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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo mensurar os impactos positivos e negativos de um
controle financeiro por meio do sistema de conta única de uma instituição religiosa. Em entidades
sem fins lucrativos (ESFL) o controle financeiro e o fluxo de caixa devem ser claros e
transparentes. No caso das organizações onde existe uma mantenedora e filiais, como é o
caso desta pesquisa em desenvolvimento, o controle exige um grau maior de competência. Para
esse controle ser satisfatório faz-se necessário que a entidade possua um plano de contas
devidamente elaborado, distinguindo a origem dos recursos e seu devido destino, detalhando a
qual setor foi enviado e se o valor foi, ou não, utilizado para o fim proposto. Manter um
controle centralizado através de uma única conta bancária na qual todo movimento necessite da
aprovação de um gestor competente e do conhecimento de uma comissão administrativa, é
fundamental, pois transmite a integridade e eficiência da instituição. A entidade que possui
clareza em sua prestação de contas é uma entidade organizada e obtém prestígio perante a
sociedade. Uma instituição idônea não tem receios ou ressalvas ao apresentar seu
movimento financeiro, e assim, exerce uma gestão de transparência perante seus membros,
colaboradores, investidores e sociedade em geral. Diante do exposto, esta pesquisa tem por
objetivo mensurar os impactos positivos e negativos de um controle financeiro através do sistema
de conta única, isto é, centralizada, em uma gestão que visa à transparência da instituição. Para
alcance deste objetivo, elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: a) identificar a adoção
de um plano de contas para a gestão financeira das igrejas locais, b) avaliar a necessidade
do uso da conta única em ESFL, c) compreender os impactos da prestação de contas, através do
sistema de conta única na gestão de transparência, O método de pesquisa adotado é um estudo
de caso, de caráter qualitativo e exploratório. Serão utilizadas como técnicas de pesquisa,
entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e observação direta. Para a análise das
informações será adotada a técnica da análise de conteúdo. Os dados da pesquisa podem
apontar uma maior facilidade de visualização do movimento financeiro de forma sistêmica, como
também a possibilidade de obter um controle mais rigoroso e seguro. Por outro lado, poderá
haver um custo de capacitação e treinamento para os tesoureiros, bem como o desembolso para
a criação e adaptação de um software de gestão.
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