Florentino (1988, P. 37), custeio por absorção é a "imputação ao custo dos
produtos ou serviços, de todos os gastos, inclusive dos custos fixos que são rateados e
distribuídos mediante critérios apropriados."
0 custeio por absorção é o método de apropriação de custos com base nos princípios
contábeis geralmente aceitos. Segundo a Resolução 750/93, do Conselho Federal de
Contabilidade, no que se refere ao Principio da Realização da Receita e ao Principio da
Confrontação entre Receitas e Despesas, o confronto entre custos de produção corn a receita
ocorre somente no momento de sua realização, ou seja, quando ocorre a troca de bens e
serviços para com terceiros. Esses custos permanecem nos estoques e ficam acumulados até
que ocorra a constatação da receita. 0 somatório de todos os custos de produção consta na
Demonstração de Resultado do Exercício na forma de custos dos produtos vendidos.
Crepaldi (1998, p.133) elucida que o custeio por absorção tem os seguintes pontos

positivos:
•
•
•
•

Fixação de preços de venda mais reais, pois engloba todos os
custos da empresa nos custos unitários dos produtos.
Baseia-se nos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Demonstra indices de liquidez mas reais.
No Brasil, aceito pelo Fisco.

Como pontos negativos Crepaldi (1998, p. 133) explana os seguintes:
•
•
•

Os custos dos produtos não poderão ser comparados em bases
unitárias quando houver alterações no volume de produção.
A forma de atribuição de custos indiretos é feita por meio de
rateio, o que complica e aumenta o trabalho administrativo, além
de conferir um grau de subjetividade a essa atribuição.
Não oferece informações suficientes para a tomada de decisões, já
que muitas das decisões se baseiam em análise separada dos custos

/4

•

fixos e variáveis: não permite análise do tipo relação
Custo/Volume/Lucro.
Dificulta o controle orçamentário e a determinação de padrões.

Mesmo buscando o melhor critério de alocação dos custos, esse método poderá
apresentar algumas arbitrariedades, Gonçalves, Procópio e Cocenza (1998, p. 7) afirmam que
"a falta de relacionamento entre as bases de rateio e o consumo de recursos responsável pelos
custos indiretos e fixos rateados acarreta as arbitrariedades da aplicação neste método", pois,

normalmente, se procura o fator de maior influência dos produtos ou serviços para tomar
como base o rateio, mas muitas vezes esse critério pode acarretar numa distribuição incorreta,
fazendo com que um determinado bem ou serviço rentável viesse a apresentar-se como nãorental/el, ou um deficitário em superavitário e vice-versa.
Dessa forma, ao escolher esse método de alocação dos custos deve-se fazer um estudo
de toda a produção ou como é realizado o serviço para que esse critério seja o menos
arbitrário possível.

2.5.2 Custeio variável
Essa sistemática de custeio surgiu com enfoque gerencial, tendo em vista que busca
alocar aos produtos e/ou serviços somente o que é de fácil alocação a eles. Martins (2003, p.
198) comenta que
no custeio variável, s6 são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os
fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para o
resultado; para os estoques só vão, como conseqüência, custos variáveis.

Apesar de facilitar os cálculos para avaliação e mensuração dos estoques, esse método
contraria os princípios contábeis, pois não deduz diretamente da receita de todos os esforços
despendidos para a sua realização e, como conseqüência, não é aceito para fins fiscais. Por
essa razão, tem sua aplicabilidade limitada à contabilidade gerencial, isto é consubstancia-se
em um tipo de custeio que produz informações para efeitos internos da empresa. (MARTINS,
2003).
0 principal objetivo do custeio variável é de alocar ao produto apenas os custos e

despesas variáveis e não os custos fixos os quais existem mais para manter a empresa em
funcionamento do que para produzir uma unidade adicional do produto. Sendo assim, o
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custeio variável visa alocar ao produto apenas o sacrificio que a empresa realmente teve para
produzi-lo. (MARTINS, 2003).
No entanto, é um método que apesar de não ser aceito para fins fiscais apresenta
algumas vantagens, como, por exemplo, para tomadas internas de decisões em curto prazo,
tem de imediato a apresentação da margem de contribuição; facilita ao administrador ver o
quanto é despendido em custos fixos, periódicos e repetitivos; e como influenciará no lucro
devido ao fato de como é destacado nas demonstrações contábeis. (LEONE, 1997).
Ao conhecer o quanto foi despendido de custos variáveis a cada produto é possível
calcular a margem de contribuição que cada um proporciona. Para Horngren (2004, p.57)
margem de contribuição "representa a receita menos os custos variáveis que contribuem para
a recuperação de custos fixos. Uma vez totalmente recuperados os custos fixos, a margem de
contribuição remanescente aumenta o lucro operacional."
Portanto, se determinada empresa apresentar um aumento na quantidade vendida de
um produto conseqüentemente ela terá uma maior margem de contribuição, podendo cobrir
melhor seus custos fixos o que resultará em um aumento no lucro operacional. Em
determinado momento a margem de contribuição irá se igualar aos custos fixos representando
o ponto de equilíbrio da produção.

Segundo Dutra (1995, p. 170) no ponto de equilíbrio,
a empresa está produzindo o suficiente pra gerar receita que se iguala ao custo, ou
seja, a empresa não tem lucro nem prejuízo quando está operando em um nível de
produção igual ao seu ponto de equilíbrio, porque ela está gerando recursos
suficientes apenas para remunerar os seus fatores de produção.

0 ponto de equilíbrio está indicando qual seria a quantidade minima que se deveria
produzir para que não ocorresse prejuízo, já que até este momento as receitas totais estarão
contribuindo para cobrir todos os custos.

Todavia, o custeio variável também apresenta desvantagens. Segundo Leone (1997, p.
341) é possível mencionar algumas como
os resultados do custeio variável não devem substituir, em algumas decisões, as
informações decorrentes de outros critérios. As informações do custeio variável são
bem aplicadas em problemas cujas soluções são de curto alcance de tempo. Para
obter soluções de longo prazo, normalmente as informações do custeio variável não
são recomendadas. 0 trabalho de anáise das despesas e custos em fixos e variáveis é
dispendioso e demorado. Sempre deverão ser feitos estudos de custos x beneficios.
Os resultados do custeio variável não são aceitos para a preparação de
demonstrações contábeis de uso externo.
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Portanto, quando for necessário fazer uma avaliação em longo prazo deve-se buscar
um outro custeio para que se possam obter informações mais precisas, já que os custos fixos
do período para esse custeio não é relevante. (BACKER E JACOBSEN, 1978).
Salienta ser necessário observar se os beneficios e o tempo que serão empregados para
realizarem uma separação entre custos e despesas serão compensatórias.
2.5.3 Custeio baseado em atividades
Activity Based Costing - ABC é um sistema de custeio que surgiu com o objetivo de

suprir as deficiências dos sistemas tradicionais, no que tange à geração nas informações
referentes a custos e desempenho. Nesse sentido Martins (2003) diz que a maior diferença
desse custeio para os tradicionais está na forma de como são tratados os custos indiretos,
sendo eles alocados de maneira a demonstrar claramente todos os custos incorridos durante o
processo de produção, dividindo-os por atividade, com o auxilio de um direcionador.
De acordo com Nakagawa (1991, p. 38),
o sistema de custeio baseado em atividades não se diferencia do sistema de custeio
baseado em volume apenas pela mudança de bases de alocação de custos, mas
também pela identificação que faz dos custos por atividades e da maneira como
aloca os custos aos produtos através de maior número de bases.

Quando acontece a realização de uma atividade, concomitantemente, ocorre o
consumo direto ou indireto de recursos, sejam eles materiais ou financeiros. Para a
metodologia do ABC, o fato gerador de um acontecimento da atividade é exatamente o que
irá determinar o consumo de recursos, é o que se pode chamar de direcionador de custos.
Na visão de Martins (2003, p. 300),
completada a fase de custeamento das atividades segue a definição dos processos
(conjunto de atividades que se inter-relacionam) e seus respectivos custos, o que
permite uma melhor análise não só do lucro ou custo de um produto, mas também de
onde estão sendo consumidos os recursos aplicados na empresa. Esta visão permite
até uma possível reengenharia dos processos empresariais dependendo dos
resultados obtidos com a implantação do ABC e/ou lima gestão gerencial com base
nas atividades.

ABC além de possibilitar uma melhor visualização dos custos através de
análises das atividades realizadas dentro da empresa, diferencia-se dos demais sistemas de
custeio por apresentar-se como um instrumento fundamental no processo estratégico de gestão
O método

de custos. (MARTINS, 2003)
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0 ABC apresenta tanto vantagens como desvantagens. Segundo Pereira Filho e
Amaral (apud ELLER, 2000, p. 85) as principais vantagens são:
a) corn os atributos revelados pela análise das atividades, permite a identificação de
detalhes importantes que antes estavam obscuros; b) como elemento da
contabilidade estratégica de custo/gerencial descortina uma visão de negócios ,
processos, atividades, que são de interesse direto e imediato para a competitividade
da empresa; c) permite uma melhoria nas decisões gerenciais, pois deixa-se de ter
produtos "subcusteados" ou "supercusteados"; d) permite ações de melhoria
continua das tarefas para a redução dos custos do overhead; e) facilita a
determinação de custos que agregam ou não valor ao produto; f) é capaz de
identificar e apresentar soluções aos possíveis gargalos; g) inova o critério de rateio,
principalmente aos custos indiretos, evitando as distorções encontradas nos métodos
tradicionais.

E as principais desvantagens descritas são:
a) por ser o ABC ser decorrente do método e custeio por absorção, ele carrega todas
as limitações do mesmo; b) algumas informações não poderão ser tomadas como
base nas informações desse critério; c) geração de informações confiáveis somente a
longo prazo. 0 método irá precisar de constantes revisões; d) controle dificultado
com empresas que possuem grande número de atividades; e) utilise comparativa
restrita; f) como ferramenta de terceirização, o ABC possui limitações.
principalmente dentro de etapas da produção, pois fornecerá o custo do produto. e
não seus componentes. Para a apuração de tal custo, é necessário analisar o
componente como um produto isoladamente; g) o sistema ABC é dispendioso; h)
por causa das inúmeras atividades em que as operações são subdivididas, as Areas de
responsabilidade quase inexistem; i) a apropriação das atividade aos produtos por
meio de direcionadores tem apenas a vantagem de apurar custos aparentemente mais
precisos; j) o ABC na sua forma mais detalhada não pode ser aplicável na prática; 1)
possui dificuldade prática quanto ao conceito de atividade.

A aplicabilidade do ABC não se restringe a um tipo de empresas, pode ser usada para
qualquer uma. Entretanto, segundo Fabro (2001, p. 86), deve ser observado que
devido A sua maior complexidade em relação aos demais sistemas tradicionais, o
ABC pode não ser conveniente a todas as empresas, sendo recomendável àquelas
onde os custos indiretos são parcela significativa e As empresas que trabalham com
clientela diversificada em termos de volume de encomendas, especi ficações.
serviços.

Assim, deve-se levar em consideração o custo beneficio de aplicar ou não o ABC, pelo
fato de sua complexidade. Torna-se benéfico quando a empresa apresenta significativamente
custos indiretos, pois fica mais visível para a administração fazer uma análise critica, já que
possibilitará uma melhor compreensão dos custos e das atividades das empresas com os
devidos produtos.

3 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO

Neste capitulo faz-se a descrição e análise do estudo, composto por quatro seções.
Iniciando-se com a apresentação do asilo; tendo em seqüência a descrição da amostra
estudada; posteriormente, a identificação das receitas do Lar de Zulma; em seguida, a
identificação dos custos dessa entidade; finalizando com os gastos totais com idosos
diabéticos do asilo.

3.1 APRESENTAÇÃO DO LAR DE ZULMA

Esta seção conterá o histórico, sua estrutura organizacional e apresentação da estrutura
fisica do Lar dos Velhinhos de Zulma.

3.1.1 Histórico
0 Lar dos Velhinhos de Zulma já tem sua história para contar. Em 1956 havia urn

grupo de pessoas espiritas que se reuniam em orações na casa de um casal que tinha urna filha
já falecida, Zulma. Esse, por sua vez, veio a ser o nome do asilo que é objeto desse estudo.

Com o intuito do bem-estar social aos idosos carentes, aproximadamente 30, iniciaram
campanhas para arrecadação de alimentos e/ou dinheiro. Com a aceitação e participação de
diversos colaboradores, isso prosseguiu até agosto de 1967. Esse foi o passo inicial para o
surgimento da Associação de Amparo aos velhinhos de Zulma.
A dedicação a essa atividade foi ganhando força até o momento que sentiram a
necessidade de um local no qual amparasse os idosos carentes que vinham recebendo as
doações por eles distribuídos, até aquele momento. Assim, deu-se o inicio a uma procura ao

local para a construção do abrigo. Através de doação conseguiram o espaço desejado, em
Campinas - São José/SC. Posteriormente, obtiveram mais uma doação de dois terrenos ao
lado do que já possuía, ampliando assim, o espaço fisico, perfazendo um total de 6.450m2.
No anseio de dar inicio à construção da obra pretendida encetou-se a busca por
recursos. Com muita seriedade foram registradas em um caderno todas as doações recebidas.
E, dessa forma, a obra foi principiada, e as campanhas prosseguiram até o seu término, que
teve a duração de oito anos.
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Em agosto de 1967, a casa foi inaugurada, e a campanha de distribuição de cestas
básicas encerrada. Os velhinhos que eram beneficiados nessa campanha tiveram o convite
para morar no Lar de Zulma. No entanto, quase todos, com exceção apenas de uma senhora,
moravam com a família e com eles preferiram fi car.
Com o decorrer do tempo a casa chegou a abrigar trinta e dois velhinhos, sendo essa a
quantidade apresentada hoje, e também para o bem-estar e conforto dos idosos é a lotação
máxima permitida.
Com o passar dos anos percebeu-se a necessidade de se ter um local para fazer festas
com os idosos, foi então que surgiu a idéia por parte dos fundadores de construir um salão
para que pudessem realizar tais comemorações e cafes coloniais com a participação da
comunidade para arrecadarem fundos e ajudar a manter o asilo. Após campanhas com o
intuito de obter fundos para construção, realizaram-se a inauguração do saldo, onde ocorreram
várias festas e cafés coloniais. Com a divulgação disso, o salão acabou se tornando pequeno, e
novamente com campanhas, em janeiro de 2006 começaram a reformar e aumentar o salão,
para dar maior conforto as pessoas.
Existem as voluntárias de Zulma, essas fazem os doces e salgados para os cafés, além
disso, produzem artesanatos para venderem com intuito de ajudar o Lar. Dessa forma,
constituísse mais uma fonte de renda para o asilo.

3.1.2 Estrutura Organizacional

Segundo o Estatuto da Sociedade Espirita de Assistência e Promoção Social Tereza de
Jesus, em seu art. 11, a sociedade terá sua administração composta por: presidente, vicepresidente, secretário geral, tesoureiro geral e provedor. Esses deverão ser escolhidos através
de uma eleição que acontece quinquenalmente.
No art. 14, ressalta que junto à diretoria haverá um corpo de cooperadoras,
denominadas Companheiras de Zulma, mas normalmente chamadas voluntárias de Zulma.
Além de contar com um corpo técnico constituído de profissionais liberais e de técnicos.
Vale esclarecer que o estatuto apresenta também os deveres e direitos dos sócios.
Segundo o art. 9g- os deveres são:
se comprometem a prestigiar a sociedade; cooperar para o seu engrandecimento:
respeitar o presente Estatuto; contribuir regularmente com as quantias a que se
tiverem obrigado e a proporem a admissão de novos sócios , ou ainda, indicar outras
pessoas para sócios cooperadores. Parágrafo único — São, também deveres dos
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sócios efetivos participar das reuniões das Assembléias Gerais; aceitar encargos
sociais e propor a admissão de novos sócios efetivos.

No que concernem os direitos de acordo com o art. 10 explana que os associados
tem direito a freqüentar as dependências sociais, receber auxilias, em caso de
necessidade, desde que estes benefícios sejam já prestados pela Sociedade, ern
caráter geral; propor sugestões de interesse social; representar A Assembléia Geral
contra ato da Diretoria; e mais, aos sócios efetivos, em pleno gozo dos direitos
sociais, votar e ser votado.

Diante disso, destaca-se que os sócios quando aceitam fazer parte do Lar dos
Velhinhos de Zulma, lêem o Estatuto e ficam cientes de todos seus deveres e direitos,
devendo, portanto, assumi-los com responsabilidade, já que se trata do futuro de uma entidade
que visa ajudar idosos carentes que em muitos casos foram abandonados por suas familias e
não tern para onde ir.

3.1.3 Estrutura física do Lar de Zulma
Através de informações obtidas junto à instituição e verificação em local percebeu-se
que os cômodos que compõem o asilo Lar de Zulma são os apresentados no Quadro 1.

uadro 1: estrutura física do Lar de Zulma
Cômodos

Qtidade

Descrição

1

São assim distribuídos: 8 (oito) suites, sendo 2 (dois) referentes aos quartos coletivos.
6 (seis) aos quartos individuais, dois na enfermagem (feminino e masculino) e um
próximo A sala de estar.
E a sala que a médica faz suas consultas com os idosos, quando elas não são

Consultório
odontológico

1

Encontra-se desativado. Mas, eram realizadas consultas odontológicas.

Cozinha

1

Despensas

4

Onde são feitos os alimentos constimidos tanto pelos idosos quanto pelos
empregados da entidade.
As quatro despensas são divididas da seguinte forma: a) ficam as frutas, verduras e
refrigeradores; b)armazena os alimentos pereciveis; c)com materiais de limpeza e d)

Escritório

1

com materiais de higiene.
Local da administração e recepção.

Quartos
coletivos

2

São um feminino e um masculino, cada quarto contem 12 (doze) camas.

Banheiros
Consultório

médico

11

realizadas nos quartos.

Refeitório

1

Esses quartos a principio destinados aos idosos cujos familiares pagavam
mensalidades, essas revertidas para o Lar. Desde 1998, é dada preferência aos idosos
que apresentam um quadro de saúde que exige ter mais cuidado e aos bem velhinhos.
Espaço em que fazem suas refeições.

Sala de
enfermagem

1

E onde armazenam os medicamentos, uma espécie de mini - farmácia.

Quartos
individuais

11
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Sala de estar

1

Ambiente mais descontraído, para conversar sem atrapalhar aos que assistem
televisão.

Sala de
lavagem e

1

preparo de
material
Sala de
repouso
Sala de
televisão

e

cabeleireiro
Fonte: A autora

instrumentos.

1

Para os idosos que já estão em fase terminal.

1

Onde os idosos assistem a seus programas na televisão.

1

Local em que é realizada a fisioterapia dos que precisam, e onde estão sendo
efetivados os serviços prestados pelo cabeleireiro.

Sala para
fisioterapia

t para uso dos enfermeiros, quando necessitam preparar e esterilizar seus

possível observar que se os quartos coletivos estiverem lotados serão necessários
apenas oito quartos individuais para compor a lotação máxima do asilo (32), e, no entanto há

11 (onze) individuais. Esses três que não estão sendo usados, é uma prevenção para o caso de
ter em um determinado período vários com doenças que necessitam de um cuidado especial, e
poderiam piorar caso ficassem em quartos que tivessem uma maior circulação de pessoas.
As informações constadas no Quadro 1 foram obtidas através de visitas ao asilo e da
planta da casa, obtida com o provedor (Anexo A). Através delas é possível verificar que
ocorreram algumas modificações (Anexo B), pois a planta não condiz com o que é observado
hoje. Essas mudanças foram as seguintes: onde antes era uma das despensas agora passou a
ser uma área de circulação; por faltar uma despensa, ela foi construída ao lado do refeitório:
havia duas cozinhas e um refeitório, nesse passou a ser localizada a sala de estar, e uma das
cozinhas foi ampliada tornando-se o refeitório; e as salas que envolvem a parte de
atendimento médico, que é composta hoje com as seguintes salas: de lavagem e preparo de
material, de repouso, para fisioterapia e cabeleireiro, enfermagem, consultório médico,

consultório odontológico e dois banheiros. Antes era formada por apenas três salas, não foi
possível obter informação do que era realizado em cada uma delas, e dois banheiros.

3.2 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA
0 Lar dos Velhinhos de Zulma abriga trinta e dois idosos. Esses, por sua vez,
apresentam doenças, como diabetes, problemas cardíaco, psiquiátricos, entre outras. Cabe
esclarecer que se tomou como objeto de estudo o idoso diabético. Foram sete em número total
de pacientes.
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De acordo com a UNIMED (2006) diabetes mellitus é
uma síndrome decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina
exercer adequadamente suas ações. Caracteriza-se por excesso de açúcar no sangue
(hiperglicemia crónica), com alterações no metabolismo de açúcares (carboidratos).
gorduras (lipides) e proteínas. Representa um grupo de distúrbios metabólicos nos
quais existe uma menor utilização de glicose, induzindo hiperglicemia. A insulina 6,
a principal responsável pelo aproveitamento e metabolização da glicose pelas células
do nosso organismo, com finalidade de gerar energia. E produzida pelo pâncreas e
sua falta ou ação deficiente acarreta modificações importantes no metabolismo das
proteínas, das gorduras, sais minerais, Agua corporal e principalmente da glicose.

Portanto, o diabetes é um distúrbio que afeta todo o metabolismo do ser humano,
tendo inicio pelos açúcares, e posteriormente sobre as gorduras e proteínas. Quando o
indivíduo tem diabetes, seu pancreas não produz insulina suficiente, fazendo com que a
glicose do sangue aumente acima do normal, que é de 70 a 110mg.
0 diabetes é classificado de várias maneiras, as principais são: do tipo I, do tipo II e
diabetes gestacional. Segundo Oliveira (2006), o diabetes tipo I aparece como resultado de
uma destruição das células beta produtoras de insulina por engano, pois o organismo
acha que são corpos estranhos. Isso é chamado de resposta auto-imune. Este tipo de
reação também ocorre em outras doenças, como esclerose múltipla, Lupus e doenças
da tireóide. Os pesquisadores não sabem exatamente por que isso acontece. No
diabetes, porém, encontram-se vários fatores que parecem estar ligados ao diabetes
tipo 1. Entre eles incluem-se a genética, os auto-anticorpos, os virus, o leite de vaca
e os radicais livres do oxigênio.

Assim, com a destruição das células beta, o pancreas do diabético tipo I pára de
produzir insulina e consequentemente a glicose se acumula no sangue. Nesses casos o
portador dessa doença precisa utilizar-se de insulina, fazer dieta, praticar exercícios fisicos.
Quando o diabetes não é bem tratada pode causar graves problemas no organismo, em
especial nos pés, olhos, rins, coração e cérebro. (1ST* 2003)
A Sociedade brasileira de diabetes (2006) relata que diabetes tipo II
possui um fator hereditário maior que no tipo 1. Além disso, há uma grande relação
com a obesidade e o sedentarismo. Estima-se que 60% a 90% dos portadores da
doença sejam obesos. A incidência é maior após os 40 anos. (.:.) 0 diabetes tipo 2 é
cerca de 8 a 10 vezes mais comum que o tipo 1 e pode responder ao tratamento com
dieta e exercício fisico. Outras vezes vai necessitar de medicamentos orais e, por
fim, a combinação destes corn a insulina.

Na grande maioria desses casos o portador de diabetes não necessita utilizar-se de
insulina, pois seu pancreas continua a produzi-la, o problema esta na incapacidade de
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absorção de algumas células que não conseguem metabolizar a glicose suficiente da corrente
sangüínea.
Segundo a Agência da Faculdade Integrada do Ceara de Noticias (2006) o diabetes
gestacional é uma patologia que
se desenvolve em 2% de mulheres grávidas que apresentam em seu histórico
alterações na produção de glicose, bem como o descontrole nutricional que pode ser
um fator agravante para o surgimento da doença. A Diabetes Gestacional pode ser
passageira ou permanente, de acordo com o tratamento recomendado pelo medico,
muitas alterações do quadro clinico podem ser reversivas urna vez que a paciente
cumpra as orientações do medico durante o pré-natal.

0 diabetes gestacional se manifesta pelas alterações das taxas de açúcar no sangue que
a mulher possuía e desencadeou na gestação. Para que não se torne um caso irreversível faz
necessário seguir o tratamento recomendado pelo médico e fazer um bom pré-natal. Tendo em
vista que o quadro clinico poderá persistir ou desaparecer depois do parto.
Assim sendo, diabetes é uma doença causada pela falta ou deficiência da produção de
insulina pelo pancreas. Tendo algumas classificações das quais as principais são: do tipo I que
é necessário o uso da insulina e irreversível; do tipo II que nem sempre é obrigatório o uso da
insulina e o diabetes gestacional que a mulher desencadeia a doença na gestação e caso siga
corretamente o tratamento pode vir a ser reversível.
Os idosos diabéticos do Lar de Zulma têm diabetes do tipo II, e no caso deles não é
obrigatório o uso de insulina. 0 cuidado nesse caso é apenas com alimentação, por meio de
dietas e uso de alguns remédios para controlar a glicose. Como indicação para uma melhor
qualidade de vida dos idosos sugere-se a pratica freqüente de exercícios fisicos. No entanto,
segundo as enfermeiras e a administradora por já estarem muito tempo parados, com alguns
movimentos até atrofiados, os idosos não querem se exercitar, por sentirem dores musculares
no dia seguinte.

3.3 IDENTIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO LAR DE ZULMA - ENTIDADE DO
TERCEIRO SETOR
Nessa seção, seek abordadas as formas de obtenção de recursos que da sustentação ao
andamento das atividades institucionais do Lar de Zulma. Pois essa, como qualquer entidade
sem fins lucrativos, tem suas receitas dependentes da solidariedade e da quantia de recursos
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disponíveis que as pessoas possuem por Ines para filantropias. Demonitra-se, através da

Tabela 1, as receitas mensais da entidade em questão, utilizando como ano base o de 2005.
Tabela 1: receitas mensais
Descrição

Valor Mensal R$

TOTAL

2.799,56
2.472,53
11.525,38
2.752.77
2.515,25
22.065,49

Aluguéis
Convênio CELESC
Doações
Voluntárias de Zulma
Sócios

Fonte: A autora

Em 1980, o Lar de Zulma recebeu em doação duas salas comerciais, dois apartamentos
e uma quitinete no centro de Florianópolis/SC. Esses são alugados a terceiros e representa
para entidade uma renda mensal de R$ 2.799,56.
Outra fonte de receita são através dos convénios com a CELESC, esses valores são
cobrados nas faturas de energia elétrica de contribuintes que autorizaram estes débitos e existe
um valor mínimo R$ 5,00 por fatura. A média para o ano de 2005 dessa tipologia de receita
resultou em R$ 2.472,53.
Já, as doações são imprevisíveis, pois dependem da disponibilidade financeira das

pessoas. Dessa forma, fez-se uma média das doações do ano de 2005 para assim mensurar a
receita mensal, obteve-se um valor de R$ 11.525,38.
Outra alternativa utilizada para obtenção de recursos é a elaboração do café colonial,
mensalmente. Para que isso seja possível, as voluntárias de Zulma se reúnem para fazer doces,
salgados e artesanatos. São vendidos convites para o evento e artesanatos sendo todo dinheiro
revertido para o Lar de Zulma. Além disso, as voluntárias também ajudam a adquirir recursos
através de brech6s organizados no Largo da Alfandega — centro de Florianópolis/SC- de
roupas doadas, mas que não couberam nos idosos. 0 valor encontrado nesse item foi de R$
2.752,77, tendo como base o ano de 2005.

Ha, também os sócios, esses são os integrantes da diretoria e que cooperam
mensalmente. Através de um carné são arrecadadas mensalidades, voluntárias. Feito uma
média para o ano de 2005 chegou-se ao valor de R$ 2.515,25.
Dessa forma, o total de receita mensal auferida pela instituição Lar de Zulma no ano
de 2005 foi de R$ 22.065,49.
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3.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS NA INSTITUIÇÃO OBJETO DE ESTUDO

A entidade Lar dos Velhinhos de Zulma tem vários gastos para poder manter o asilo
em funcionamento, a fim de mensurá-los, os cálculos que compõem esse tópico foram

considerados todos os meses com trinta dias e sem feriados.
Essa seção será subdivida em cinco seções. Primeiramente, sera exposto o quanto a
instituição tem de despesas gerais; a seguir sera contemplado o quanto é gasto corn higiene;
na terceira seção apresentam-se os custos com empregados; posteriormente, os gastos corn

alimentação, e, para finalizar, os custos com remédios relativos apenas aos idosos diabéticos.
3.4.1 Despesas gerais

As despesas gerais foram elencadas pela administradora do Lar, suas descrições e
quantidades, os valores obtidos por meio de pesquisa entre três supermercados de
Florianópolis/SC. Na Tabela 2 apresentam-se os custos com despesas gerais mensais:

Tabela 2: despesas gerais
Descrição
Água
Água Sanitária
Álcool
Amaciante
Balde*

Cabeleireiro
Contabilidade

Desinfetante
Detergente
Dedetização*

Energia elétrica
Esponja
Gás

Limpeza na caixa d' Agua*
Luvas
Manutenção do asilo
Material de escritório
Palha de no
Papel higiênico
Pazinha*
Rodinho*
Sabão em pedra
Sabão em p6

Quantidade mensal
60 L
30 L
60 L
4 um
32 idosos
60 L
1L
lvez
30 um
lvez
24 pares
15 pct
360 rolos
4 um
4 um
60 um
60 Kg

Prep) mensal R$
700,00
93,00
119,40
72,00
3,00
256,00
450,00
89,70
55,20
61,67
2.030,00
22,00
540,00
50,00
90,00
1.890,00
47,00
27,75
120.60

0,70
11,34
167,40
274,80
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Saco de lixo SOL
4 pct
Saco de lixo 100L
1 pct
SapOleo
9 Kg
Serviços funerários
Taxa de coleta de lixo
Taxi
Telefone
Vassoura
6 um
TOTAL
Fonte: A autora
*Sao produtos e serviços prestados, adquiridos semestralmente.

12,60
3,15
66,00
90,00
140,00
157,20
210,45
31,80
7.882,76

Para ter um controle com os custos dos produtos e serviços adquiridos semestralmente
é feita uma previsão mensal. Os cálculos seguiram essa forma, por exemplo: dedetização feita
uma vez por semestre, foi dividido o valor total do serviço (RS 370,00) por 6 meses
resultando em R$ 61,67, valor constante na Tabela 2. Sendo assim, todos os produtos mensais
mais as previsões apresentam um resultado de R$ 7.882,76 que dividido pelo total de idosos
(32) é igual a R$ 246,33 por pessoa.
Tanto o cabeleireiro quanto o contador prestam serviços ao asilo voluntariamente, mas
para que fosse possivel mensurar os custos com cabeleireiro foi feita uma média entre três
prestadores desses serviços em Florianópolis/SC, encontrando-se o valor de R$ 8,00 por
pessoa, como o cabelo deles é cortado de dois em dois meses dividiu-se esse valor por dois
para que fosse encontrada uma previsão mensal. Vale destacar que para mensurar os serviços
do contador, foi indagado no escritório de contabilidade responsável o quanto ele cobraria. Já
que este tem plena noção da quantidade de lançamentos contábeis, do número de folhas de
pagamentos dos empregados, en fim, do tempo que é despendido por mês para fazer a
contabilidade dessa entidade. Portanto, segundo o contador, o valor cobrado seria em torno de
R$ 450,00.
Ressalta-se que de vez em quando a instituição necessita de manutenções, mas isso
não ocorre todos os meses, sendo o valor obtido na Tabela 2 referente a uma média do ano de
2005.
Um outro fator que se deve considerar é quando algum idoso falece, o asilo arca com
as despesas, as vezes os familiares ajudam, mas se não tiverem condições financeiras ou até
não tiverem mantido contado com o idoso, o Lar pagará tudo, segundo a administradora
normalmente eles ganham um desconto, que é decidido na hora, no terreno e nos caixões.
Não foi possível evidenciar o valor da depreciação devido ao fato de não se ter acesso
ao inventário do asilo e o escritório de contabilidade não a calcular, já que segundo a NBC T
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19.5 do Conselho Federal de Contabilidade evidencia a obrigação deste calculo a partir do dia
1 2 de janeiro de 2006 e antes disso era apenas recomendada, portanto como os bens são

adquiridos todos por doação, o escritório está fazendo um levantamento do imobilizado, para
poder depreciá-lo.
3.4.2 Custos com higiene

Os produtos e quantidades relacionados à higiene foram obtidos por meio de entrevista
com a enfermeira, em seguida foi pesquisado em três supermercados e tits farmácias os
valores dos materiais para a higiene dos idosos. A Tabela 3 mostra os materiais de higiene,
destacando as quantidades e valores mensais que são necessários para manter os idosos no lar.

Tabela 3: materiais de Higiene
Descrição
Acido Graxos Essenciais - AGE 100m1
Álcool 70%

Algodão
Aparelho pra barba
Condicionador 350m1
Copos descartáveis 50m1
Copos descartáveis 100m1
Cotonete
Creme dental 90gr
Creme de assadura 45gr
Desodorante 55m1
Escova de dente*
Esparadrapo
Esponja*
Fralda
Gaze
Guardanapo 50un
Lenço umidecido 20un
Luvas
Max absorvente
Sabonete 90gr
Shampoo 350m1
Talco
TOTAL
Fonte: A autora
*Produtos obtidos bimestralmente

Quantidade mensal

Prego mensal RS

2 frascos
8L
200 gr
128 um
5,250 L
4 pct
8 pct
23 pct-75 um
32 um
lpor dia
32 un
32 un
1 rolo
32 un
360 un
1.500 un
30 pct
30 pct

46,64
12,40
63,68
69,00
4,40
12,80
43,70
46.40
141,30
96,00
30,40
2,60
36,80
558,00
975,00
13.50
75,00

3000 pares

954,00

600 un
96 un
5,250 L
800 gr
-

309,00

7,20

57,60

54,00
350,40
3.959,82

Considerando os produtos obtidos bimestralmente, para fins de cálculo, fez-se uma
previsão do quanto gastariam por mês, colocando seu valor mensal pela metade do custo.
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Exemplo: a escova de dente teve seu valor unitário multiplicado pela quantidade de idosos
dividido por dois, que seriam os meses (R$ 1,90un x 32 idosos/2 que resultará em R$ 30,40).
Na Tabela 3 os custos serão divididos entre todos os idosos que estão abrigados no
asilo. Apresenta-se, dessa forma um custo mensal de R$ 123,74, que seria o resultado da
divisão do total dos custos com higiene dividida pelo numero de idosos (R$ 3.959,82/32).
3.4.3 Custos com quadro funcional
A instituição em questão possui 20 (vinte) empregados para desenvolver as atividades
inerentes ao bem-estar dos idosos. Desses, quatro estão em licença médica,

e mais tits

pessoas que a prefeitura paga diretamente, em torno de R$ 600,00 cada um. As tabelas que
estão na seqüência do trabalho tiveram por base os dados fornecidos pelo escritório que faz a
contabilidade do asilo e pelas convenções coletivas de trabalho, da saúde (para os técnicos em
enfermagem) e a dos empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas (para
os demais). Todos os cálculos foram feitos considerando um mês com -trinta dias e sem
feriados.

Tabela 4: quadro funcional
Qtidadc
Função

Contratados

Li cença

base

Adicional de
insalubridade

Adicional
noturno

Salário

médica

Horas
Extras
( HE) 50%

Qtidade
H
Horas

Valor

VaNr

Descanso
semanal
remunerado
(DSR)

Valor das
HE 50%

das HE

4,51

-

-

-

992,85

horas

Extras
trabalhadas
(HE) 100%

100Vo

Total dos
proventos

Administrador

1

-

992,85

-

-

Assistente Social

I

-

992,85

-

-

-

-

4,51

-

-

-

992,85

Atodliar de Serviços
Gerais

7

3

1.560,00

240,00

-

136

80

8.18

1.669,09

1.309,09

157,09

4.935,27

Cobrador

I

-

390,00

-

-

-

-

-

-

-

390,00

Cozinheiro

2

-

780,00

-

-

68

40

3,55

361,64

283,64

34,04

1.459,31

3

-

1 170,00

180,00

-

102

60

6,14

938586

736,36

88,36

3.113,59

diurno

3

1

984.0 0

120,00

-

-

-

5,02

-

-

-

1.104,00

Técnico de Enfermagemnoturno

2

-

984,00

120,00

366,66

-

-

5,02

-

-

-

1.470,66

Total

20

4

7.853,70

660,00

366,66

306

180

36,93

2.969,59

2.329,09

279,49

14.458,53

Lavador de roupas a
.

mitquina

Técnico de En fermagem-

Qtidade que
precisa de Vale
Transporte

Vale
Transporte

Desconto do
Vale
Transporte

Vale
Transporte
Liquido

FGTS

Pre v isão
Décimo
Terceiro

Previsão Férias

P revisio 1/3
de Ferias

PIS

Total dos custos
com empregados

Administrador

-

-

-

-

84,39

89,77

89,77

29,92

9.93

L296,63

Assistente Social

-

-

-

-

84,39

89,77

89,77

29,92

9,93

1.296,63

Auxiliar de Serviços
Gerais

4

412,50

93,60

318,90

419,50

446,23

446,23

148,74

15,60

6.730,48

Cobrador

j

87,50

23,40

64,10

33,15

35,26

35,26

11,75

3,90

573,43

Cozinheiro

1

142,50

46,80

95,70

124,04

131,95

131,95

43,98

7,80

1.994,72

Lavador de roupas a
máquina

1

150,00

70,20

79,80

264,66

281,52

281,52

93,84

11,70

4.126,63

1 ecnico de
Enfermagem-diumo

3

297,50

59,04

238,46

93,84

99,82

99,82

33,27

9,84

1.679,05

Técnico de
Enfermagemnoturno

-

-

-

-

125,01

132,97

132,97

44,32

9,84

1.915,77

10

1.090,00

293,04

796,96

1.228,98

1.307,29

1.307,29

435,76

78,54

19.613,35

Função

.

Total

Fonte: A autora
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A Tabela 4 foi previsionada pelo número total de empregados, ou seja, todos os
cálculos foram realizados pela quantidade de contratados menos os de licença médica. Os
salários individuais de cada função são: administrador e assistente social — R$ 992,85; auxiliar
de serviços gerais, cobrador, cozinheiro e lavador de roupas — R$ 390,00 e os técnicos de
enfermagem — R$ 492,00.
Ressalta-se que segundo o Índice Fundamental de Direito no art. 189 da CLT —
Consolidação das Leis do Trabalho- são consideradas atividades ou operações insalubres
"aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do tempo de exposição aos seus efeitos." Para saber se o empregado tem direito
ou não a esse adicional a Comissão Permanente de Insalubridade e Periculosidade (CP1P), vai
ao local de trabalho e faz um laudo pericial. Através do laudo, o técnico atestou que o
adicional de insalubridade que os técnicos em enfermagem, os lavadores de roupas e os
auxiliares de serviços gerais do Lar de Zulma são de 20 % do salário mínimo (R$ 300,00 x
20%). Foi calculado com o valor do salário mínimo referente a dezembro de 2005.
No que concerne ao item trabalho noturno, a Convenção da Saúde dispõe que o
trabalho noturno deverá ser remunerado com adicional de 40 %, nas horas trabalhadas entre as
22:00h as 07:00h, sobre o valor da hora de salário normal. 0 trabalhador tem direito ao
adicional noturno, segundo Gonçalves (2003, p. 20), pelo fato de "ser realizado num período
em que o organismo está preparado para descansar, se torna mais penoso, e, por isso, recebeu
uma dose extra por parte do legislador."
As técnicas de enfermagem do período noturno trabalham 12h e descansam 36h,
portanto, foi calculado primeiro o valor da hora trabalhada (R$ 2,51, resultado do salário
base+adicional de insalubridade/220h), depois calcula-se o valor de 40% sobre uma hora
trabalhada (R$ 2,51 X 40% = 1,00), posteriormente divide-se as horas noturnas pelas 12h e
desse resultado multiplica-se por 220h (10h11 2h X 220h = 183,33h) para que se possa obter a
quantidade de horas noturnas trabalhadas, e por último multiplica-se o valor adicional da hora
noturna pela quantidade de hora calculada (R$ 1,00 X 183,33 = 183,33); o que resultará no
valor do adicional noturno mensal por técnico. As 10h citadas como horas noturnas referemse ao período das 22h ás 7h, porque uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos de
uma hora normal. Segundo Gonçalves (2003, p. 20) "a hora do trabalho noturno será
computada como de 52 minutos e 30 segundos e deve ser remunerada com um acréscimo de
no mínimo 20% sobre a hora diurna".

4/

A Convenção coletiva de trabalho que trata sobre os empregados de instituições
beneficentes, religiosas e filantrópicas dispõe que as duas primeiras horas extras trabalhadas
no dia terão o acréscimo de 50 % e as subseqüentes o acréscimo será de 100 % sobre o valor
das horas normais. Já, nos domingos e feriados terá um adicional de 100 % em todas as horas
extras, que irá incidir sobre as horas normais. Referente a horas extras, o Índice Fundamental
de Direito relata que no art.

e da CLT que "considera-se como de serviço o período em que o

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo
disposição especial expressamente consignada."
Apenas tits funções fazem horas extras, os auxiliares de serviços gerais, o cozinheiro
e o lavador de roupas, porque trabalham 9h por dia, dois sábados e dois domingos por mês.
Cabe esclarecer que é feita uma escala de revezamento entre os que têm o mesmo cargo,
sendo que o contrato de trabalho deles é de 40h semanais e 4h no sábado. Portanto , o asilo
paga 30 HE — Horas Extras fixas por mês (por serem fixas estas HE não entram no cálculo do
DSR), porque eles começam a trabalhar todos os dias as 7:00h, elas entram no acréscimo de
50 %, junto com as duas primeiras horas extras de sábado (14:00h-16:00hs), como são dois
sábados por mês serão 4 HE, dando um total de 34 HE com acréscimo de 50 % . E no
domingo 8 horas extra com adicional de 100 %, dois domingos corresponderá a 16 HE mais
as duas últimas de sábado que terá equivalência de 20 HE mensais de 100 %.

Os empregados que fazem horas extras têm direito ao adicional, esse acréscimo
também produz um aumento no descanso semanal remunerado. 0 cálculo é simples, divide-se
o valor das HE pelo número de dias Ateis e multiplica-se pela quantidade de DSR - Descanso

Semanal Remunerado-. Os cálculos foram realizados considerando 25 dias úteis e 5 dias de
DSR.

Para mensurar o valor do vale transporte de cada empregado, primeiramente foram
obtidas informações de quais linhas de ônibus cada um utiliza e quantos necessitavam desse
beneficio, depois buscaram os valores de cada passagem (auxiliar de serviços gerais- três corn
tarifa por R$ 1,75 e um por RS 3,00; cobrador- R$ 1,75; cozinheiro- R$ 2,85; lavador de
roupas- R$ 3,00; e técnicos de enfermagem- um com tarifa por R$1,75 e dois por R$ 2,10) e
multiplicou-se por cinqüenta, quantidade que o asilo fornece de passes por pessoa. Vale
transporte segundo Belfort (2004, p. 178)
é uma espécie de beneficio que o empregador defere ao empregado, constituindo na
antecipação de despesa destinada a custear o transporte para deslocamento
residencialltrabalho e trabalho/residência. Tem direito ao vale transporte todos os
empregados, como tais definidos no art. 3' da CLT, além dos domésticos,
trabalhadores de empresas de trabalho temporário, atletas profissionais etc.
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O desconto do vale transporte é de 6% sobre o salário base do empregado quando o

resultado não for maior que o total do vale transporte, por esse motivo todos no asilo foram
calculados com 6%. Esse valor é descontado do empregado, portanto não é um custo para o
empregador. Vale transporte liquido é o valor do vale transporte menos o desconto, essa sera a
parcela que o empregador terá de custo para manter este beneficio aos seus empregados.
O FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- por ser um encargo social que é

pago pelo empregador, diferente do INSS que é descontado do empregado, representa,
portanto um custo de 8,5 % sobre o total dos proventos, que é a soma do salário base, mais as
horas extras, adicionais noturnos e o descanso semanal remunerado. 0 Índice Fundamental de
Direito relata que no enunciado 63 do TST — Tribunal Superior do Trabalho- está disposto
que "a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a
remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais."

Sendo, portanto o total dos proventos , O calculo feito com base em 8,5% de FGTS foi devido
as seguintes leis. Segundo o Planalto (2006) a lei 5107/66 em seu art. 2' dispõe que
para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em
conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da
remuneração para no mês anterior a cada empregado.

E no art. 22 da lei complementar ri" 110 de 29/06/01, de acordo com a Dataprev (2006)
Fica instituida contribuição social devida pelos empregadores , à aliquota de cinco
décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador
L.] § 2.2 A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua
exigibilidade.

Assim, os 8 % mais o 0,5 % representa 8,5% de FGTS que a instituição paga por
empregado mensalmente, sobre o total dos proventos.
Segundo Gonçalves (2003, p. 74) o 13' salário corresponde a "1/12 da remuneração do
empregado por mês de serviço durante o respectivo ano, observando que .a fração igual ou
superior a 15 dias de trabalho será devida como mês integral".
Sobre férias Belfort (2004, p.56) explica que
após trabalhar 12 meses para uma mesma empresa, o empregado terá direito a um
período de ferias que deverão ser gozadas nos 12 meses subseqüentes. Os primeiros
12 meses chamam-se período aquisitivo e os 12 posteriores período de gozo.
máximo que um empregado terá direito é de 30 dias corridos e o minim° 12,
dependendo sempre do número de faltas injustificadas que cometer durante o
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período aquisitivo. As férias serão pagas de conformidade corn a remuneração que
receber o empregado, pois seria ilógico ter prejuízo no seu ganho.

Sendo assim, tanto o décimo terceiro quanto as férias todos os empregados tem direito,
e em algum momento a entidade terá este custo, como forma de prevenção e seguindo os

preceitos do principio da competência foi feito uma previsão mensal de quanto custaria para a
empresa. Portanto, essas duas previsões foram mensuradas da seguinte forma: a soma do total
dos proventos mais o FGTS dividido por doze, que é a quantidade de meses por ano. As férias
foram calculadas devido ao fato de que quando esse empregado estiver de férias entende-se
que deverá colocar outra pessoa no seu lugar.
A previsão de 1/3 de férias foi elaborada pelo mesmo motivo do décimo terceiro,
entretanto seu cálculo se diferencia, é feita a previsão das férias e desse valor multiplica-se
por 1/3. Pois, segundo a Enciclopédia Jurídica Soibelman no art. 7 da CF no seu inciso XVII
relata que o empregado tem direito ao "gozo de férias anuais remuneradas corn pelo menos,
um terço a mais de do que o salário normal."
0 PIS — Programa de Integração Social é um contribuição mensal que o empregador

tem que pagar, seu valor corresponde a 1% do salário base do empregado. A Presidência
(2006) dispõe que a medida provisória em seu art. n" 13 que

A contribuição para o PIS/PASEP sera determinada coin base na folha de salários,
alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos politicos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei ri -9- 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, cientifico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei itg 9.532, de 1997;
V - sindicatos, federações e confederações;
VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituidas ou
mantidas pelo Poder Público;
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações
Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1 0 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

Por ser a entidade objeto de estudo de caráter filantrópico, com base nesse artigo terá
como despesa mensal 1% do salário base por empregado.
Apresentando para a entidade, considerando as previsões, um custo total mensal com
empregados de R$ 19.613,35.
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3.4.4 Custos com alimentação

Antes de iniciar a mensuração desses gastos elucida-se que normalmente recebem por

doação o necessário em relação à alimentação dos idosos. Nesse estudo será feito esse
calculo, pois caso não venham a receber essas doações a entidade terá que arcar com os
custos. Na Tabela 5, observa-se um relatório sintetizado dos gastos mensais com alimentação.
f•
• aoem n: smtese aos gastos com aumentacao

Descrição

Café da manhã
Lanche
Almoço
Cafe da tarde
Lanche
Janta
Lanche
TOTAL
Fonte: A autora

Horário

Custo mensal de todos os
idosos R$

Custo mensal dos
diabéticos RS

7:30hs
9:30hs
11:30hs
14:30hs
16:00hs
19:001is
22:00hs
-

803,54
270,00
1957,34
880,16
521,97
428,73
115,40
4.977,14

714,74
270,00
1929,02
746,96
349,7 7
428,73
115,40
4.554,07

Reportando-se às informações da descrição dos alimentos, bem corno suas quantidades
(apêndice A), elas foram obtidas através das cozinheiras. Através dessa listagem foi realizada
uma pesquisa em três supermercados de Florianópolis/SC, e, após, efetuou-se o cálculo dos
valores. Cabe esclarecer, que devido à variedade de frutas consumidas não foi possível
quantificar os quilos consumidos por mês.
Para se prosseguir com o calculo dos gastos com alimentação é necessário fazer uma
ressalva, o asilo tern trinta e dois idosos, vinte empregados e três ajudantes da prefeitura, os
quais também se alimentam no asilo. Portanto, os gastos apontados na Tabela 5 são para
cinqüenta e cinco pessoas, dos quais apenas sete são diabéticos.
0 total por mês (R$ 4.977,14) dividido pela quantidade de pessoas (55) que
consomem esses alimentos, resultaria em um custo para a entidade de R$ 90,49 mensais por
pessoa, já que todos usufruem também dos alimentos dietéticos. No caso dos diabéticos foram
retirados os valores de tais itens: açúcar, bolacha maisena, e gelatina, iogurte e suco que não
sejam dietéticos. Portanto, o custo corn alimentação mensal de cada idoso diabético perfaz um
total de R$ 82,80, ou seja, é o valor total dos produtos que os diabéticos podem consumir (RS
4.554,07) dividido pelo número de pessoas (55).
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3.4.5 Custos corn remédios

Os idosos diabéticos que fazem parte desse estudo apresentam outras doenças além de
diabetes. Nesse sentido, os medicamentos elencados na seqüência desse trabalho não são
todos necessários para quem tem essa doença. Dessa forma, cabe esclarecer que os remédios
utilizados para tratamento de diabetes são os seguintes: Glibenclamida e Metformina. Além
disso, destaca-se que todos os idosos estudados apresentam diabetes do tipo II, não sendo
obrigatório o uso de insulina.
Para uma melhor compreensão, os medicamentos serão abordados, tipo de
medicamento e quantidade por paciente, a fim de facilitar a visualização, tendo em vista que
nem sempre é usada a mesma quantidade de remédios. A seguir, a Tabela 6 visualiza-se os
medicamentos necessários aos idosos diabéticos do Lar de Zulma.

Tabela 6: medicamentos dos diabéticos
Paciente A
Medicamentos

Aniodipino 5mg
Hidroclorotiazida 50mg
Paracetamol 500mg
TOTAL
Paciente B
Digoxina 0,25mg
Glibenclamida 5mg
Hidrocloratiazida 50mg
TOTAL
Paciente C
Amitriptilina 25mg
Diazepam 10mg
Furosemida 40mg
Glibenclamida 5mg
Puran T4 25mg
TOTAL
Paciente D
Captopril 25mg
Carbamazepina 200mg
Fluoxetina 20mg
Furosemida 40mg
Glibenclamida 5 mg
Metildopa 500mg
Propanolol 40mg
Resperidon lmg
Sinvastatina 20mg
TOTAL

'
Contém

Quantidade
diária

Quantidade
mensal

Prey)
unitário R$

Total do
mês R$

30cpr
20cpr
4cpr
-

lcpr
lcpr
lcpr
-

30cpr
30cpr
30cpr
-

21,61
1,66
1,35
-

21,61
2,49
10,13
34,23

30cpr
30cpr
20cpr
-

lcpr
2cpr
lcpr
-

30cpr
60cpr
30cpr
-

6,06
3,89
1,66
-

6.06
7,78
2,49
16,33

20cpr
20cpr
30cpr
30cpr
30cpr
-

1/2cpr
lcpr
lcpr
lcpr
lcpr

15cpr
30cpr
30cpr
30cpr
30cpr
-

5,67
6,22
6,37
3,89
5,85
-

4,25
9,33
6,37
3,89
5,85
29,69

30cpr
30cpr
28cpr
30epr
30cpr
30cpr
30cpr
20cpr
30cpr
-

2cpr
lcpr
lcpr
1 cpr
2cpr
4cpr
lcpr
lcpr
lcpr
-

60cpr
30cpr
30cpr
30cpr
60cpr
120cpr
30cpr
30cpr
30cpr
-

13,42
6,87
27.84
6,37
3,89
14,75
2,32
22,68
14,42
-

26,84
6,87
29,83
6,37
7,78
59
7,3 2
34.02
14.42
187,45
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Paciente E
Glibenclamida 5mg
Secotex 0,4mg
TOTAL
Paciente F
Besilato Anlodipino 5mg
Cefalexina 500mg
Enalapril 10mg
Glibenclamida 5mg
Hidroclorotiazida 25mg
Metformina 850mg
TOTAL
Paciente G
AAS 100mg
Atenolol 50mg
Enalapril 10mg
Glibenelamida 5mg
Glucofonnin 850mg
Monocordil 40mg
Nifedipino 20mg
Sinvastatina 20mg
TOTAL
TOTAL GERAL
onte: A autora

30cpr
30cpr
-

2cpr
lcpr
-

60cpr
30epr
-

3,89
104,61
-

104,61
112,39

10cpr
10cpr
30cpr
30cpr
30cpr
30cpr
-

3/2cpr
4cpr
lcpr
3cpr
lcpr
2cpr
-

45cpr
120cpr
30cpr
90cpr
30cpr
60cpr
-

42,52
13,21
16,74
3,89
3.71
6,17
-

191,34
158.52
16.74
11,67
3,71
12.34
394,32

30cpr
300pr
300pr
30cpr
30cpr
30cpr
30cpr
30cpr
-

2cpr
lcpr
lcpr
2cpr
2cpr
2cpr
lcpr
lcpr
-

60cpr
30cpr
30cpr
60cpr
60cpr
60cpr
30epr
30cpr
-

3,25
9,84
16,74
3,89
11,46
13,71
12,61
14,42
-

6,50
9,84
16.74
7,78
2 1 .92
27,42
12,61
14,42
118,23
892,64

7.78

Cabe esclarecer que os tratamentos são diferenciados, por exemplo: Paciente A so faz
dieta alimentar, sendo os remédios dispensáveis; pacientes B, C, D, E e G usam somente um
tipo de remédio, glibenclamida ou metformina; e o paciente F é o único a ter que tomar os
dois tipos de medicamentos.
Para controle da taxa glicémica todos os idosos fazem uso das fitas para monitorar a
glicemia. Esses aparelhos são portáteis onde o diabético põe uma gota de seu sangue na fita e
coloca no monitor e dentro de alguns segundos fornecerá a variação
(MINUCUCCI, 2003). Normalmente, esse controle é feito no asilo uma vez por semana, nos
diabéticos e caso tenham variação no seu estado de saúde. A Tabela 7 evidencia-se quanto é
gasto com agulhas e fitas para controle de diabetes.

Tabela 7: Gasto com agulhas e fitas para controle de diabetes
Descrição
Agulha 13nunx0,45mm
Fita 50un
TOTAL
onte: A autora

Contém
Jun
lcx
-

Quantidade mensal
42un
42un
-

Preço unitário R$
0,30
81,41
81,71

Prep mensal R$
12,60
68,38
80,98
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Como são sete diabéticos e é feito um controle da glicemia por semana, portanto,
resultaria em 28 unidades mensais tanto de agulhas quanto de fitas. No entanto, como há a
possibilidade do idoso sentir alguma alteração pode haver, necessidade de medir sua glicose.
Dessa forma, através de consulta corn os enfermeiros que Id atuam, esses elucidaram que a
quantidade minima por mês é de 42 unidades, tendo cada idoso duas fitas extras, caso
necessário.

Para calcular quanto custa manter esses idosos no asilo, primeiramente, foram
recolhidas informações com as enfermeiras sobre quais e quantos remédios eles tornam por
dia. Em seguida, realizou-se uma pesquisa em três grandes farmácias de Florianópolis/SC,
para que fosse possível obter as informações dos preços e quantidades de comprimidos
contidos em uma caixa, e com essas informações seria possível mensurar o quanto eles
necessitariam por mês. Em relação aos preços foi feita uma média entre as farmácias
pesquisadas.
Por se tratarem de custos diretos, os totais por paciente serão o quanto a entidade gasta
com eles. Na Tabela 8 evidencia-se essa informação de forma condensada.

Tabela 8: custos com medicamentos necessários para diabéticos
Pacientes
A
B

C
D
E
F

G
TOTAL

Custo dos remédios

para diabetes R$
7,78
3,89
7,78
7,78
24,01
7,78
59,02

Custo de todos os
remédios R$
34,23
16,33
29,69
187,45
112,39
394,32
118,23
851,99

Custo das agulhas e
fi tas por paciente
11,57
11,57
11,57
11,57
11,57
11,57
11,57
80.98

Custo total por
mis R$
45,80
27.90
41,26
199,02
147,09
342,11
129,80
932,97

Fonte: A autora

Infere-se do exposto que ha variação nos custos com medicamentos de um idoso para
outro. Entretanto, ao se observar os valores dos remédios para o tratamento de diabetes
percebe-se que não são tão significativas. Já, quanto à variação do total dos medicamentos
essa sim tem discrepância. E, o total das fitas e agulhas é igual para todos, pois foram
calculadas uma de cada por semana e duas extras para cada paciente.
Mas, para fins de cálculo foi necessário ver todos os medicamentos que usam
independente de serem ou não para diabetes. Já que o objetivo é saber o quanto custam para a
entidade mantê-los. Portanto, o custo total por mês é a soma de todos os medicamentos mais
as fitas e agulhas.
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importante ressaltar que segundo o enfermeiro, empregado do asilo, a maioria dos
remédios com exceção do Puran T4 25mg e do Secotex 0,4mg, o asilo adquire com a
prefeitura, até as fitas e agulhas, mas quando não conseguem essa ajuda do governo, o Lar é
obrigado a comprar para manter esses idosos.

3.5 GASTOS TOTAIS DE IDOSOS DIABÉTICOS DO LAR DE ZULMA

Este tópico tem como propósito facilitar a visualização dos gastos totais com idosos
diabéticos do Lar dos Velhinhos de Zulma.

Tabela 9: gastos totais de idosos diabéticos do Lar de Zulma
Paciente

Paciente

Paciente

Paciente

C

34,23

29,69

D
187,45

Paciente
E
112,39

Paciente

B
16,33

F
394,32

G
118,23

11,57

11,57

11,57

11,57

11,57

11,57

11,57

80,99

123,74

123,74

123,74

123,74

123,74

123,74

123,74

866,18

612,92

612,92

612,92

612,92

612,92

612,92

612,92

4.290,44

Técnicas da
prefeitura

56,25

56,25

56,25

56,25

56,25

56,25

56,25

393,75

Alimentação

82,80

82,80

82,80

82,80

82,80

82,80

82,80

579,60

246,33

246,33

246,33

246,33

246,33

246,33

246,33

1.724,31

1.167,84

1.149,94 _ 1.163,30

1.321,06

1.246.00

1.527,93

1.251,84

8.827,91

Gastos
Medicamentos
Fitas e
Agulhas
Materiais de
higiene
Quadro
funcional

Despesas
Gerais
TOTAL
Fonte: A autora

Paciente
A

TOTAL
892.64

Sendo assim, a Tabela 9 evidencia todos os gastos relativos a idosos diabéticos.
possível observar que apenas os valores com medicamentos são diferenciados por paciente,
pois foi utilizado o custeio por absorção para ratear os demais gastos. Portanto, o somatório
dos gastos com idosos diabéticos é de R$ 8.827,91, desse total os pacientes representam as
seguintes porcentagens: paciente A - 13,23%, paciente B - 13,03%, paciente C - 13,18%,
paciente D - 14,96%, paciente E - 14,11%, paciente F - 17,31% e o paciente G 14,18%. 0
paciente F considerado o de maior custo e o paciente B, o de menor custo para a entidade,
apresentando uma diferença entre eles de 4,28%.
Fez-se a Tabela 10, para mostrar a proporcionalidade entre receita e gastos totais com
idosos diabéticos do Lar de Zulma.
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Tabela 10: proporcionalidade entre receitas e despesas mensais
Descrição

Receita total mensal
Gastos totais
TOTAL

Valor R$
22.065,49
8.827,91
13.237.58

Fonte: A autora

Com base na Tabela 10 observa-se que restam apenas 12S 13.237,58 da receita mensal
da entidade para os demais idosos, significando que 40% da receita são para manter apenas 7
(sete) dos 32 (trinta e dois) idosos que estão abrigadas no Lar de Zulma.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo são explanadas as conclusões do estudo realizado. Sendo, também,

oferecidas recomendações pertinentes para futuras pesquisas sobre o tema, levando-se em
consideração as limitações do presente estudo.

4.1 CONCLUSÕES
As ONGs — Organizações Não Governamentais-, independente do caminho que cada
uma venha a seguir, o objetivo sera sempre o mesmo, suprir as carências sociais para poderem
ajudar a comunidade. As entidades sem fins lucrativos, apesar de serem assim denominadas,
elas almejam, sim, o lucro, só que em prol da entidade e não de seus diretores. Como a ajuda
do governo nem sempre é o suficiente para manter essas instituições, elas captam recursos de
outras formas, como doações, subvenções, entre outras.
Por apresentarem grande escassez na quantidade de recursos adquiridos, as entidades
do terceiro setor devem ter uma gestão de custos adequada a fim de que venham otimizar
estas receitas para beneficiar as pessoas que dependem das instituições.
Cabe ressaltar, entretanto, que por ser um estudo exploratório, pretende-se fazer
inferências sobre os dados obtidos, para poder contribuir com futuras pesquisas.
Sendo assim, no que diz respeito ao problema central do estudo: identificação e análise
dos custos para se manter um idoso diabético no asilo Lar de Zulma, foi o mesmo solucionado
no decorrer em que cada objetivo específico era atingido.
De acordo com o problema do estudo, formularam-se tits objetivos específicos de
pesquisa. 0 primeiro foi levantar e descrever, na literatura especializada, as abordagens sobre
as organizações do terceiro setor. Notou-se primeiramente, a confirmação de escassez de
livros, artigos e afins referentes à contabilidade em organizações não governamentais. As
entidades do terceiro setor são entidades sem fins lucrativos, em que todos os recursos
adquiridos são revertidos para fins sociais, e seus diretores não podem ser remunerados, o que
acaba, muitas vezes, envolvendo gestores que não possuem a qualificação necessária para
manter uma entidade por muito tempo.
0 segundo objetivo da pesquisa era identificar os custos específicos para tratamento de
diabéticos da Sociedade Espirita de Assistência e Promoção Social Tereza de Jesus, o que foi
feito através de levantamento de todos os gastos, sendo os remédios dos idosos os únicos de
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custos diretos; os demais tiveram que ser rateados. 0 valor das depreciações do ativo
imobilizado não foi identificado, devido ao fato de não ter acesso ao inventário da entidade.
0 terceiro e último objetivo da pesquisa era analisar os custos de diabéticos que estão
domiciliados no Lar de Zulma. Pode-se observar que o maior custo que a entidade tern para

manter seus idosos é com os empregados, que precisam fazer muitas horas extras, além
também dos técnicos de enfermagem que trabalham à noite, beneficiados pela entidade com
adicional noturno. Os demais gastos, a maioria são previsionados. A alimentação, materiais de
higiene e limpeza na maioria das vezes, resultam de doações; os remédios a prefeitura fornece
quando deles dispõe. Portanto, o maior custo é com empregados uma vez que eles são pagos
sempre com as receias adquiridas pela entidade. Notou-se que para três pacientes diabéticos o
gasto mensal com medicamentos também é significativo, apresentando um valor superior a
R$ 100,00 por mês. Sendo, que os gastos com diabéticos representam 40% das receitas
mensais do asilo Lar de Zulma.
Assim, conclui-se que os custos apresentados pela entidade estudada são
significativos, principalmente se as doações mensais sofreram redução. Cabe ressaltar que os
custos com idosos diabéticos servem de base apenas para o Lar de Zulma, já que
principalmente os medicamentos são muito variáveis de paciente para paciente.

4.2 RECOMENDAÇÕES

Espera-se que a presente monografia possa servir de base para futuros estudos, que
vierem ser desenvolvidos a partir desse tema.
•

Realizar novos estudos, sobre o tema, pesquisado, todavia considerando todos os
idosos; e

•

Fazer um estudo para levantar e contabilizar todo o ativo imobilizado da instituição
objeto dessa pesquisa.
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APÊNDICE

So )

Apêndice A: gastos mensais com alimentação
Café da Mania - 7:30hs
Descrição
Açúcar
Adoçante
Coador
Leite
Margarina
Pães

Pó de Café
Total

Quantidade mensal
60 Kg

Preço mensal R$

1L
lun

17,80
1,50

150L

190,50

9 Kg
1700 un

48,24
340,00

15 Kg

116,70

-

803,54

88,80

Lanche - 9:30hs
Frutas

270,00

Total
Almoço - 11:30hs

270,00

Abóbora

28 Kg

19,04

Alface

Alho

30 pés
4 Kg

18,00
45,00

Arroz

70 Kg

98,00

Batata

37 Kg

40,70

Batata palha

1,5 Kg

Berinjela

5,5 Kg

17,30
5,79

Beterraba

4 Kg

3,60

Caldo de carne

189 gr

3,15

Caldo de frango

441 gr

7,63

Came

Carne - moída
Cebola

53 Kg
32 Kg
20 Kg

492,90
154,56
18,00

Cenoura

4 Kg

7,20

Cheiro verde

40 un

30,40

Chuchu

28 Kg

5,60

Extrato de tomate

2 Kg

Feijão
Fubá fino

30 Kg
20 Kg

18,50
49,20
15,80

Frango

35 Kg

48,65

Gelatina

16 pet

Gelatina diet

6 pct

9,44
5,88

Laranja pisuco

18 Kg

Limão p/suco
Lingüiça calabresa

12 Kg
20 Kg

22,50
10,80
178,00

Lingiiiça de frango

32 Kg

219,20

60

Macarrão
Maionese

40 Kg
2 Kg

70,00

Óleo

12L

18,00

Ovo

6 dz

10,32

Peixe

46 Kg

220,80

Queijo ralado

160 gr

3,00

Repolho
Tomate

34 Kg
22 Kg

15,30
17,16

Trigo

5 Kg

6,60

Suco

32 pct
32 pct

18,88
21,44

-

1.957,34

Açúcar

90 Kg

133,20

Açúcar diet p/bolo
Banana

2 Kg
12 Kg

15,00

Fermento

750 gr

13,74

I un

1,50

Margarina
Óleo

150 L
6 Kg
2L

190,50
16,08
3,00

Ovo

4th

6,88

Pão de Fatia

48 pct

105,60

Pó de Café

15 Kg

116,70

Presunto
Trigo

11 Kg
11 Kg
25 Kg

127,60
105,60
33,00

Total

-

880,16

Bolacha - maisena

2,4 Kg

13,80

Bolacha - salgada
Fruta

2,4 Kg

15,42

Suco diet
Total

11,00

Café da tarde - 14:30hs

Coador
Leite

Quejo

11,76

Lanche - 16:00hs

135,30

Iogurte

55L

158,95

Iogurte diet
Leite

20 L
70 L

Total

-

109,60
88,90
521,97

Janta 19:00hs
Abóbora
-

7,5 Kg

Alho

2 Kg

5,10
.22,50

Arroz

20 Kg
13 Kg

28,00
14,30

Batata

61

Ca ldo de came
Caldo de frango
Came
Cebola
Cenoura
Cheiro verde
Frango—peito

Macarrão
Óleo

Tomate
Total

Lanche - 22:00hs
Frutas
Leite
Total
Total Geral
Fonte: A autora

126 gr
378 gr
15 Kg
10 Kg
4 Kg
50 un
25 Kg
10 Kg
IL
8 Kg
-

38,00
131,25
17,50
1,50
6,24
428,73

20 L
-

90,00
25,40
115,40
4.977,14

2,10
6,54
139,50
9,00
7,10
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ANEXO B — Planta com modificações
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