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Resumo  

É objetivo deste trabalho, apresentar um modelo de regressão que possa ser utilizado para 
determinar uma função de custos, cuja aplicação deva ser direcionada a prever o 
comportamento das receitas futuras numa instituição eclesiástica. Para atingir tal objetivo, 
valeu-se de uma pesquisa empírica numa Igreja Evangélica, cujos dados foram coletados e 
postos à prova de testes estatísticos e econométricos. Antes, porém, foi necessário verificar o 
comportamento dos custos e separá-los em fixos e variáveis. Ainda é apresentado um breve 
referencial teórico sobre comportamento dos custos e sobre o Terceiro Setor, no intuito de 
situar o leitor no contexto pesquisado. Dentre os resultados obtidos, destacou-se a 
possibilidade da previsão da receita a partir de uma função de custos baseada em dados 
passados utilizando a análise de regressão. 
 
Palavras chave: Função de Custos; Análise de Regressão; Terceiro Setor. 
 
 
1. Introdução 

A contabilidade de custos, sob a ótica gerencial, tem as funções de auxílio ao controle 
e às tomadas de decisões dentro de qualquer tipo de organização. Por consequência, a gestão 
de custos se estende além da fábrica, ou seja, mesmo não havendo estoques as empresas 
incorrem em custos. Para isso, utiliza-se de várias ferramentas gerenciais, e mais 
recentemente, utiliza-se de modelos quantitativos, como por exemplo, análise de regressão. 

Esse entendimento dá suporte a aplicação da gestão de custos em entidades sem fins 
lucrativos, mas precisamente às organizações religiosas classificadas como igrejas 
evangélicas – o que motivou este trabalho.  

Nas últimas décadas presenciou-se um crescimento dessas organizações, tanto em 
número de fiéis como em patrimônio. Esse crescimento demanda uma melhor gestão por parte 
de seus administradores, tanto para empregar melhor os recursos recebidos, quanto para se 
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prestar contas da aplicação desses recursos. 

Uma das dificuldades encontradas pelos administradores das entidades sem fins 
lucrativos é a obtenção de receitas, pois depende da disposição dos doadores. Os projetos de 
expansão das atividades trazem em seu esboço uma certeza, os custos envolvidos para sua 
implantação, porém, quanto à captação dos recursos necessários não se tem a mesma certeza, 
na prática. 

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar um modelo de regressão como 
ferramenta gerencial para determinar uma função de custos que auxilie os gestores no 
planejamento, controle e tomada de decisões, sobretudo no que se refere a obtenção dos 
recursos necessários para o desenvolvimento das atividades da organização. 

Para isso, o trabalho está dividido nas seguintes partes, além dessa introdução: o 
problema de pesquisa, onde detalharemos a dificuldade cuja solução poderá ser encontrada 
com a realização da pesquisa, além de situar a pesquisa no campo delimitado; o referencial 
teórico, que propõe discutir o comportamento dos custos, como também contextualizar o 
Terceiro Setor. O estudo de caso é tratado no decorrer de todo o trabalho; e, na análise dos 
dados se explica como foi aplicado o modelo de regressão e quais os resultados obtidos. 

A relevância da pesquisa está apoiada em pelo menos três fatos:  

1. aplicação da contabilidade numa área ainda pouco pesquisada, as instituições 
eclesiásticas;  

2. aplicação de métodos quantitativos em contabilidade, cuja pesquisa está em 
crescente evolução; e  

3. aplicação da gestão de custos com o uso de análise de regressão numa 
instituição sem fins lucrativos, que ao nosso ver, tem grande importância para 
os gestores dessas instituições. 

 
Contudo, a pesquisa tem suas limitações: no âmbito científico por se utilizar um 

estudo de caso que não generaliza os resultados obtidos; e na parte empírica por se utilizar 
uma ferramenta pouco conhecida, principalmente pelos gestores dessas instituições, além do 
fato de que a contabilidade ainda é vista nessas instituições sob uma ótica não gerencial. 

 

1.2 Delimitação e Problema de Pesquisa 

As instituições eclesiásticas são consideradas entidades do Terceito Setor, 
classificadas como entidades sem fins lucrativos. Segundo estudo feito pelo IBGE/IPEA essas 
instituições representam 25,53% do total das entidades sem fins lucrativos no Brasil. As 
instituições eclesiásticas são representadas por várias religiões, além de associações e 
fundações com finalidades sociais. 

Nossa pesquisa tem seu campo delimitado as instituições eclesiásticas classificadas 
como Igrejas Evangélicas, cujo crescimento têm-se verificado de forma avançada nas últimas 
décadas, tanto em números de fiéis como em patrimônio total. Escolhemos como ponto de 
partida de contribuição para essa pesquisa, o estudo de caso de uma Igreja Evangélica situada 
na cidade de João Pessoa, que possui 83 congregações filiadas a uma matriz (templo central), 
cuja receita anual gira em torno de 2.000.000 de reais. 

A Igreja tem como missão à pregação do evangelho e a contribuição em forma de 
obras sociais aos seus membros e à sociedade, principalmente aos membros mais carentes. 
Para isso, tem como meta a expansão de suas Igrejas em todo o estado da Paraíba. Tudo é 
feito com as receitas oriundas das doações e ofertas de sua membresia. 
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Uma das dificuldades indicadas pelos gestores da instituição na expansão de suas 
Igrejas, é que eles não conseguem prever o quanto de receita será gerada dada a abertura de 
um novo templo, porém os custos (principalmente os fixos) são fatalmente incorridos. 

Diante do exposto, nosso problema de pesquisa tem o seguinte questionamento: é 
possível prever a receita a partir de uma função de custos baseado em dados passados 
utilizando a análise de regressão?  

Na tentativa de encontrar uma solução para a dificuldade exposta, utilizamos a análise 
quantitativa das relações de custos pelo método da análise de regressão para determinar a 
função de custos. 

Para isso, escolhemos os custos fixos como direcionador para as receitas. Entendemos 
que existe a relação causa e efeito nessa função. Não há receitas de doações e ofertas se não 
houver o culto. Para que haja o culto são necessários alguns gastos (custos) tais como: aluguel 
do local onde o culto é realizado, energia, água e esgoto, salário e gastos com condução do 
pastor, etc. Sem esses custos, não há culto, os membros não se reunem, portanto não há 
doações nem ofertas que geram a receita da instituição. 

Nesse sentido, os custos fixos devem ser visualizados como custos de capacidade, pois 
são imprescindíveis para sustentar a capacidade necessária ao funcionamento básico gerado 
pela operação, aqui denominada de culto. 

 

2. Fundamentação Teórica 

Toda pesquisa requer um caráter interpretativo, um paradigma no qual o pesquisador 
possa comparar os dados obtidos com o universo teórico. Para isso, faz-se necessário, uma 
fundamentação teórica que contenha as premissas sobre o tema objeto de estudo. 

Tenha-se contudo, bem presente, que ela serve antes como diretriz e orientação de 
caminhos de reflexão do que propriamente de um modelo ou de forma, uma vez que o 
pensamento criativo não pode escravizar-se mecânica e formalmente a ele (SEVERINO, 
p.162). Nossa pesquisa se valerá dos pressupostos teóricos a seguir. 

 

2.1 Comportamento dos Custos 

A compreensão do comportamento dos custos em uma organização é necessária para 
que os gestores possam tomar decisões mais racionais. Ao compreender como os custos se 
comportam os gestores têm mais condições de fazer previsões de custos e até mesmo de 
receitas e lucros em diversas situações operacionais. 

Primeiramente, devemos identificar as atividades que contribuem para que os custos 
ocorram. São as atividades básicas ou direcionadores de atividades ou custos. Em seguida, 
devemos especificar o intervalo de atividade dentro do qual as mudanças de custo interessam. 
Esse intervalo denomina-se de intervalo relevante (Warren, Reeve e Fess, 2003)  

Segundo Garrison (2001), comportamento do custo significa como um custo reagirá 
ou responderá a mudanças no nível de atividade. Como o nível de atividade sobe e desce, 
determinado custo também poderá aumentar, diminuir ou permanecer constante – explica. 

Em virtude desse aumento e diminuição do custo em relação ao nível de atividade, 
faz-se necessário classificar os custos em fixos e variáveis. 

Garrison (2001) classifica custo variável como aquele cujo total varia na razão direta 
das alterações do nível da atividade. Também classifica custo fixo como aquele cujo total 
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permanece constante, independentemente das alterações no nível de atividade. 

Todavia, os custos fixos são variáveis no tempo, ou seja, eles são fixos somente dentro 
de um intervalo relevante, que segundo Garrison (2001) é a faixa de atividade dentro da qual 
são válidas as hipóteses sobre custo variável e fixo. 

Neste mesmo sentido, Maher (2001) explica que os custos variáveis se alteram na 
proporção direta da alteração no volume, dentro de um intervalo relevante de atividade. Já os 
custos fixos não se alteram quando o volume se altera, dentro de um intervalo relevante de 
atividades. 

Maher (2001), ao tratar do intervalo relevante o define como níveis de atividades entre 
os quais dado custo fixo total ou custo variável unitário não se alteram. Assim, podemos 
afirmar que os custos fixos são variáveis no longo prazo. 

No tempo, se um custo é variável ou fixo em relação a um determinado direcionador 
de custo depende do período considerado na decisão. Quanto maior o período, mantidos 
constantes os demais elementos, maior a probabilidade do custo ser variável (HORNGREN, 
2000). 

Para Horngren (2000), conhecer como os custos variam, pela identificação dos 
respectivos direcionadores, e separar custos fixos e variáveis costuma ser fundamental para a 
tomada de boas decisões administrativas. 

A atenção maior em nosso trabalho está no custo fixo da instituição pesquisada. 
Assim, vale aprofundar um pouco mais essa discussão. 

Segundo Garrison (2001), os custos fixos as vezes são mencionados como custos de 
capacidade, uma vez que eles decorrem dos desembolsos efetuados com prédios, 
equipamentos, empregados especializados e outros itens necessários ao fornecimento da 
capacidade básica para sustentação das operações. 

Garrison (2001) ainda considera, para fins de planejamento os custos fixos como 
comprometidos ou discricionários. 

Os custos fixos comprometidos referem-se aos investimentos em instalações, em 
equipamentos e na estrutura organizacional básica da empresa. Esses custos são por 
característica de longo prazo e não podem ser reduzidos a zero. 

Os custos fixos discricionários (ou administrativos) decorrem das decisões anuais da 
administração de investir em determinadas áreas de custo fixo. Assim, podemos citar: 
propaganda, pesquisa, programas de desenvolvimento gerencial, etc. 

 

2.2 A Gestão no Terceiro Setor 

Segundo Fernandes (2002), a expressão Terceiro Setor foi traduzida do inglês third 
sector e é muito utilizada no meio sociológico nos Estados Unidos. No Brasil, o termo ainda é 
pouco difundido, apesar do crescimento do setor. 

Segundo Peyon (2004) o primeiro setor é o governo (Entidades públicas sem fins 
lucrativos), o segundo setor é o mercado (Entidades privadas com fins lucrativos), e o terceito 
setor, em questão é constituído pelas Entidades privadas sem fins lucrativos e as ONG,s 
(Organizações Não Governamentais). 

A partir da década de 90, vislumbrou-se um considerável aumento das ONG´s e de 
todo o Terceiro Setor. Esse aumento, em número e patrimônio movimenta um mercado que 
emprega mão de obra de diversas áreas. No entanto, o que se vê em muitos casos é uma 
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diferença de qualidade na gestão dessas entidades. 

Nesse sentido, Fernandes (2002) comenta que o Terceiro Setor cresce em números e 
em qualidade. Passa a contar nas políticas públicas. Recebe atenção da mídia. Mobiliza mais 
recursos e abre oportunidades de trabalho. Tudo isto coloca em evidência graves problemas 
de gestão. A prova dos nove do Terceiro Setor no Brasil hoje depende, em grande parte, de 
sua resposta aos desafios do gerenciamento. 

Ainda em Fernandes (2002) a cultura do Terceiro Setor no Brasil é forte em 
voluntarismo e fraca no aspecto profissional. Nos centros religiosos, prevalece o espírito da 
caridade, como é próprio que o seja. Pouco se aproveita, contudo, da competência presente 
entre os membros do culto. 

Realmente, temos que concordar com o autor, pois no caso em estudo, toda a mão de 
obra empregada pertence a membresia da instituição, e verifica-se que realmente falta 
competência em alguns funcionários. Note que estamos nos referindo a mão de obra 
cadastrada, ou seja, são funcionários da instituição e não voluntários. 

No entanto, a tendência é que essa situação se modifique, como ressalta Fernandes 
(2002) as novas oportunidades exigem clareza gerencial (...) os beneficiários cobram das 
organizações como se fossem empresas prestadoras de serviços. Responder a esses desafios 
exige muito mais que uma boa contabilidade. Implica definir bem a sua missão. Estabelecer 
metas. Escolher os melhores meios. Baixar custos. 

 

3. Análise dos Dados 

Primeiramente, procurou-se verificar a existência de um sistema de contabilidade 
confiável para obtenção dos dados. Verificou-se que embora simples, um sistema contábil 
existe na organização pesquisada e é bem utilizado, no entanto, as informações geradas são 
apenas a nível operacional. 

Um outro ponto a destacar foi à contratação de um gestor financeiro, com larga 
experiência em sua área, o que, pelo que percebemos já foi um avanço na profissionalização 
da entidade. Esse gestor facilitou sobremaneira nosso acesso aos dados e contribuiu com 
informações valiosas sobre a entidade. 

Os dados coletados nos balancetes da Igreja correspondem a um período de 24 meses, 
anos de 2003 e 2004. Segundo nossa proposta, os dados foram submetidos aos testes 
estatísticos e econométricos utilizando um programa denominado E-Views. Dessa forma, 
rodamos a regressão, cujos resultados são apresentados nos anexos desse trabalho e os 
comentários tecidos a seguir.  

 

3.1 Os Testes Estatísticos 

 

Teste de “t”- Student  

Para um nível de significância de 5% e 22 graus de liberdade (24 observações – 2 
variáveis), tem-se um t-tabelado de 2,074 (GUJARATI, 2000, pg.815, tabela D.2) 

O t-calculado para o intercepto foi de 6,04 e para a variável explicativa CF foi de 3,58 
(anexo A). Se o t-calculado for maior que o t-tabelado se conclui que os parâmetros 
estabelecidos são estatisticamente significantes. Esse resultado também pode ser obtido pela 
análise das probabilidades do teste t para o intercepto (aproximadamente 0) e para o CF (de 
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1,6%). Essas baixas probabilidades também significam que esses coeficientes são 
estatisticamente significativos. Representam a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 
(rejeitar a hipótese verdadeira). 

 

Teste F 

Para um nível de significância de 5% e 1 grau de liberdade no numerador (número de 
variáveis explicativas) e 22 graus de liberdade (24 observações – 2 variáveis) no 
denominador, tem-se um F-tabelado de 4,30 (GUJARATI, 2000, pg.820, tabela D.3). Se o F 
calculado for maior que o F tabelado se conclui que os parâmetros estabelecidos são 
estatisticamente significantes. Como o F calculado foi de 36,5212, conclui-se que os 
coeficientes são estatisticamente significantes. Também comprovada pela pequena 
probabilidade do teste F (0,0004%) de se cometer o erro tipo 1. 

 

O r 2 

O r2 de 0,6240 significa dizer que 62,40% das variações na receita da instituição são 
explicadas pelas alterações nos custos fixos. Um número razoavelmente alto. 

 

3.2 Os Testes Econométricos 

 

Teste de Normalidade 

 

Teste Jarque-Bera 
Resultado 0,613585 
Probabilidade 0,7358 

 

O teste de normalidade busca verificar se os resíduos da regressão se distribuem 
normalmente garantindo que os coeficientes da equação obtida possam ser considerados os 
melhores estimadores não-viesados. Esse teste segue uma distribuição qui-quadrado (X2) com 
2 graus de liberdade. Caso o X2 calculado seja maior que o X2 tabelado para determinado 
grau de significância, rejeita-se a hipótese de normalidade dos erros.  

Para um nível de significância de 5% e 2 graus de liberdade, o X2 tabelado é 5,9914. 
Como o X2 calculado é de 0,6135, a hipótese de normalidade dos resíduos é aceita. Essa 
conclusão também pode ser obtida analisando-se a probabilidade do teste: se ela for alta, a 
hipótese de normalidade é verificada. Nessa regressão, a probabilidade do teste Jarque-Bera é 
de 73,58%. 

 

Teste de Heteroscedasticidade 

Teste White: consiste na obtenção do r2 de uma regressão auxiliar, resultante da 
regressão dos resíduos ao quadrado da primeira regressão sobre suas variáveis explicativas e 
seus valores elevados ao quadrado. Assim, a regressão auxiliar obtida por essa técnica foi: 
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Variável Coeficiente r2 X2 calculado X2 tabelado 
Intercepto -1,10E+08 

CF 6464,10 
CF^2 -0,0197 

 
0,023962 

 
0,5751 

 
5,9914 

 

Esse teste também segue uma distribuição qui-quadrada cujo valor é obtido pela 
multiplicação do número de observações da amostra pelo r2 da regressão auxiliar. Se o X2 
calculado for maior do que o X2 tabelado, com determinado nível de significância e graus de 
liberdade igual ao número de regressores da regressão auxiliar com exceção do intercepto, 
verifica-se a heteroscedasticidade nos dados analisados. 

O X2 calculado corresponde a 0,57 (24 x 0.023962). Para um grau de significância de 
5% e 2 graus de liberdade, tem-se o X2 tabelado de 5,9914 (GUJARATI, 2000, pg.820, tabela 
D.3). Dessa forma, não foi verificada a presença de heteroscedasticidade na regressão, uma 
das exigências para a inferência estatística. 

 

Teste de Autocorrelação 
 

Teste Durbin-Watson calculado:  1.633215 
Número de Observações:  24 
Número de regressores: 1 

 

Para esses valores, consegue-se determinar na tabela (GUJARATI, 2000, pg.824, 
tabela D.5a) os limites inferiores e superiores de 1,273 e 1,446.  

O teste Durbin-Watson calculado foi de 1,633215 que está na zona entre 1,446 a 2,554 
que diz que não existe autocorrelação. Atendendo outro pressuposto do modelo clássico de 
regressão linear. 

Assim, a função de custos que obtivemos passou nos testes estatísticos e 
econométricos, o que significa que ela representa adequadamente a reta de regressão 
populacional o que permite fazer inferências estatísticas sobre o comportamento das receitas a 
partir dos custos fixos. 

O resultado de nossa equação é REC = 68.638,84 + 1,6131 CF.  

O que significa que para cada variação monetária nos custos fixos, têm-se um aumento 
nas receitas de 1,61 reais. 

 
4. Considerações Finais 

Em suma, detalhou-se o problema a ser pesquisado dentro das delimitações propostas; 
apresentou-se um referencial teórico, breve, mais conciso sobre o comportamento dos custos e 
o Terceiro Setor; explicou-se na análise dos dados a aplicação dos testes estatísticos e 
econométricos. 

Assim, constatou-se a possibilidade de prever a receita a partir de uma função de 
custos baseados em dados históricos constantes nos relatórios analisados utilizando a análise 
de regressão. No estudo de caso, os testes aplicados determinaram que para cada variação 
monetária nos custos fixos as receitas podem aumentar em 1,61 reais. 

Dada às limitações da pesquisa esperamos ter contribuído para reflexão do tema e 
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deixado novas possibilidades de estudos para futuras pesquisas na área de gestão de custos 
nas instituições sem fins lucrativos, sobretudo, nas possibilidades de aplicação dos métodos 
quantitativos. 
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Anexo A – Testes Estatísticos e Econométricos extraídos do E-Views 

 
 

Variável Coeficiente Tcalculado Probabilidade Teste F Prob. F r2 
Intercepto 68.638,84 6,043279 0,0000 

CF 1,613101 3,585699 0,0016 
 

36,52123 
 

0,000004 
 

0,624068 

 
 
Teste Durbin-Watson: 1,633215 
Número de Observações: 24 
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