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Apresentação dos gastos do ANFFA Sindical como ferramenta de tomada 

de decisões. 

 

Objetivos: 

 

Proporcionar aos filiados do ANFFA Sindical maior transparência 

nos gastos da entidade; 

Propiciar uma análise coerente dos orçamentos anuais 

apresentados, permitindo uma tomada de decisões mais consciente. 

 

Resumo: 

 

Atualmente o estatuto do ANFFA Sindical especifica a necessidade de 

aprovação do orçamento do ano vindouro e da prestação de contas ao final de 

cada exercício. Nas assembleias destinadas a esta finalidade, percebe-se que 

os filiados carecem de informações detalhadas acerca dos valores gastos em 

cada uma das naturezas de despesas. Desta forma, objetivando dar maior 

transparência, aumentar a motivação e permitir uma tomada de decisões mais 

conscientes pelos filiados, propõe-se que a DIREX e as Delegacias Sindicais 

apresentem no site um demonstrativo mensal com os gastos em cada uma das 

naturezas de despesas acompanhadas de um comparativo com o orçado. 

 

Introdução e desenvolvimento: 

 

O orçamento é uma das principais fontes utilizadas nas instituições 

como ferramenta de gestão e na tomada de decisões, no entanto, em alguns 

casos, é não é utilizado desta forma, sendo apenas uma planilha financeira. 

Em seu estudo, Mucci, D.M.; Frezatti, F. & Dieng, M. (2016) 

acreditam que o orçamento tem potencial de uso maior do que tem sido 

percebido, tendo em vista a gama de funções que ele pode exercer dentro do 

processo de gestão das empresas e, nesse sentido, percebe-se que esse 



artefato não visa apenas a promover a sustentabilidade financeira, mas sim a 

sustentabilidade organizacional, facilitada quando se percebe que a função 

diálogo é valorizada e praticada. 

Consideram ainda que a melhoria na sustentabilidade da empresa 

através do diálogo se dá com aumento da comunicação, da criação de 

consciência e da motivação. 

Considerando que a ANFFA Sindical é uma entidade sem fins 

lucrativos e que necessita de coesão para atingir seus objetivos, o orçamento 

torna-se ainda mais importante. 

Portanto, apresentar aos filiados apenas uma vez ao ano a 

prestação de contas e o orçamento do ano vindouro, conforme consta no artigo 

95 do nosso estatuto, parece ser uma subutilização desta ferramenta.  

Cabe destacar que nosso sindicato gira mais de um milhão de reais 

ao ano, valor extremamente alto e que gera apreensão por parte dos filiados. 

Como exemplo, vemos nas redes sociais questionamentos quanto aos gastos 

com deslocamentos dos gestores e com folha de pessoal. Acredito que isto 

ocorra mais por falta de transparência do que por consciência dos valores 

aportados. 

Entre os princípios do sindicato, conforme disposto no artigo 3º do 

seu estatuto estão: ética, moralidade, legalidade, dignidade, transparência, 

solidariedade e democracia participativa. 

Desta forma, acredita-se que a elaboração mensal de uma 

prestação de contas da DIREX e das delegacias sindicais através das naturezas 

de despesas e seu comparativo com o orçado seja uma forma de dar maior 

transparência e permitindo aos filiados tomadas de decisões mais conscientes. 

 

Conclusões: 

 

Diante da necessidade de aprimoramento do uso do orçamento pelo ANFFA 

Sindical, propõe-se as seguintes diretrizes: 

1) Que a DIREX e as Delegacias Sindicais apresentem mensalmente no site 

do ANFFA Sindical uma prestação de contas concisa e didática das 

receitas e despesas realizadas por natureza de despesa juntamente com 

um comparativo com o orçamento aprovado. 
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