
          MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

      15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

     8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

     FACULDADE MARIA MILZA 

 

 
 

 

A PERCEPÇÃO DO GESTOR E DO CONTADOR REFERENTE À 

INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL (ITG 2002 R1) ESTUDO REALIZADO NAS 

ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA CIDADE DE SÃO 

FELIPE-BA 

 

Ramilles Caiala dos Santos Silva
*
 

Marilia Rosa Andrade
**

 

 

A sociedade civil está dividida em setores distintos, o primeiro setor é representado pelo 

estado, o segundo contempla as empresas privadas com finalidade de lucro e o terceiro setor é 

representado por organizações sem fins lucrativos. Nesse contexto, a presente pesquisa teve 

como objetivo geral apontar a percepção do gestor e do contador sobre a Interpretação 

Técnica Geral (ITG 2002 R1). Para tanto, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em diversas fontes de pesquisa como artigos científicos, livros, monografias e 

revistas. Quanto aos procedimentos metodológicos, pretende-se apresentar uma pesquisa de 

natureza descritiva, visto que seu objetivo está relacionado a descrever o terceiro setor, a ITG 

2002 (R1) e a percepção dos gestores e contadores referente a esta norma e sua aplicabilidade 

nas associações de desenvolvimento comunitário da cidade de São Felipe-BA. Sendo assim, 

este trabalho possui abordagem qualitativa, buscando identificar o objeto quanto às suas 

especificidades e por não serem necessários técnicas ou métodos estatísticos para mensurar os 

dados, em que serão obtidos dados no intuito de conhecer as premissas individuais dos 

gestores e contadores das associações. No que se refere ao delineamento da pesquisa, se 

classifica como estudo de caso por escolher um locus específico para análise e coleta de 

dados. Serão aplicados questionários com 20 questões, sendo elas objetivas e subjetivas, 

direcionadas aos gestores e contadores de 27 associações existentes na cidade de são Felipe-

Ba, para que, a partir destes sejam encontradas respostas para o problema da pesquisa. Diante 

do exposto, a expectativa é que, após a análise de dados, os resultados revelem contadores e 

gestores que compreendam os ditames da ITG 2002 (R1) e a aplicação adequada da norma 

aos procedimentos contábeis das associações pesquisadas.  
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