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Tese de Doutorado: O valor público está nos olhos de quem vê: percepção 

de geração de valor público por uma denominação religiosa, teoria dos 

stakeholders e viés endogrupal. 

Apresentação 
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Cerimônias de casamentos adiadas, igrejas fechadas, missas e outras 

celebrações religiosas suspensas, enquanto as contas de água, luz e telefone 

não param de chegar, os salários de funcionários vão vencendo e as obras sociais 

seguem à espera de recursos. Mesmo com a flexibilização do isolamento social 

em alguns municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as igrejas 

católicas vão continuar fechadas, e impedidas as aglomerações religiosas em 

espaços públicos abertos, conforme determinação da Arquidiocese de BH. 

 

A virada do mês chegou e com ela vem uma série de boletos que devem ser 

quitados pelas paróquias da capital e do interior do estado. Mais de um mês 

depois de declarada a pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e de decretos estadual e municipais determinando o isolamento 

social, a preocupação que ronda lares e empresas subiu também ao altar e já 

mobiliza o clero. 
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Junto ao alerta de que o momento é “de cuidar da própria vida, dos outros e da 

família” devido à COVID-19, dom Darci faz um apelo para que os católicos pensem 

na comunidade, pois, se os fiéis não estão reunidos, “a Igreja está viva e atuante”. 

E conclama: “Seja generoso, colabore com o dízimo e as ofertas para continuidade 

das obras de caridade”. 

 

Já é comum nas cidades ouvir o temor de padres quanto ao pagamento dos 

compromissos e dos trabalhos sociais. Com o cancelamento das tradicionais 

solenidades da Semana Santa, que atraem milhares de visitantes de todo o país e 

movimentam a economia local, párocos e auxiliares celebraram missas e 

conduziram ritos com transmissão pelas redes sociais. Houve gastos, mas não 

houve as tradicionais ofertas. 

 

Ele informa que já é possível sentir os impactos na receita, por isso a Arquidiocese 

de BH trabalha com o projeto da gestão solidária para que uma paróquia ajude a 

outra neste momento de pandemia. “(...) o recurso de muitas paróquias não dá 

para pagar as contas. Elas não estão isoladas, são parte de um todo”. 
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5. Todos estamos sofrendo com esta Pandemia, mas os que mais sofrem 

são os pobres: aumento do número das pessoas em situação de miséria, 

perda de emprego, vagas de emprego diminuindo com a quebra de 

empresas, ausência de condições para precaver-se contra o contágio. A 

Igreja, mãe que sempre busca atender os pobres, necessitados e 

vulneráveis continuará a ser interpelada no seu cuidado pelos últimos da 

nossa sociedade. 

 

É preciso, de imediato, assistir aos pobres, pois quem tem fome não 

pode esperar. Porém, parece-nos que neste momento é preciso algo 

mais, é necessário colocar nossas estruturas a serviço e criar parcerias 

que possam ajudar as pessoas a serem sujeitas da própria história. (...) é 

preciso apoiar pequenos cursos que ajudem as pessoas a criarem seu 

negócio, a serem um pouco mais profissionais naquilo que já estão 

fazendo ou que poderão vir a construir. 



 Motivar a compreensão dos fluxos de caixa e do orçamento 

como ferramentas importantes para a gestão econômico-

financeira e sustentabilidade de organizações religiosas; 

 

 Prover informações para identificação das entradas e saídas 

de caixa de uma organização eclesial e sua dinâmica, 

possibilitando a avaliação de sua situação financeira sob 

diversas óticas; 

 

 Fornecer subsídios para a elaboração de planos 

orçamentários e realização do orçamentário em 

organizações eclesiais. 

Objetivos 
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Requisito para um 

Plano Orçamentário: 

 

Compreender os 

Fluxos de Caixa 



As finanças para em organizações 

eclesiais não devem representar um fim, 

mas devem ser reconhecidas como um 

meio necessário para a realização das 

atividades. 

 

Uma situação financeira saudável cria 

capacidades operacionais para que a 

organização dê continuidade ou amplie 

sua atuação, contribuindo para o alcance 

de sua missão. 

Fluxos de Caixa 
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Para que seja possível executar todas as 

atividades e planos da organização 

eclesial, conhecer o comportamento das 

finanças da organização é essencial para 

a tomada de decisão. 

 

O fluxo de caixa possui como objetivo o 

mapeamento e acompanhamento de 

todas as entradas e saídas de caixa, 

apurando o saldo disponível e 

viabilizando decisões operacionais, de 

investimento e financiamento. 

Fluxos de Caixa 
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O principal produto do fluxo de caixa é a 

capacidade de utilizar os dados 

mapeados para a realização de 

projeções. 

 

Através de um bom conhecimento do 

passado (do que ocorreu), é possível 

fazer uma boa projeção para fluxos de 

caixa futuros, ajudando a melhor 

compreender a dinâmica financeira da 

instituição. 

Fluxos de Caixa 
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São os componentes do fluxo de caixa: 

 

• Entradas de caixa; 

 

• Saídas de caixa. 

 

Em primeiro lugar, portanto, deve-se 

identificar as entradas de caixa e saídas 

de caixa típicas da instituição a qual 

pertence. 

Fluxos de Caixa 
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Entradas de caixa: 

• Dízimo; 

• Coleta Dominical (Bandeja); 

• Festas da Comunidade; 

• Jantar de Natal; 

• Rifas; 

• Doações. 

Caso: Igreja São José Operário 
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Outros exemplos de entradas: 

• Espórtulas; 

• Venda de artigos religiosos; 

• Matrículas. 



Saídas de caixa: 

• Taxa da Mitra; 

• Despesas Bancárias; 

• Energia elétrica; 

• Água; 

• Telefone; 

• Segurança; 

• Reembolso de Despesas - Padre, Seminarista e 

Religiosa; 

• Materiais de Expediente; 

• Presentes / Festividades; 

• Manutenção e Conservação; 

• Despesas com Festas / Jantar; 

• Obras e Reformas; 

• Aquisição de Bens. 

Caso: Igreja São José Operário 
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Após identificar as entradas e saídas de caixa 

da instituição, deve-se buscar compreender a 

dinâmica de cada um dos itens. 

 

 Ao passo que muitas saídas são certas, 

as entradas podem ser consideradas 

incertas. 

 

Conhecer as saídas consideradas certas 

ajuda a compreender a estrutura de gastos 

mínima para funcionamento da instituição. 

Fluxos de Caixa 

14 



Para compreender a dinâmica das saídas de 

caixa: 

 

• Periódicas x Não Periódicas; 

• Obrigatórias x Não Obrigatórias; 

• Fixas x Variáveis. 

Fluxos de Caixa 
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• Periódicas x Não Periódicas; 

 

• Essa análise possui como objetivo 

identificar se há uma rotina de 

desembolsos para cada rubrica de saídas 

de caixa,  

• Ou seja, identificar se há uma recorrência 

ou periodicidade dessas saídas e 

compreender em qual periodicidade elas 

ocorrem. 

Fluxos de Caixa 
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Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: Periódico x Não periódico 

Taxa da Mitra (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Despesas Bancárias (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Energia elétrica (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Água (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Telefone (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Segurança (P) Periódico (mensal, obrigatória) 

Reembolso de Despesas (P) Periódico (a cada celebração) 

Materiais de Expediente (P) Periódico (a cada celebração) 

Presentes / Festividades (P) Periódico (de acordo com a comemoração) 

Manutenção e Conservação (NP) Não periódico (de acordo com a necessidade) 

Despesas com Festas / Jantar (P) Periódico (a cada festa) 

Obras e Reformas (NP) Não periódico (de acordo com o planejamento) 

Aquisição de Bens (NP) Não periódico (de acordo com o planejamento) 



• Obrigatórias x Não Obrigatórias; 

 

• Essa análise possui como objetivo 

identificar quais saídas de caixa são 

consideradas essenciais para o 

funcionamento da instituição; 

• Ou seja, quais saídas de caixa não 

possuem margem para serem evitadas e 

quais poderiam ser evitadas sem maiores 

prejuízos para a continuidade operacional. 

Fluxos de Caixa 
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Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP Obrigatória x Não Obrigatória 

Taxa da Mitra P (O) Obrigatória 

Despesas Bancárias P (O) Obrigatória 

Energia elétrica P (O) Obrigatória 

Água P (O) Obrigatória 

Telefone P (O) Obrigatória 

Segurança P (O) Obrigatória 

Reembolso de Despesas P (O) Obrigatória 

Materiais de Expediente P (O) Obrigatória 

Presentes / Festividades P (NO) Não Obrigatória 

Manutenção e Conservação NP (NO) Não Obrigatória 

Despesas com Festas / Jantar P (NO) Não Obrigatória 

Obras e Reformas NP (NO) Não Obrigatória 

Aquisição de Bens NP (NO) Não Obrigatória 



• Fixas x Variáveis; 

 

• Essa análise possui como objetivo 

identificar quais saídas de caixa possuem 

maior composição fixa ou variável; 

• Ou seja, quais as saídas de caixa cuja 

ocorrência estão vinculadas à ocorrência 

de atividades e quais saídas de caixa 

estão vinculadas à manutenção 

operacional. 

• Efetuar essa análise para as saídas 

identificadas como periódicas e 

obrigatórias. 

Fluxos de Caixa 
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Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP O x NO Fixa ou Variável 

Taxa da Mitra P O (F) Fixa 

Despesas Bancárias P O (F) Fixa 

Energia elétrica P O (F) Fixa 

Água P O (F) Fixa 

Telefone P O (F) Fixa 

Segurança P O (F) Fixa 

Reembolso de Despesas P O (V) Variável 

Materiais de Expediente P O (V) Variável 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas com Festas / Jantar P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 



Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP O x NO F x V 

Taxa da Mitra P O F 

Despesas Bancárias P O F 

Energia elétrica P O F 

Água P O F 

Telefone P O F 

Segurança P O F 

Reembolso de Despesas P O V 

Materiais de Expediente P O V 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas com Festas / Jantar P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 

As saídas de caixa mais 

críticas da instituição são as 

consideradas, ao mesmo 

tempo, Periódicas; Obrigatórias 

e Fixas. 

 

Esse conjunto de saídas 

representam a estrutura 

mínima necessária para 

manutenção da operação. 

 

Essas saídas deixam pouca 

ou nenhuma margem para 

discricionariedade. 



Caso: Igreja São José Operário 

23 

Saídas de caixa: P x NP O x NO F x V 

Taxa da Mitra P O F 

Despesas Bancárias P O F 

Energia elétrica P O F 

Água P O F 

Telefone P O F 

Segurança P O F 

Reembolso de Despesas P O V 

Materiais de Expediente P O V 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas com Festas / Jantar P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 

Na sequência, as saídas de 

caixa mais críticas da 

instituição são as 

consideradas, ao mesmo 

tempo, Periódicas; Obrigatórias 

e Variáveis. 

 

Esse conjunto de saídas não 

representam o custo da 

estrutura, mas sim o custo 

necessário para realização das 

atividades. 

 

Essas saídas apenas são 

evitadas no caso de não 

ocorrência da atividade. 



Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP O x NO F x V 

Taxa da Mitra P O F 

Despesas Bancárias P O F 

Energia elétrica P O F 

Água P O F 

Telefone P O F 

Segurança P O F 

Reembolso de Despesas P O V 

Materiais de Expediente P O V 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas com Festas / Jantar P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 

As saídas de caixas 

consideradas, ao mesmo 

tempo, Periódicas e Não 

Obrigatórias: 

 

Podem representar obrigações 

construtivas geradas pela 

instituição como resultado de 

práticas de seu costume. 

 

Essas saídas podem ser 

difíceis de evitar, mas devem 

ser evitadas em caso de 

necessidade. 



Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP O x NO F x V 

Taxa da Mitra P O F 

Despesas Bancárias P O F 

Energia elétrica P O F 

Água P O F 

Telefone P O F 

Segurança P O F 

Reembolso de Despesas P O V 

Materiais de Expediente P O V 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas Festas / Jantar P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 

As saídas de caixas 

consideradas, ao mesmo tempo, 

Não Periódicas e Não 

Obrigatórias: 

 

Podem representar obrigações 

que a instituição assumirá diante 

da sua capacidade financeira ou 

de planejamento realizado. 

 

Essas saídas possuem maior 

discricionariedade, portanto 

devem ser evitadas em caso de 

restrição financeira.  

 

Para assumi-las, não depender 

do fluxo de caixa, mas 

principalmente do saldo de 

caixa já formado ou a ser 

formado. 



Caso: Igreja São José Operário 
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Saídas de caixa: P x NP O x NO F x V 

Taxa da Mitra P O F 

Despesas Bancárias P O F 

Energia elétrica P O F 

Água P O F 

Telefone P O F 

Segurança P O F 

Reembolso de Despesas P O V 

Materiais de Expediente P O V 

Presentes / Festividades P NO - 

Manutenção e Conservação NP NO - 

Despesas Festas / Jantar (*) P NO - 

Obras e Reformas NP NO - 

Aquisição de Bens NP NO - 

Algumas saídas também 

precisam ser analisadas pela 

ótica da função da saída de 

caixa e por sua vinculação 

com entradas de caixa. 

 

Por exemplo, as festas 

possuem função de geração de 

recursos financeiros para a 

instituição, e essas saídas de 

caixa são vinculadas com 

entradas de caixa pelas festas. 

 

Nesse caso, sua análise deve 

ser separada: avaliar 

isoladamente sua 

contribuição para o caixa da 

instituição. 



Para compreender a dinâmica das entradas 

de caixa: 

 

• Ordinárias x Extraordinárias; 

• Fixas x Variáveis. 

Fluxos de Caixa 
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• Ordinárias x Extraordinárias; 

 

• Essa análise possui como objetivo 

identificar se há uma recorrência de 

entradas para cada rubrica de entradas de 

caixa, 

• Ou seja, identificar se há uma rotina nas 

entradas de caixa para a instituição, que 

dê para contar, e compreender em qual 

periodicidade elas ocorrem. 

Fluxos de Caixa 
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Caso: Igreja São José Operário 
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Entradas de caixa: Ordinário x Extraordinário 

 Dízimo (O) Ordinário (mensal) 

 Coleta Dominical (Bandeja) (O) Ordinário (a cada celebração) 

 Festas da Comunidade (O) Ordinário (a cada festa) 

 Jantar de Natal (O) Ordinário (a cada jantar) 

 Rifas (E) Extraordinário 

 Doações (E) Extraordinário 



• Fixas x Variáveis; 

 

• Essa análise possui como objetivo 

identificar quais entradas possuem maior 

composição fixa ou variável; 

• Ou seja, quais as entrada de caixa cuja 

ocorrência estão vinculadas à ocorrência 

de atividades e quais entradas de caixa 

possuem menor vinculação / dependência 

dessas atividades. 

• Efetuar essa análise para as entradas 

identificadas como ordinárias. 

Fluxos de Caixa 
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Caso: Igreja São José Operário 
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Entradas de caixa: O x E Fixas x Variáveis 

 Dízimo O (F) Fixas 

 Coleta Dominical (Bandeja) O (V) Variável 

 Festas da Comunidade O (V) Variável 

 Jantar de Natal O (V) Variável 

 Rifas E - 

 Doações E - 



Caso: Igreja São José Operário 

32 

Entradas de caixa: O x E F x V 

 Dízimo O F 

 Coleta Dominical (Bandeja) O V 

 Festas da Comunidade O V 

 Jantar de Natal O V 

 Rifas E - 

 Doações E - 

As entradas de caixa mais importantes 

para a manutenção da instituição são as 

consideradas, ao mesmo tempo, 

Ordinárias e Fixas. 

 

Deve-se buscar que estas entradas 

sejam minimamente suficientes para 

suprir as saídas de caixa 

classificadas como periódicas, 

ordinárias e fixas, relacionadas à 

manutenção da estrutura 

operacional. 

 

Caso contrário, a instituição dependerá 

da realização de atividades, festas ou 

de entradas extraordinárias para manter 

sua estrutura. 



Caso: Igreja São José Operário 

33 

Entradas de caixa: O x E F x V 

 Dízimo O F 

 Coleta Dominical (Bandeja) O V 

 Festas da Comunidade O V 

 Jantar de Natal O V 

 Rifas E - 

 Doações E - 

As entradas de caixa consideradas, ao 

mesmo tempo, Ordinárias e Variáveis: 

 

Como estão vinculadas à atividades, 

o ideal é que estas entradas sejam 

minimamente suficientes para cobrir 

as saídas  necessárias para 

realização dessas atividades, 

classificadas como periódicas, 

obrigatórias e variáveis. 

 

Caso contrário, a instituição acabará 

dependendo de recursos do dízimo, 

festas ou entradas extraordinárias para 

manter as atividades.  

Nesse cenário, quanto mais atividades, 

maior a deterioração do caixa. 



Caso: Igreja São José Operário 
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Entradas de caixa: O x E F x V 

 Dízimo O F 

 Coleta Dominical (Bandeja) O V 

 Festas da Comunidade O V 

 Jantar de Natal O V 

 Rifas E - 

 Doações E - 

As entradas de caixa consideradas 

Extraordinárias: 

 

Como em geral são não recorrentes 

e muitas vezes imprevisíveis, o ideal 

é que a instituição não dependa 

destas entradas para custear as 

saídas de caixa periódicas e 

obrigatórias. 

 

A dependência de entradas de caixa 

extraordinárias para custear saídas de 

caixa periódicas e obrigatórias revela 

alto potencial de descontinuidade 

operacional. 



Caso: Igreja São José Operário 
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Entradas de caixa: O x E F x V 

 Dízimo O F 

 Coleta Dominical (Bandeja) O V 

 Festas da Comunidade (*) O V 

 Jantar de Natal (*) O V 

 Rifas E - 

 Doações E - 

Algumas entradas também precisam ser 

analisadas pela ótica da função da 

entrada de caixa. 

 

Por exemplo, as festas possuem função 

de geração de recursos financeiros para a 

instituição. 

 

Nesse caso, sua análise de viabilidade 

deve ser separada: avaliar 

isoladamente sua contribuição para o 

caixa da instituição confrontando com 

as saídas decorrentes. 

 

O ideal é que o resultado gerado por 

essas atividades esteja vinculado à 

criação de caixa para assumir saídas 

periódicas e não obrigatórias (ex. obras, 

reformas, aquisição de bens). 



• Definir uma reserva para contingências: de modo a fazer 

frente a saídas de caixa extraordinárias, como as 

decorrentes de sinistros, é importante garantir uma reserva 

de caixa.  

 

 Recomenda-se a manutenção de uma reserva de 

contingências equivalente a 6 meses de entradas ordinárias 

e fixas ou 6 meses de saídas periódicas, obrigatórias e fixas, 

dos dois o maior. 

Reservas para Contingências 
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Orçamento 



Cân. 1284  

 

 

§ 3. Muito se recomenda que todos os anos os 

administradores façam orçamentos das receitas 

e despesas; deixa-se ao direito particular 

prescrevê-los e determinar mais concretamente o 

modo como devem ser apresentados. 

Planejamento Orçamentário 
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Planejamento Orçamentário 
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O orçamento é o plano financeiro para 

implementar a estratégia da empresa para 

determinado período. 

É mais do que uma estimativa, pois será 

capaz de fazer acontecer as metas 

definidas pela organização. 



Planejamento Orçamentário 

40 

Diretrizes para elaboração de um plano orçamentário: 

 Elaborar com base na estrutura do fluxo de caixa da entidade;

 Buscar compreender a dinâmica de cada rubrica de entrada e saída;

 Leitura atenta dos desafios definidos para a organização no período

de abrangência do orçamento (para as coisas acontecerem, é

necessário destinar recursos, até mesmo para analisar a viabilidade);

 Toda projeção de rubrica deve ter uma fonte, uma explicação;

 Lembrar que os preços sofrem reajustes, especialmente por inflação.

https://drive.google.com/file/d/1Ftt4WJaycYCuvbNhliYgkuj7Kg8dVz_C/view
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Plano Orçamentário 
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Controle Orçamentário 
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Planejamento 

Execução Controle 

O controle eficaz 

assegura que os 

planos 

selecionados sejam 

implementados 

apropriadamente  

O planejamento 

assegura que 

as metas sejam 

determinadas 

Orçamento Orçamento 



Controle Orçamentário 
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• Nota-se que o processo de planejamento, etapa 

importante do processo de gestão, dispensa muito 

tempo, dinheiro e energia das pessoas envolvidas na 

organização... 

 

• Por isso, planejamento sem controle é um grande 

desperdício de tempo, dinheiro e energia! 

 

• Sem o controle, não é possível saber que o caminho 

traçado pelos gestores foi ou está sendo trilhado. 



Controle Orçamentário 
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Para um efetivo controle orçamentário: 

 

• Acompanhar periodicamente o previsto versus realizado, 

de modo a viabilizar correções tempestivas de rumo e 

garantir a execução do que foi previsto; 

 

• Correlacionar os principais resultados com aspectos 

econômicos, operacionais e estratégicos relacionados a 

cada rubrica, de modo a obter explicações para os 

desvios, o que capacita para a aprendizagem 

organizacional. 



Controle Orçamentário 
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Controle Orçamentário 
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Controle Orçamentário 
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Relatório Projetado x Realizado: 

 

 Aumento no dízimo: pode estar relacionado ao aumento 

do número de pessoas nas liturgias; 

 Festas / jantares: não atingiram o resultado previsto por 

conta do aumento de despesas (investigar as principais 

variações e encontrar soluções); 

 Energia elétrica: aumento de consumo por defeito na 

cerca elétrica e de valor pelo reajuste acima da inflação; 



Controle Orçamentário 
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Relatório Projetado x Realizado: 

 

 Aquisição de bens: não foi implantada secretaria 

(rediscutir ou implantar no próximo ano);  

 Aquisição de bens: ocorreu aquisição de novo aparelho 

de som de forma emergencial (R$ 6.200,00); 

 Outros: as ações culturais foram executadas mas não 

demandaram gastos, o que explica a economia na 

rubrica. 



Prof. Henrique Portulhak 

henrique.portulhak@ufpr.br 
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