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O Terceiro Setor é composto por instituições privadas de interesse público, que não tem 

finalidade lucrativa, prestam serviços a sociedade e se sustentam por doações e subvenções 

governamentais. Este setor começou a surgir a partir do momento que o Estado não estava mais 

atendendo de maneira satisfatória a prestação de bens e serviços à população. Entre as 

instituições do terceiro setor encontram-se as instituições filantrópicas que prestam serviços 

principalmente as pessoas mais carentes e englobam as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs). A exiguidade de alternativas para as famílias manterem seus idosos em casa e 

a questão dos idosos sem referência familiar têm ampliado a demanda por essas Instituições de 

Longa Permanência para Idosos. A maioria dessas ILPIs no Brasil, não são resultado de uma 

política pública, mas a marca registrada da sua ausência, guardando uma relação profunda com 

a filantropia. Diante deste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral demonstrar o 

gasto médio mensal para a manutenção de um idoso em uma instituição filantrópica na cidade 

de Cruz das Almas-BA. Para atingir o objetivo desta pesquisa será realizada primeiramente uma 

revisão de literatura que irá abordar o estatuto do idoso, conceitos de terceiro setor e 

contabilidade de custos. Em seguida serão coletados os dados junto a instituição filantrópica 

em estudo, referente aos gastos realizados durante o ano de 2017, demonstrados em relatórios 

e comprovantes financeiros, também será realizada pesquisa de campo para verificar a estrutura 

física e condições de atendimento da instituição, onde será observado quantos idosos residem 

na instituição e separá-los por Grau de Dependência do Idoso, de acordo com a Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) 283/05 (regulamento da ANVISA). Na sequência será elaborada 

uma simulação em relação ao custo por idoso utilizando a ferramenta Excel para fazer a análise 

dos dados coletados através de tabelas e gráficos. No tocante aos aspectos metodológicos, 

quanto ao objetivo esta pesquisa se caracteriza como descritiva, pois pretende descrever os fatos 

e fenômenos de uma determinada realidade. Quanto ao procedimento pode ser enquadrada 

como estudo de caso, pois focaliza uma determinada instituição do município de Cruz das 

Almas-BA, apresentando uma abordagem qualitativa, já que se preocupa com o 

aprofundamento da compreensão de uma organização. Quanto a natureza se caracteriza como 

uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. O resultado esperado da presente pesquisa é demonstrar o 

gasto médio para manter um idoso em uma instituição de longa permanência, a fim de 

proporcionar aos gestores um maior conhecimento sobre os gastos para a continuidade da 

prestação deste serviço, permitindo aos mesmos realizar um planejamento orçamentário 

realista. 
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