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RESUMO

As Entidades do Terceiro Setor, também denominadas de entidades de Interesse Social vêm desempenhando diversas atividades na sociedade 
moderna, seja atividades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo, religioso, cultural, educacional, científico, artístico, literário, recreativo, 
de proteção ao meio ambiente, esportivo, além de outros serviços, objetivando sempre a consecução de fins sociais. Uma parcela significativa dos 
serviços prestados por estas entidades são realizados por voluntários que são cidadãos que motivados pelos valores de participação e 
solidariedade, dedicam parte de seu tempo, trabalho e talento para os fins sociais. A partir da constatação de que o serviço voluntário tem uma 
significativa importância social, é que surgiu o interesse em realizar este estudo, que temos como linha de pesquisa da área contábil: a 
contabilidade gerencial, cuja temática a ser abordada é a evidenciação contábil de serviços voluntários nas entidades de interesse social. Assim, o 
trabalho tem como objetivo verificar como é feita esta evidenciação nas entidades de interesse social, ou seja, como serviço do voluntariado é 
contabilizado. Para tanto, o trabalho optou metodologicamente por pesquisa bibliográfica e de campo. Na primeira, busca-se respaldo sobre os 
conceitos necessários para o entendimento do tema, como conceitos sobre terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, contabilidade e 
evidenciação contábil, bem como apresenta um modelo de evidenciação do serviço voluntário para o terceiro setor. A pesquisa de campo foi 
realizada através de entrevista com 15 entidades de interesse social, contando com questionários fechado e aberto. Através da pesquisa, ficou 
constatado que muitas entidades não evidenciam o serviço voluntário, porém, entre as que evidenciam, observou-se que não há uma 
evidenciação padronizada, especifica para este serviço, isto é, para a evidenciação do voluntariado. Diante disto, verificou-se que o modelo 
proposto seria cabível para a evidenciação do voluntariado para as entidades de interesse social.
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