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Resumo 

 

 

 

 

 

Esta Dissertação foi elaborada a partir de uma perspectiva gerencial, 

com vistas na ampliação do conhecimento sobre os modelos de gestão adotados 

pelas organizações do Terceiro Setor, tendo como base um estudo comparativo 

entre duas entidades sociais que atuam na zona leste da Cidade de São Paulo, a 

saber, o Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar e a Associação 

Cristã de Moços de São Paulo – Divisão de Desenvolvimento Social. 

As analises realizadas ao longo deste trabalho são orientadas por 

referenciais teóricos que buscam a conceituação e a classificação do Terceiro 

Setor, principalmente, os estudos de Falconer (1999), Peter Drucker (1994), 

Ioschpe (2005), Dowbor (2001/2002/2003/2004), Landim (1994/1999/2000/2001), 

Rodrigues (2004), Salamon  (1994/1998/), Coleman (1994/1998), Costa (2004), 

Costa Júnior (1997), Junqueira (2000), Montaño (2005), Putnam (2000). 

Ao final deste estudo são apresentadas sugestões e propostas como 

contribuição para que a gestão social dessas entidades não seja uma simples 

transposição das ferramentas de gestão utilizadas pelo setor empresarial com fins 

lucrativos, mas que seja desenvolvida com base em reflexões que consideram o 

universo das relações sociais, isto é, o capital social, bem como as peculiaridades 

existentes nas entidades sociais do Terceiro Setor.  

 



  
 

Abstract 

 

 

 

 

This Dissertation was elaborated from a management perspective, in 

order to enlarge knowledge about management models adopted by Third Sector 

organizations, having as basis a comparative study between two social entities that 

actuate at the east zone of São Paulo City: Centro de Assistência e Promoção 

Social Nosso Lar (Our Home Assistance Center and Social Promotion) and 

Associação Cristã de Moços de São Paulo – Divisão de Desenvolvimento Social 

(Christian Boys Association of São Paulo – Social Development Division). 

The analysis done throughout this work are oriented by theoretical 

references that seek the concept and classification of the Third Sector, mainly the 

studies of Falconer (1999), Peter Drucker (1994), Ioschpe (2005), Dowbor 

(2001/2002/2003/2004), Landim (1994/1999/2000/2001), Rodrigues (2004), 

Salamon  (1994/1998/), Coleman (1994/1998), Costa (2004), Costa Júnior (1997), 

Junqueira (2000), Montaño (2005), and Putnam (2000).  

By the end of this study suggestions and proposals are presented as a contribution 

so that the social management of these entities is not a simple transposition of 

management tools used by the business sector with profitable purposes, but 

developed based on reflections that consider the existing peculiarities on social 

entities of the Third Sector. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

  Nas últimas décadas, o crescimento e a visibilidade cada vez maior 

das organizações do terceiro setor significaram um aumento da participação 

dessas entidades na sociedade e uma abrangência cada vez maior de suas 

atividades. Paralelamente a este fato, está o incremento dos investimentos 

direcionados a essas entidades e a exigência crescente de resultados sociais por 

parte dos financiadores e do público em geral (FALCONER, 1999). 

  Resulta daí uma pressão pela melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, exercida pelo ambiente externo, que se contrapõe à estrutura gerencial 

das organizações do terceiro setor, tradicionalmente marcadas pela ausência de 

planejamento e pela falta de capacitação administrativa. Surge, dessa forma, o 

desafio para a melhora da gestão dessas organizações para que elas possam 

atingir seus objetivos sociais, modificando a qualidade de vida de seu público. 

  Sob esta perspectiva, podemos afirmar que as entidades do terceiro 

setor são organizações naturalmente complexas, por estarem inseridas em um 

contexto instável, por contarem com recursos escassos e por se situarem em 

ambientes culturalmente diversos (FALCONER, 1999). 

  Falconer (op.cit.) resume os dilemas das organizações do terceiro 

setor em dois eixos: no primeiro está o conflito entre autonomia e colaboração, 

que diz respeito à importância de parcerias com o Estado e o setor privado, ao 

mesmo tempo em que têm de preservar suas identidades; no segundo eixo está a 

tensão entre o papel de prestação de serviços e o de canal de participação, 

tratando da relevância do atendimento das demandas sociais imediatas, sem 

negligenciar a missão de mobilizar a sociedade, bem como de lutar pela 

cidadania. 
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  Tratando desse tema, existem estudos que expressam a realidade 

do terceiro setor, tais como o de Drucker (1994) que revela ter nos Estados Unidos 

oitenta milhões de pessoas dedicando uma parte regular de seu tempo, todas as 

semanas, para trabalhar em alguma organização do terceiro setor, ou o da Folha 

on line (2004), que afirma que no Brasil as empresas do terceiro setor empregam 

um total de um milhão e quinhentas mil pessoas, um número três vezes superior 

ao dos funcionários públicos federais, a grande maioria dedicando-se à saúde e à 

educação. Esse estudo foi feito com base no Cadastro Central de Empresas 

(CEMPRE) do IBGE para o ano de 2002, e ele cobre o universo das organizações 

inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas), incluídas as 

organizações não governamentais, entidades filantrópicas, religiosas, clubes, 

entre outros. 

  O crescimento e o fortalecimento do Terceiro Setor forçam a 

necessidade de novas pesquisas que visem ao aumento da produção de 

conhecimento sobre as organizações sociais, considerando as suas 

características específicas, contribuindo, assim, como subsídios para discussão 

dos modelos de gestão adotados nessas organizações. Falconer (1999) afirma 

que, paradoxalmente, para um setor que surge com tão elevadas expectativas a 

respeito de suas qualidades e de seu potencial de atuação, o terceiro setor 

encontra-se mal equipado para assumir este papel, além de apresentar, também, 

baixa capacidade de continuidade e sustentabilidade das organizações, resultando 

no enfraquecimento de todo o setor. 

  As organizações sociais que atuam na zona leste da Capital de São 

Paulo, objeto desta pesquisa, apresentam dificuldades para sustentar suas 

atividades. A maioria delas é de pequeno porte e sobrevive com recursos 

financeiros escassos, além de possuir estrutura organizacional ineficiente, 

ausência de gestão administrativa, ausência de planejamento e falta de 

profissionalização de técnicos e gestores, segundo a percepção dos próprios 

dirigentes dessas entidades.  
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  A consciência da dimensão política e econômica da crescente 

exclusão social instalada no país desperta o interesse para realizações de novas 

reflexões sobre a formação acadêmica tecnicista e extremamente voltada para a 

maximização de resultados empresariais, com vistas ao lucro econômico, 

aplicadas também nas áreas de Ciências Sociais, Serviço Social, Sociologia, 

Pedagogia, entre outros. Este trabalho se justifica pela necessidade imediata da 

realização de pesquisas que reflitam essa realidade. 

  Esta Dissertação foi elaborada, a partir de uma perspectiva gerencial, 

com o desejo de ampliar o conhecimento sobre a gestão das organizações sociais 

que atuam na zona leste da Cidade de São Paulo. Para tanto, foram selecionadas 

duas entidades sociais que serviram como objeto de estudo comparado sobre os 

modelos de gestão adotados por cada uma delas.   

  Neste contexto, buscamos com este trabalho saber como se 

caracteriza a gestão das organizações sociais pesquisadas e quais são as 

ferramentas de administração e como elas são utilizadas. Em termos específicos, 

os objetivos são: a) realizar diagnósticos organizacionais das entidades, seus tipos 

de gestão; b) identificar as ferramentas administrativas utilizadas por seus 

gestores. 

  Para tanto, estudamos as entidades: Centro de Assistência e 

Promoção Social NOSSO LAR (CAPS Nosso Lar) e Associação Cristã de Moços 

de São Paulo (ACM de São Paulo) – Área de Desenvolvimento Social. A escolha 

das entidades foi feita de forma intencional; optamos por entidades que possuem 

similaridades no seu funcionamento, ou seja, que atuam em áreas semelhantes, 

com perfil que se ‘’aproximam’’ de redes, com orçamentos anuais em torno de 

nove milhões de reais, que possuem entre vinte e vinte e cinco unidades de 

atendimento e com público alvo semelhante entre si. 

Após a escolha das entidades realizamos um diagnóstico 

organizacional, como forma de compreender as características de cada gestão, 

por meio da análise de documentos, entrevistas e aplicação de questionário. 
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  O método de investigação utilizado na pesquisa caracteriza-se como 

um estudo de caso múltiplo, envolvendo duas entidades sociais da zona leste da 

capital de São Paulo, dentro do caráter exploratório e descritivo (LAKATOS, 

1985/1986). 

  Primeiramente, realizamos um estudo quantitativo e qualitativo com 

uma amostra intencional em vinte organizações situadas na zona leste da Capital 

de São Paulo, com focos de atuação distintos. Nessa etapa, aplicamos um 

formulário estruturado de entrevista, buscando identificar o perfil dessas 

organizações: a estrutura organizacional; o número de dirigentes, de funcionários 

técnicos e administrativos e de voluntários; percepção de aspectos da gestão; 

ferramentas administrativas utilizadas; resultados sociais obtidos, entre outros. O 

formulário utilizado foi adaptado, com autorização do Professor Doutor Luciano A. 

Prates Junqueira, de um Questionário de Pesquisa do Núcleo de Estudos 

Avançados do Terceiro Setor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(NEATS – PUC-SP), (ANEXO B – entidades visitadas). 

  Com objetivo de aprofundar o estudo, a etapa qualitativa foi realizada 

com entrevistas por meio da técnica da história oral com alguns gestores das 

organizações escolhidas, ou seja: com a fundadora do Centro de Assistência e 

Promoção Social NOSSO LAR, Senhora Maria Elena Fernandes Saes (Apêndice 

C), e sua filha, Doutora Cristiane Fernandes Saes Lobas, Diretora 

Superintendente (Apêndice D); e com a Secretária Executiva da Divisão de 

Desenvolvimento Social, Senhora Georgina Benevides, e a Supervisora de 

Desenvolvimento Social, Senhora Maria Inez Collado, da Associação Cristã de 

Moços (ACM) de São Paulo. As entrevistas foram realizadas no período de abril a 

agosto de 2006, com duração média de 1 hora e 30 minutos, cada uma delas.  

  As seguintes questões específicas nortearam o estudo qualitativo: 

 

1. Como sua história de vida contribuiu para a organização ser o que é hoje? 
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2. Com base na sua trajetória de vidas pessoal e profissional, como o (a) 

senhor(a) se vê no papel de coordenador(a) da entidade? Quais são as 

gratificações? E os principais problemas do cargo? 

3. Com base em sua experiência, como se dão as relações de poder com as 

outras pessoas (diretores, coordenadores, funcionários, voluntários), com 

outras entidades sociais, com os organismos públicos e com a 

comunidade? 

4. Como as relações acima influenciam a condução das atividades da 

organização? 

5. O que o senhor(a) diria olhando para o passado e olhando para o futuro? 

 

  O estudo exploratório, para Lakatos (1985/1986), tem como meta 

formular um problema com o objetivo de aumentar a familiaridade do pesquisador 

com um ambiente, fato ou fenômeno, a fim de realizar pesquisa mais precisa no 

futuro, ou modificar conceitos ou torna-los mais claros. Nesse tipo de pesquisa, 

consegue-se obter, freqüentemente, descrições tanto quantitativas quanto 

qualitativas do objeto em estudo, cabendo ao pesquisador analisar as inter-

relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente estudado.  

  A abordagem de estudo de caso é bastante apropriada para áreas 

em que as teorias estão em processo de construção, possibilitando elaborações 

em novas áreas de investigação. Esta abordagem tornou-se conveniente, 

também, porque estudou um fenômeno dentro de seu contexto, conforme Vergara 

(1997) e possibilitou formular hipóteses para o encaminhamento de outras 

pesquisas. 

  Quanto à coleta de dados adotamos a entrevista semi-estruturada, 

combinada à análise documental e pesquisa por observação, a fim de certificação 

dos dados pontuados e coletados por meio das entrevistas. O material que serviu 

de base para a análise foi: 

 



6  
 

1. documentos institucionais (materiais gráficos – folder, website) e legais 

(estatutos e regimentos) das organizações; 

2. relatórios de atividades; 

3. entrevistas em profundidade e semi-estruturadas.  

 

Os dados quantitativos foram coletados junto a documentos, 

questionários e entrevistas e, posteriormente, interpretados. Os dados qualitativos 

foram obtidos com o auxílio de entrevistas, observações e aplicação de 

questionários. Os dados primários foram obtidos diretamente pelo pesquisador, 

por meio de entrevistas formais e informais, observações, entrevistas gravadas, 

visitas técnicas e questionários com os gestores, funcionários e diretores 

voluntários das entidades envolvidas. 

O presente estudo pode ser caracterizado como exploratório, uma 

vez que as pesquisas existentes, neste sentido, são incipientes, e descritivas, pois 

se descreverão os processos de gestão utilizados pelas entidades pesquisadas 

(VERGARA, 1997). 

  Como meio de averiguação da realidade, buscamos utilizar os 

pressupostos de Yin (2001) que defende a utilização de estudos de caso quando o 

pesquisador se depara com problemas que buscam responder questões do tipo 

‘’como’’ e ‘’por que’’, em que possui pouco controle sobre os eventos e quando o 

foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos. 

  A pesquisa bibliográfica utilizada abarcou o tema Terceiro Setor, 

envolvendo seus principais autores e correntes. 

   

Este trabalho encontra-se assim organizado:  

 

Introdução, em que são apresentados o tema, os objetivos do 

estudo, bem como os aspectos metodológicos da pesquisa.  
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Capítulo 1 em que encontramos uma contextualização do Terceiro 

Setor, os seus principais enfoques teóricos na sua busca por conceituação; a sua 

classificação, com os estudos de Leilah Landim (1993/1994/1999/2000) e Lester 

Salamon (1994/1998/2005), entre outros; a perspectiva gerencial e o Terceiro 

Setor; a ação em redes e redes sociais; e o conceito de capital social e o Terceiro 

Setor.  

Capítulo 2, em que temos considerações sobre as organizações do 

Terceiro Setor no Brasil, contendo, suas características e os aspectos legais do 

Terceiro Setor no Brasil, com referências ao Código Civil brasileiro e à Lei Federal 

9790/99 e Decreto 3.100/99, com especificidades das OSCIP’s (Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público).  

Capítulo 3, em que encontramos as considerações sobre as 

entidades do Terceiro Setor pesquisadas, sediadas na zona leste da cidade de 

São Paulo, a saber, o Centro de Assistência e Promoção Social NOSSO LAR 

(CAPS Nosso Lar) e Associação Cristã de Moços de São Paulo (ACM de São 

Paulo) – Área de Desenvolvimento Social, serão tratadas no.  

  Capítulo 4, em que fazemos a análise dos resultados obtidos pela 

pesquisa. 

Por fim, apresentamos nossas Considerações Finais, e as 

Referências Bibliográficas utilizadas no decorrer da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 
REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

 

 

1.1 Contextualização do Terceiro Setor 
 

 

 

 

  A expressão Terceiro Setor é de recente utilização no cenário 

internacional e, no Brasil, passou a ser utilizada a partir do início da década de 90 

para designar as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicadas à 

solução de problemas da área social (IOSCHPE, 2005). Ressaltamos aqui que as 

organizações do Terceiro Setor no Brasil é assunto a ser tratado no próximo 

capítulo. 

A segunda metade do Século XX é considerada como a época mais 

notável da história humana. Conhecemos incontáveis progressos nos campos 

científico, tecnológico e organizacional, tais como as viagens para fora de nosso 

mundo até a lua, alcançado as estrelas. O comprometimento humano nesse 

período é com o crescimento econômico e com a expansão comercial (KORTEN, 

1996)  

Paralelamente, vencemos muitas doenças devastadoras, como por 

exemplo, a varíola, a poliomielite, resultando no aumento em mais de um terço da 

expectativa de vida dos países em desenvolvimento. (KORTEN, op.cit.). 

  Ao longo desse processo, vivenciamos, também, uma acelerada 

desintegração social e ambiental em quase todas as nações do mundo, revelada 

pelo aumento da pobreza, do desemprego, da desigualdade, da violenta 
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criminalidade, da transformação dos valores familiares e de degradação 

ambiental. A origem desses problemas está, em parte, no aumento da produção 

econômica que foi multiplicada por cinco, nos últimos 50 anos. Os indicadores de 

desintegração social e ambiental se elevaram substancialmente, e somente o 

crescimento econômico não conseguiu resolver tais questões (KORTEN, 1996).  

  O empenho no crescimento econômico do tudo por dinheiro apressa 

o esgotamento dos sistemas que sustentam a vida no planeta, agravando a 

disputa por recursos e alargando a distância entre ricos e pobres. 

As corporações e organismos financeiros, ao gerarem cada vez mais 

lucros para seus investidores, concentram poder econômico e político, dominando 

processos de decisões dos governos e reescrevendo acordos comerciais 

internacionais com implicações sociais e ambientais, e, como ressalta Korten 

(1996), essa postura leva a um colapso, tornando o mercado cego a tudo que não 

seja lucro.  

  Essa competição pelos recursos, em que os pobres sempre perdem, 

gera uma convergência de forças ideológicas, políticas e tecnológicas, por trás de 

um processo de globalização econômica que desloca o poder para longe dos 

governos responsáveis pelo bem público e o coloca junto a um punhado de 

corporações e instituições financeiras, com exigências de lucros a curto prazo.  

  Como exemplo disso, podemos citar o caso Nike: trata-se de uma 

empresa em rede, que emprega 8 mil pessoas em administração, projeto e 

vendas, mais a produção, que é terceirizada, empregando aproximadamente mais 

75 mil trabalhadores. A maior parte dessa terceirização está na Indonésia, onde os 

trabalhadores estão alojados em barracas, não são amparados por sindicatos, as 

horas extras são obrigatórias e, se houver greve, a polícia pode ser acionada. No 

entanto, o tênis é produzido ao custo de cerca de 5,60 dólares, por jovens que 

recebem 15 centavos por hora.  O preço da venda, em contrapartida, nos Estados 

Unidos e Europa, é de 73 a 135 dólares americanos. Vale lembrar, ainda, que o 

astro americano do basquete Michael Jordan, segundo a imprensa, recebeu 20 

milhões de dólares, em 1992, para promover o tênis Nike, superando toda a folha 
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de pagamento anual das fábricas indonésias que os produziram. Como nos 

aponta Korten (1996:133), 

 

este é um exemplo das distorções de um sistema econômico que 

transfere recompensas dos que produzem o real valor para aqueles 

cuja função primária é criar ilusões de marketing a fim de convencer 

os consumidores a comprar, a preços inflacionados, produtos de que 

não necessitam (KORTEN, 1996, p.133). 

 

  A exigência de lucros maiores a curto prazo concentrou o poder 

econômico e político nas mãos de poucos escolhidos, que, para manutenção do 

poder, utilizam-se da mídia para dominar a população. A Mídia, por sua vez, é 

controlada pelas corporações, e bombardeia a todos com suas interpretações da 

percepção de mundo, visando ao aumento do lucro de quem a controla:  

Segundo Korten (1996:136), 

 

à medida em que progride a globalização econômica, descobrimos 

ilhas crescentes de riqueza em países pobres e mares crescentes de 

pobreza em países ricos. 

 

   Esses mitos permitem a uma pequena elite com dinheiro viver num 

mundo de privilégios, distante do resto da humanidade, a que Korten (op. cit.) 

denomina de tirania de mercado, que é semelhante a um câncer que se estende 

pelo planeta, destruindo meios de vida, deslocando povos, tornando impotentes 

instituições democráticas, justificando o tudo por dinheiro. 

  No relatório do Banco Mundial (2000) observa-se que quase metade 

dos 6 bilhões de habitantes do mundo vive com menos de 2 dólares por dia, e que 

1 bilhão e duzentos milhões vivem com menos de 1 dólar para o mesmo período 

(DOWBOR, 2002). Ainda segundo o mesmo relatório, as desigualdades globais de 

renda se acentuaram no século XX. A distância entre a renda dos países mais 

ricos e dos mais pobres, que era de cerca de 3 para 1 em 1820, de 35 para 1 em 

1950, de 44 para 1 em 1973, passou de 72 para 1 em 1992.  
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Conforme Dowbor (2003), ocorre um círculo vicioso: os países mais 

ricos têm como investir muito mais em fatores de progresso, como ciência, 

tecnologia, educação, infra-estruturas renovadas, e os mais pobres não, e isso 

gera uma distância econômica, que, por sua vez, resulta em desequilíbrio político, 

ocasionado pela distância econômica, e, assim, sucessivamente. 

  Como ressalta o autor,  

 

... aqui se sente com todo o peso o fato de que o capitalismo constitui 

um bom ambiente para a produção, mas um péssimo para a 

distribuição. E, a longo prazo, não se pode equilibrar o planeta sem 

mecanismos compensadores de distribuição. Na realidade, os pobres 

não são apenas pobres, no sentido de não terem acesso a bens e 

serviços: expulsos das suas terras, jogados em periferias urbanas, 

privados dos conhecimentos indispensáveis, mas são os que ficaram 

sem as opções mínimas para remediar de forma produtiva a sua 

situação... (DOWBOR, 2003:28) 

 

  O Estado, que foi a grande vedete do século XX, encolhe-se, dando 

margem para discussão sobre o mito do mercado: o bem comum seria um produto 

automático dos ajustamentos de mercado, com resultado final sempre positivo. Na 

verdade, o mercado não transcende o econômico: é incapaz de suprir as 

necessidades humanas no campo da busca da liberdade, da criatividade, da 

felicidade e das atividades da cidadania participativa, esta enquadrada nas 

chamadas atividades não lucrativas, que hoje em dia se reúnem sob o nome 

genérico de Terceiro Setor, conforme ressalta Roberto Paulo César de Andrade, 

membro do Conselho Consultivo do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas. www.gife.org.br) (in: IOSCHPE, 2005). 

A afirmação de Dowbor, 2003:28, o Estado-nação tornou-se pequeno 

demais para as grandes coisas, e grande demais para as pequenas, ilustra o 

cenário das transformações econômicas, políticas e sociais que se verificou a 

partir de meados do século XX e início do século XXI para o surgimento do 

Terceiro Setor. 
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A expressão setor não lucrativo – ‘nonprofit sector’ passou a ser 

utilizada nos Estados Unidos a partir das décadas de 70 e 80, para designar o 

conjunto de organizações sem fins lucrativos que se voltava para a prestação de 

serviços públicos. Todavia, tem que se considerar a definição impregnada do 

individualismo liberal que caracteriza o regime político e a cultura do povo norte 

americano. Naquele país, o setor não lucrativo envolve uma extensa gama de 

organizações laicas e religiosas, voltadas para a prestação de serviços 

comunitários, à auto-ajuda e à defesa de temas de interesse social (LANDIM, 

1994; RODRIGUES, 2004).  

  Por outro lado, o termo Terceiro Setor surge como conceito cunhado, 

nos EUA, em 1978, por John D. Rockfeller III, salientando que a vitalidade da 

economia americana se desenvolveu no decorrer de mais de dois séculos devido 

à existência de um notável sistema de três setores. Dois setores, dos quais, 

instantaneamente reconhecidos por todos: o governo e o mercado, mas, o terceiro 

foi tão negligenciado e tão pouco compreendido que poderia ser chamado de setor 

invisível. Esse Terceiro Setor, para Rockfeller (in: LANDIM, 1999), é o setor 

privado, sem fins lucrativos, incluindo dezenas de milhares de instituições 

absolutamente indispensáveis à vida da comunidade, como igreja, hospitais, 

museus, bibliotecas, universidades, escolas privadas, grupos de teatro, orquestras 

sinfônicas e organizações de assistência social de vários tipos (LANDIM, 1999). 

  O uso da expressão Terceiro Setor foi difundido a partir das 

pesquisas realizadas pelo Institute for Policy Studies da John Hopkins University a 

partir do final da década de 80. Participaram do Projeto Comparativo sobre o Setor 

sem Fins Lucrativos diversos pesquisadores de vários países, sob a coordenação 

de Lester Salamon. A mensuração do impacto do Terceiro Setor sobre a economia 

dos países pesquisados e o estabelecimento de definições estruturais e 

operacionais adaptadas à realidade dos diferentes países foi um dos principais 

objetivos desse projeto. A Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo 

a relevância da pesquisa, associou-se ao Instituto para a criação da Classificação 
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Internacional das Organizações Não Lucrativas (RODRIGUES, 2004). Essa 

classificação será detalhada no item 1.3. Classificação do Terceiro Setor. 

  O fortalecimento do Terceiro Setor pode ser visto, segundo Salamon 

(1994), por meio de quatro crises e duas mudanças revolucionárias.  

A primeira crise é a do Welfare State (Estado do Bem Estar Social), 

surgida após a II Guerra Mundial, seguida da crise do desenvolvimento nos países 

emergentes, que se seguiu à crise da dívida externa nos anos 80, tendo, 

praticamente, impossibilitado que o Estado continuasse a financiar as atividades 

de desenvolvimento. A terceira crise é a do meio ambiente global, que levou à 

degradação crescente do meio ambiente e evidenciou a ausência de políticas 

públicas adequadas. Finalmente, Salamon (op.cit) aponta a crise do socialismo, 

ocorrida principalmente após a queda do muro de Berlim e que demonstrou o 

esgotamento daquele modelo estatal.  

A primeira das mudanças revolucionárias apontada pelo autor é a 

ocorrida nas comunicações, que ocorre a partir dos anos 70 e 80, e que favoreceu 

e expandiu as possibilidades de comunicação entre as pessoas, tendo como auge 

o surgimento da Internet, que facilitou ainda mais a difusão do conhecimento. A 

segunda mudança trata-se do crescimento mundial dos anos 60, que aumentou a 

população urbana e criou no mundo agrupamentos sociais mais exigentes e mais 

organizados, com capacidade de reivindicarem os seus direitos. 

  Salamon (in: IOSCHPE, 2005) defende que o Terceiro Setor tem três 

faces: 

 

1. como idéia: como conceito e ideal. Pode-se dizer que o Terceiro Setor é um 

conjunto de instituições que encarnam os valores da solidariedade e os 

valores da iniciativa individual em prol do bem público, significando que tais 

valores no Terceiro Setor alcançam à plenitude; 

2. como realidade: curiosamente, segundo o autor, essa face tem 

permanecido oculta por razões empíricas, pois os sistemas de dados 

básicos usados para desenvolver informações sobre a estrutura e 
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composição de nossas sociedades costumam subestimar o Terceiro Setor 

por razões de natureza de concepção, pois a diversidade do setor é tão 

grande que induz a passarem por alto as consideráveis similitudes 

existentes nele. Como escreve Salamon (in: IOSCHPE, 2005:93): ... 

carecendo de um conjunto unificador, o todo vem parecer menor que as 

partes. O resultado é que o Terceiro Setor tem permanecido, 

estranhamente, invisível como realidade e chamando mais a atenção como 

idéia; 

3. como ideologia: por falta de informação consistente, a segunda face, como 

realidade, permaneceu durante muito tempo invisível e permitiu que a 

terceira face chamasse todas as atenções. Portanto, segundo Salamon 

(1994), o Terceiro Setor passou a ser utilizado como cortina de fumaça para 

uma série de preocupações políticas e ideológicas conflitantes que pouco 

têm a ver com a realidade ou a idéia desse setor. 

 

 Na tentativa de ressaltar a visibilidade e a realidade do 

Terceiro Setor, em uma palestra promovida pelo Centro de Estudos do Terceiro 

Setor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio 

Vargas, no dia 29 de setembro de 2004, o professor Lester Salamon mostrou, por 

meio de dados estatísticos, a revolução que vem sendo feita pela sociedade civil 

organizada, em várias regiões do mundo. Trinta e seis países participam desse 

estudo, sendo cinco deles na América do Sul e, entre esses, o Brasil. Os 

resultados mostram que o Terceiro Setor emprega mais de 45 milhões de 

pessoas, o que corresponde a 4,4% da população economicamente ativa nesses 

países. Os assalariados correspondem a 56% da força de trabalho no setor 

(www.mapadoterceirosetor.org.br). 

Nas conclusões do trabalho de Salamon (1994), percebe-se, em 

primeiro lugar, que o Terceiro Setor constitui uma grande força econômica e que 

sua presença acontece em vários países, embora os Estados Unidos encabecem 

a lista em termos de participação no PIB (Produto Interno Bruto). Posteriormente, 
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o Terceiro Setor, mesmo quando parece idêntico no todo, apresenta diferenças 

significativas de composição, tanto na escala geral do setor sem fins lucrativos, de 

um lugar para o outro, como também nos tipos de organizações responsáveis por 

essas variações. Veremos algumas comparações nas tabelas abaixo.  

A tabela 1 ilustra os volumes de investimentos do setor sem fins 

lucrativos nos países pesquisados. A participação desses investimentos no 

Produto Interno Bruto (PIB) desses países é, em média, de 3,5%. 

 

 

           Tabela 1 

Investimentos do Setor Não-lucrativo 

País US$ Bi % PIB 

Hungria 3,9 1,20 

Itália 21,6 2,00 

Japão 94,9 3,20 

França 39,9 3,30 

Alemanha 53,7 3,60 

Reino Unido 46,6 4,80 

EUA 340,9 6,30 

Fonte: Salamon e Anheier (1994) 

 

  A Tabela 2 ajuda-nos a perceber que as organizações não lucrativas 

atuam de forma diferenciada nos diversos países. As entidades dedicadas à 

educação têm muita importância no Japão e no Reino Unido; aquelas dedicadas à 

saúde são expressivas nos EUA e na Alemanha, e na Hungria se destacam as 

dedicadas às artes e à cultura. 
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 Tabela 2 

Composição do Setor Não-lucrativo - % 

País Educação Saúde Serviço 

Social 

Cultura, 

Artes. 

Negócios Outros 

Japão 40 28 14 1 11 6 

Reino Unido 43 4 12 21 7 13 

EUA 23 53 10 3 5 6 

Alemanha 12 35 23 7 5 18 

França 25 14 29 18 3 11 

Itália 22 17 25 9 23 4 

Hungria 4 1 25 57 10 3 

Média 24 22 20 17 9 8 

Fonte: Salamon e Anheier (1994) 

 

  A Tabela 3 mostra-nos a forma que se distribuem os recursos para 

financiamento do Terceiro Setor nos países pesquisados. As famílias, 

principalmente com o trabalho voluntário, são os principais financiadores, com 

exceção da França e da Alemanha que têm o setor público desempenhando esse 

papel. No conjunto desses países, a participação das famílias e do setor estatal é, 

em média, praticamente, igual. O setor privado, que representa os 10% restantes 

do financiamento do Terceiro Setor, é particularmente expressivo na Hungria e 

nos EUA, pouco expressivo no Reino Unido e muito pouco significativo nos 

demais países. 
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   Tabela 3 

Financiamento do Setor Não Lucrativo - % 

País Famílias Setor Público Setor Privado 
Japão 60 38 2 
Hungria 57 23 20 
Itália 53 43 4 
EUA 51 30 19 
Reino 
Unido 

48 40 12 

França 34 59 7 
Alemanha 28 68 4 
Média 47 43 10 

Fonte: Salamon e Anheier (1994) 

 

  Conforme observamos na Tabela 4, o Terceiro Setor, ao contrário 

dos outros setores, não está dispensando mão-de-obra, mas está absorvendo 

contingentes crescentes de trabalhadores. A Tabela nos mostra quantas pessoas 

são empregadas pelo setor não lucrativo nos países pesquisados, comparando 

com o número de empregos gerados pela maior empresa privada. 

 

                    Tabela 4 

Comparação entre Empregados no Setor Não-lucrativo e o Maior Empregador 

Privado dentre os Países Pesquisados 

País Empresa Empregados Setor 
Não 

Lucrativo 

Não 
Lucrativo/ 

Maior 
Empresa 

França Alcatel-Alsham 213.000  802.619  3,8 
Alemanha Dainle-Benz 381.000  1.017.945  2,7 
Itália Fiat 128.000  416.383  3,3 
Japão Hitachi 274.000  1.440.228  5,3 
Reino 
Unido 

Unilever 298.000  945.883  3,2 

EUA General Motors 717.000  7.120.000  9,9 
Total  2.011.000  11.743.058  5,8 

Fonte: Salamon e Anheier (1994) 
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   O professor Salamon (in: IOSCHPE, 2005) defende que o Terceiro 

Setor, sendo um conjunto de valores que privilegia a iniciativa individual, a auto-

expressão e a ajuda mútua, é composto de instituições que já representam uma 

força econômica bem mais considerável do que em geral se supõe tanto nos 

países industrializados quanto nos países em desenvolvimento. O autor relaciona 

quatro desafios críticos que o Terceiro Setor deve enfrentar: 

 

1. o desafio da legitimidade – a transferência de atribuições do Estado para o 

Terceiro Setor é ambígua, até nos Estados Unidos o setor não é 

considerado, ainda hoje, explicitamente no quadro da renda nacional, 

percebendo-se apenas de modo vago seu verdadeiro caráter e papel, e em 

outros países o nível de informação disponível sobre o setor ainda é baixo. 

Agravando a legitimidade temos problemas e escândalos que abalam a 

reputação do Terceiro Setor, quer seja nos Estados Unidos, Reino Unido e 

Brasil, envolvendo a área de salários, lucros e o uso fraudulento de 

organizações não governamentais (ONGs) para prover de subsídios 

públicos, por meio de alguns políticos, bem como, a utilização imprópria das 

fundações como veículos para fraudes tributárias na Europa. Portanto, esse 

processo de legitimidade passa por necessidade de informação básica 

disponível sobre o conjunto de organizações; educação pública para 

conscientizar amplamente a população sobre o Terceiro Setor e aquilo que 

ele é capaz de propiciar; o formato legal, com regulamentação para 

estender o status jurídico às organizações sem fins lucrativos e, finalmente, 

transparência contábil das organizações do Terceiro Setor; 

2. o desafio da eficiência – a necessidade de mostrar a capacidade e a 

competência do setor, fazendo-se sério esforço a fim de aprimorar o 

gerenciamento das organizações, treinando administradores nas 

habilidades exigidas para o setor; 

3. o desafio da sustentabilidade – está em jogo em termos financeiros; muitas 

organizações do Terceiro Setor começam como meros esforços pessoais e, 
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à medida que crescem em escala e em complexidade, vêem-se com 

problemas de sobrevivência, além dos cortes na assistência externa. Em 

anos recentes, que aprofundaram a crise financeira, observa-se o número 

cada vez maior de organizações e sua competição por recursos; 

4. o desafio da colaboração – o primeiro é o da colaboração com o Estado, 

pois, na maioria das vezes, as associações civis surgiram para se opor ao 

poder do Estado e resistir às suas políticas e, neste momento, as duas 

instituições necessitam de encontrar meios de colaboração mútua. O 

segundo campo é o da colaboração com o setor empresarial, pois as 

instituições do Terceiro Setor não podem esperar consolidar-se nas 

sociedades do mundo em desenvolvimento a menos que encontrem meios 

de captar a participação e o apoio empresarial. E, finalmente, o Terceiro 

Setor enfrenta um desafio formidável ao promover a colaboração em suas 

próprias fileiras, visto que a diversidade é uma das maiores forças do setor 

e os limitados recursos disponíveis criam, inevitavelmente, a competição 

até mesmo entre grupos afins. 

 

Dentre outros estudos exploratórios sobre o Terceiro Setor, Falconer 

(1999) aponta como saída para o desenvolvimento, a adoção de medidas, tais 

como:  

• postura por parte das organizações da sociedade civil análoga a das 

empresas na competição por recursos públicos e privados; 

• percepção do público atendido pelas organizações enquanto clientes e não 

cidadãos de direito; 

• associação das organizações em Redes de mútua ajuda, objetivando a 

defesa de interesses de grupos particulares. 

   Dentro desse contexto, algumas considerações, que surgem para 

tentar definir e delimitar o Terceiro Setor, serão vistas a seguir. 
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  1.2  Enfoques Teóricos sobre o Terceiro Setor 
 

 

 

 

  O professor Dowbor (2003:62) nos traz um exemplo bem simples de 

Terceiro Setor:  

... condomínio, reunião de pessoas que vivem num prédio, e que têm 

coisas a resolver que não são do âmbito nem da administração 

pública nem da empresa particular: trata-se de interesses comuns de 

um segmento da sociedade civil. Na medida em que tanto a máquina 

do Estado quanto as empresas privadas deixam de atender grande 

parte de questões importantes para as dimensões sociais da nossa 

qualidade de vida, foram se desenvolvendo associações de pessoas 

para enfrentar os mais diversos problemas, de organização de um 

bairro, de resistência contra degradação ambiental, de proteção de 

uma orla marítima e assim por diante... Este Terceiro Setor tem sido 

chamado de setor público-comunitário, de setor público-não estatal, de 

civic sector ou de non-profit sector nos Estados Unidos e outros 

nomes. 

 

  Junqueira (2002) conceitua o Terceiro Setor como sendo composto 

por organizações públicas privadas, porque estão voltadas não à distribuição de 

lucros para acionistas ou diretores, mas para a realização de interesses públicos; 

entretanto desvinculadas do aparato estatal.  

  Cardoso (in:IOSCHPE, 2005) afirma que o Terceiro Setor é um 

espaço marcado por uma diversidade de atores e formas de organização, de 

participação e experimentação de novos modos de pensar e agir sobre a realidade 

social. Ele tem o grande mérito de romper a dicotomia entre público e privado, no 

qual o público era sinônimo de estatal e o privado de empresarial. Portanto, 

estamos vivenciando o surgimento de uma esfera pública não-estatal e de 

iniciativas privadas com sentido público. 
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  Para Rifkin (in:IOSCHPE, 2005), o problema é que o Terceiro Setor 

ainda não tem consciência de sua condição. Falta-lhe uma identidade. Sem 

identidade não há poder. Sem poder não há como o Terceiro Setor tratar como 

iguais o mercado e o governo; e enquanto isso não acontecer, ele não poderá 

começar a lidar com os problemas que a sociedade civil enfrenta em seus 

respectivos países. Trata-se de um processo de libertação. 

  Rifkin (op.cit.) pondera a necessidade de equilibrar o capital de 

mercado e o capital social. O primeiro, segundo o autor, conceituado por Adam 

Smith, é aquele em que cada indivíduo, ao maximizar seus próprios interesses, faz 

com que os interesses da comunidade avancem; o segundo, o capital social, é 

baseado numa teoria complementar diferente, pois, cada pessoa dá de si para a 

comunidade, otimizando o bem-estar desta e, portanto, otimizando os interesses 

pessoais de cada indivíduo. 

  O professor Marcovitch (in:IOSCHPE, 2005) defende que, em sua 

maioria, as organizações do Terceiro Setor, inclusive no sudeste do Brasil, região 

mais adiantada, fatores que inibem seu desenvolvimento são encontrados, tais 

como: institucionalização precária, poucos recursos financeiros, ausência de 

capacitação técnica e gerencial, escassez de sistemas de informações e falta de 

aptidão para articulação institucional. Além disso, as entidades do Terceiro Setor 

enfrentam problemas com sua fragilidade, sua informalidade nos primeiros 

passos, o receio de burocratização, entre outros. Todavia, o ideal generoso e 

altruísta da sua criação deve ser contemplado pela visão gerencial e pelo controle 

financeiro para atingir seus objetivos e sua sustentabilidade. 

  Marcovitch (op. cit.) defende que a profissionalização da gestão das 

instituições do Terceiro Setor é esperada, e decorre de três condições: 

 

1. reconhecimento social: que concede legitimidade aos seus responsáveis; 
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2. mercado de trabalho: que permite fazer do exercício profissional um meio 

de subsistência remunerada, principalmente aos jovens que esperam 

visualizar as oportunidades de uma trajetória profissional no Terceiro Setor; 

3. oportunidades de formação: com objetivo de oferecer conhecimentos e 

habilidades para aqueles que ambicionam tornarem-se profissionais na 

área (IOSCHPE, 2005). 

  Para José Bernardo Toro (in: IOSCHPE, 2005), consultor do UNICEF 

em Mobilização e Comunicação Social para o Brasil, é função do Terceiro Setor, 

no seu conjunto, construir formas de intervenção social democráticas, que 

convertam os atores sociais em cidadãos capazes de construir, em cooperação 

com as outras, a ordem social em que ela mesma quer viver, além de cumpri-la e 

protegê-la para a dignidade de todos. Essa função deve fortalecer uma pedagogia 

democrática através de todas as intervenções sociais, desde ações de autogestão 

de base até ações de representação de grêmios e coordenação interinstitucional. 

  De outra parte, o antropólogo Fernandes (in:IOSCHPE, 2005:27), por 

sua vez, afirma que 

 

 o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, 

criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito 

não-governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da 

caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido 

para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito 

de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

O autor defende que tal conceituação combina palavras de épocas e 

de contextos simbólicos diversos, mas que parece estar em processo de mutação 

na busca de uma complementaridade. 

  A busca da definição e compreensão do que é e para que serve não 

é, entretanto, uma atividade exclusiva do Terceiro Setor. Neste início do século 

XXI, todas as instituições e setores sociais estão enfrentando problemas de 
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identidade e de redefinição de seus papéis diante das mudanças econômicas, 

políticas e sociais das últimas décadas.  

  O papel do Estado, na sua acepção tradicional de um contrato social 

que garante o interesse público, é questionado, tanto na América Latina quanto 

num pequeno município do interior do Brasil. Este é um dos pontos que provocam 

mais debate, controvérsias e conflitos sociais, atualmente. Se compararmos a 

situação das pequenas e médias empresas locais com as grandes corporações 

globalizadas, poucas vezes encontraremos uma definição ou objetivos comuns e, 

menos ainda, uma identidade como segundo setor, como defende Andrés A 

Thompson, Diretor de Programas para América Latina e Caribe da Fundação W.K. 

Kellog (in: IOSCHPE, 2005). 

  Numa visão distinta sobre o Terceiro Setor e com o aspecto crítico, 

Montaño (2005:25), em sua crítica ao padrão emergente de intervenção social, 

defende que estamos vivenciando uma nova estratégia hegemônica do 

capitalismo, hoje conhecida como projeto neoliberal, que consiste:  

 

1. Por um lado, no aumento da exploração da força de trabalho, permitindo a 

ampliação da concentração de capital. Estabelece-se, assim, a 

flexibilização (precarização) dos contratos de trabalho; o esvaziamento ou 

atenuação da legislação trabalhista; a retirada dos direitos sociais e até 

políticos do horizonte da cidadania e dos trabalhadores; a subcontratação e 

a terceirização das relações de trabalho; a redução do poder sindical; a 

automação combinada com o desemprego estrutural. O projeto neoliberal 

constitui-se, dessa forma numa radical ofensiva contra as conquistas 

históricas dos trabalhadores. 

2. De outro lado, numa série de processos típicos dos anos pós-70, tais como 

as constantes megafusões de empresas, a drástica fuga de capitais para o 

re-investimento financeiro, a dura concorrência interestatal pela atração do 

capital financeiro (liberando sua entrada e saída e oferecendo taxas de 

juros mais altas), as privatizações de empresas estatais como forma de 
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dotar o capital de novas áreas para o investimento, o socorro com fundos 

públicos ao capital (via saneamento de certas empresas, como por 

exemplo, a ajuda do PROER aos bancos falidos).  

 

  Portanto, diferentemente dos outros autores, no tocante ao Terceiro 

Setor, Montaño (2005:18) usa essa expressão entre aspas, defendendo a tese de 

que o debate e conceitos sobre esse setor desenvolvem um papel ideológico 

claramente funcional aos interesses do capital no processo de reestruturação 

neoliberal, no caso, promovendo a reversão dos direitos de cidadania por serviços 

e políticas sociais e assistenciais universais.  

Esse debate generalista sobre o Terceiro Setor, segundo o autor, 

impõe limitações não diferenciando a filantropia da “pilantropia”, à medida que não 

distingue as ONGs realmente comprometidas com os setores subalternos e com o 

desenvolvimento, preservação e ampliação dos direitos sociais e trabalhistas 

(como por exemplo, a Anistia Internacional e o Green Peace), daquela maioria que 

apenas tem como objetivo enriquecer seus altos membros, e se torna 

instrumentalizada pelo Estado e pelo capital no processo de reestruturação 

neoliberal, particularmente no trato da questão social.  

  Por outro lado, Dowbor (2000) cita os exemplos do Canadá e dos 

países escandinavos, em que a área social é gerida como bem público, de forma 

descentralizada e intensamente participativa, tomando, como exemplo, o 

raciocínio simples do cidadão associado à gestão da saúde do seu bairro que está 

interessado em não ficar doente, logo adota atitudes preventivas, e está 

consciente de que se trata da sua vida. Assim, o interesse direto do cidadão pode 

ser capitalizado para se desenhar uma forma não burocratizada e flexível de 

gestão social, apontando para novos paradigmas que ultrapassam tanto o enfoque 

estatal como o vale-tudo do mercado, constituindo-se, dessa forma, num caminho 

renovado e construído através de parcerias envolvendo o setor estatal, as ONGs e 

as empresas privadas, aparecendo o Terceiro Setor como uma alternativa de 

organização que, ao se articular com o Estado e assegurar a participação cidadã, 
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pode trazer respostas inovadoras, mesmo considerando que os paradigmas de 

gestão social ainda estão por ser definidos ou construídos, e que o Terceiro Setor 

é um universo em construção. A par disso, essa discussão é muito recente no 

Brasil e estamos impregnados da visão de que a empresa só se interessa em 

maximizar seu lucro e que, ao organizarmos a participação da sociedade civil, 

estamos, apenas, utilizando uma forma de tirar a responsabilidade do Estado da 

área social, entre outras.  

  Segundo Drucker (1994), em meados do século XX, quando ele 

começou a trabalhar com instituições sem fins lucrativos, não se falava em 

organizações sem fins lucrativos, nem de um setor sem fins lucrativos. De lá para 

cá, passou-se a usar a expressão sem fins lucrativos para todas as instituições, 

tais como hospitais, igrejas, escoteiros, ou seja, entidades da sociedade civil. Essa 

expressão, segundo o autor, é negativa e nos diz somente aquilo que essas 

instituições não são, mas pelo menos nos mostra que todas elas têm algo em 

comum, quaisquer que sejam suas preocupações específicas.  

  Recentemente, para este autor, começamos a compreender o que é 

esse algo em comum. Não é o fato de essas instituições serem sem fins 

lucrativos, ou seja, não-empresas, como também, não se trata do fato delas serem 

não governamentais, é que elas fazem (grifo do autor) algo muito diferente das 

empresas e do governo. As empresas fornecem bens ou serviços. O governo 

controla. A tarefa de uma empresa termina quando o cliente compra o produto (ou 

serviço), paga por ele e fica satisfeito. O governo cumpre sua função quando suas 

políticas são eficazes. A finalidade maior da ‘‘instituição sem fins lucrativos” não 

está presente nos serviços oferecidos, mas sim na mudança do ser humano. As 

instituições sem fins lucrativos são agentes de mudança, para Drucker (1994). 

Pare ele, 

 

seu “produto” é um paciente curado, uma criança que aprende, um 

jovem que se transforma em adulto com respeito próprio, isto é, toda 

uma vida transformada (Drucker, 1994:14). 
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Para Drucker (1994), há cinqüenta anos, gerência era um palavrão 

nas organizações sem fins lucrativos. Gerência tinha a conotação de negócios e 

elas não eram empresas, não tinham lucros. Posteriormente, as instituições sem 

fins lucrativos sentiram a necessidade de serem gerenciadas exatamente porque 

não têm um lucro convencional. Elas perceberam que precisam aprender como 

utilizar a gerência como ferramenta, para que ela não as domine. Entretanto, 

somente uma pequena parcela das ferramentas que estão à disposição das 

instituições sem fins lucrativos foi concebida especificamente para elas, e a 

introdução de inovações e mudanças em muitas instituições depende de 

voluntários e, portanto, não podem exigir muito. 

  Ainda que se trate de um cenário em transformação, se existe um 

ponto em comum nas organizações da sociedade civil e do Terceiro Setor, é o de 

colocar no centro do processo as pessoas.  O espaço comum do Terceiro Setor 

são as necessidades humanas, os direitos sociais, a cidadania, entre outros. O 

grande desafio é deixar uma certa zona de utopia para influenciar uma 

reestruturação do mercado e um novo contrato social, assumido pelo Estado, que 

reflita uma relação em que o desenvolvimento humano não seja secundário diante 

dos dados da macroeconomia. 

  Nessa construção de novas formas de agir na área social, que 

distingue a atuação do Terceiro Setor, percebe-se a busca de identificação, de 

experimentação, de soluções inovadoras e de conceitos, colocando as pessoas no 

centro de suas atividades, e o surgimento do trabalho do voluntário: aquela 

pessoa que se dispõe a dedicar seu tempo, talento e trabalho, sem remuneração, 

para a melhoria do bem-estar social. Chama-se trabalho voluntário, porque esta 

vontade de ajudar o próximo vem de uma inquietação interior e da consciência de 

que exercendo sua cidadania participativa, poderá ser útil para outras pessoas. É 

um trabalho sem remuneração, quer dizer, sem recebimento de valores em 

dinheiro, mas o seu maior pagamento é a realização de satisfação pessoal, que 

com certeza não tem preço.  
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  No tocante ao voluntariado, o aparato legal, a Lei 9.608/98, 

caracteriza como trabalho voluntário a atividade não remunerada prestada por 

pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada – 

de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive de mutualidade. A lei 

estabelece que o trabalho voluntário deve ser previsto em contrato escrito, Termo 

de Adesão, que destaca a não existência de vínculo trabalhista no serviço 

voluntário. O objetivo da Lei 9.608/98 é definir em termos legais o que é o serviço 

voluntário, reconhecendo quem o realiza e, também, protegendo a organização 

social que recebe o voluntário, deixando clara a ausência de um vínculo 

trabalhista. A Lei regula as relações entre os indivíduos (os voluntários) e as 

entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos (www.voluntariado.org.br). 

  Como destaca o Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP), 

existem diversas formas e oportunidades de participação voluntária, tais como: 

 

• realização de ações individuais - profissionais liberais que atendem a uma 

organização social ou pessoas carentes ou outras iniciativas; 

• participação em campanhas de doação de sangue, de coleta de livros, de 

brinquedos, de alimentos, pelo voto consciente, entre outras; 

• participação em grupos comunitários que apóiam a escola pública local 

(Associação de Pais e Mestres), a associação de moradores ou que atuam 

em alguma necessidade específica da comunidade como urbanização, 

saneamento e saúde, etc; 

• trabalhando em organizações sociais que atuam em diferentes causas e 

oferecem inúmeras oportunidades nas áreas da saúde, assistência social, 

educação, cidadania, cultura, meio ambiente; 

• participação em Projetos Públicos, trabalhando junto às diversas 

secretarias municipais e estaduais que visam à melhoria da cidade e das 

condições de vida da comunidade. 
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  Os voluntários representam um recurso latente de participação para 

causas ou ações de que a sociedade civil venha a precisar em situações de 

emergência ou não, constituindo-se num enorme reservatório de energia potencial 

que pode ser mobilizado em prol do bem comum. O trabalhador voluntário deixou 

de ser vinculado à atuação de damas de caridade da sociedade para se tornar um 

colaborador importante no processo de construção do Terceiro Setor. Conforme 

Landim (2000), 28% da população mundial presta algum tipo de trabalho 

voluntário. 

  Teodósio (2001) busca refletir sobre a participação do voluntário no 

Terceiro Setor, com a discussão de alguns mitos. Segundo o autor, na gestão de 

muitas organizações do Terceiro Setor não ocorre a participação popular, 

efetivamente, em virtude do deslocamento de objetivos, do centralismo e do 

autoritarismo de seus gestores, que criam barreiras à mudança organizacional e à 

participação de novos membros, sobretudo os voluntários. O autor ressalta que, 

nas comunidades em que a organização popular é reduzida, assiste-se uma 

captura do espaço de participação e voluntariado pelo poder executivo municipal, 

no qual os prefeitos decretam a formação de um conselho municipal, de cima para 

baixo, selecionando voluntários que vão atuar no conselho reproduzindo, 

perpetuando e consolidando a lógica das relações de poder da localidade.  

  Pelo exposto acima, nas formas e oportunidades de ações 

destacadas pelo CVSP, o Terceiro Setor ainda é o espaço privilegiado para a ação 

voluntária ser desenvolvida por meio da busca de novas idéias e processos para 

fazer as coisas de modo diferente; visando influenciar as políticas públicas a testar 

novas formas de atuação social; apoiar minorias ou interesses locais que são, 

muitas vezes, rejeitados por preconceitos ou interesses prioritários das maiorias; 

fomentar parcerias ao interagir com empresas privadas e de promover a cidadania 

participativa ao atuar junto aos beneficiários das entidades, transformando-os e se 

transformando.  
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1.3  Classificação do Terceiro Setor 
 

 

 

Em virtude da grande amplitude e diversidade das organizações que 

compõem o Terceiro Setor, procurou-se privilegiar a Classificação Internacional 

das Organizações Não Lucrativas, da John Hopkins University & United Nations 

Statistics (2004). Esse projeto envolveu, inicialmente, vários países, incluindo o 

Brasil. Em virtude da grande diversidade cultural e das peculiaridades nas 

legislações das nações incluídas, estabeleceram-se cinco critérios para o 

enquadramento de uma organização como pertencente ao Terceiro Setor: 

 

1. Formalização - a entidade deve ser estruturada, com reuniões regulares, 

excluídas as uniões temporárias de pessoas. As organizações que, mesmo 

sem registros nos órgãos públicos de pessoas jurídicas, possuam um grau 

significativo de estrutura interna e permanência temporal. 

2. Natureza privada - somente são aceitas instituições separadas do Estado, 

mesmo que recebam verbas públicas e tenham participação de 

representantes do governo nos conselhos de gestão, desde que não 

constituam a maioria dos membros do colegiado. 

3. Não distribuição de lucros – os excedentes financeiros que, porventura, 

venham a ser gerados pela instituição precisam ser integralmente aplicados 

nas suas atividades-fim, não podendo ser repassados a sócios ou 

membros. 

4. Autogestão – as organizações precisam controlar de forma autônoma a 

gestão de suas atividades, ter estrutura de governança própria. 
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5. Participação voluntária – as organizações devem possuir um corpo de 

voluntários envolvidos em suas atividades institucionais, devendo a filiação 

à entidade ser facultativa e não compulsória. 

 

   Salamon (1994) destaca haver uma significativa diferença entre as 

entidades, mesmo que formalmente se enquadrem nessas cinco exigências, 

dividindo-as em duas categorias. As organizações que servem aos seus próprios 

membros, as quais atendem aos interesses, necessidades e desejos dos 

membros da organização, a que fazem parte os clubes, as associações 

empresariais, sindicatos, organizações de benefícios mútuos de vários tipos e os 

partidos políticos. A outra categoria abrange as organizações que têm como 

objetivo servir ao público em geral, formadas por uma variedade de intermediários 

de custeio, tais como as fundações filantrópicas e aquelas destinadas a financiar 

as associações sem fins lucrativos, a que fazem parte as congregações religiosas 

e uma grande variedade de organizações educacionais, científicas, de caridade, 

entre outras, cujos serviços envolvem desde a assistência domiciliar aos idosos 

até a proteção ao meio ambiente. 

  Existem, ainda, alguns outros tipos de organizações que ocupam 

uma área intermediária entre o setor não-lucrativo e os setores privado e 

governamental, que, segundo a Classificação das Nações Unidas 

(http://www.mapadoterceirosetor.org.br, acesso 26/01/2006), são estas: 

  

Cooperativas, organizações formadas livremente por indivíduos para 

atingir interesses econômicos de seus filiados;  

 Grupos de auto-ajuda, não engajados prioritariamente em atividades 

comerciais, são similares tanto às cooperativas quanto a sociedades 

mútuas;  

 Empreendimentos sociais, como as empresas organizadas com a 

finalidade de treinar e gerar emprego para indivíduos menos 

favorecidos;  

 Organizações quase-não-governamentais (QUANGOS), encontradas 

em vários países europeus e outros continentes, funcionam como 
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extensões de departamentos governamentais, para evitar um controle 

político direto e exercem uma autoridade limitada, delegada por 

agências governamentais;  

Universidades, como outras instituições, tanto podem ser 

organizações não-lucrativas, como instituições públicas ou empresas 

com fins lucrativos. É especialmente difícil diferenciar, neste caso, as 

não-lucrativas das instituições públicas (...). A chave, portanto, é se a 

instituição é claramente auto-gerida e não parte do sistema 

administrativo do governo; 

 Hospitais, assim como as instituições educacionais, podem ser 

também não-lucrativas, ou instituições públicas ou empresas com fins 

lucrativos (...);  

 Grupos indígenas ou territoriais são organizados em torno de grupo 

cultural e com o propósito de melhorar o bem estar de seus membros.  

 

   Salamon (1994), coordenador do projeto em questão (John Hopkins 

University & United Nations Statistics, 2004, Rodrigues, 2004), considera 

componentes do Terceiro Setor as seguintes instituições: 

 

1. funding agencies – entidades captadoras de recursos para outras 

organizações que prestam serviços sociais; 

2. member-serving – fornecem bens e serviços a seus próprios membros, 

como os clubes e associações em geral; 

3. public-benefit – contribuem com o bem estar geral, defendendo causas 

ou promovendo ações de interesse geral; 

4. congregações religiosas.  

 

   A par da delimitação proposta, no entanto, ficariam consideradas não 

pertencentes ao Terceiro Setor diversas instituições sem fins lucrativos, como por 

exemplo, as fundações empresariais e as entidades mantidas por ordens 

religiosas que não atendem ao item referente à autonomia administrativa, como 

também, conselhos profissionais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
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e o Conselho Federal de Administração, que contemplam uma filiação compulsória 

para todos que exercem profissões regulamentadas.  Entidades como o Senai, 

Sesi, Senac e Sebrae, ficariam fora, pois, os recursos financeiros que as 

sustentam provém de contribuições obrigatórias das empresas.  

   De outra parte, as organizações do Terceiro Setor possuem 

capacidades destacadas por Salamon (1998), que serão retomadas neste 

trabalho no Capítulo 4, tais como: 

 

1. proximidade com o público, que permite identificar de forma mais objetiva 

as demandas, necessidades e aspirações da comunidade; 

2. capacidade de mobilizar e potencializar as energias populares; 

3. agilidade em identificar novos problemas e emergências, trazendo-os à 

discussão pública; 

4. capacidade de sensibilizar, motivar e mobilizar recursos humanos e 

financeiros; 

5. atuar como agentes na promoção de mudanças e transformações da 

realidade; 

6. capacidade para formação de novas lideranças; 

7. contribuir na legitimação e garantia de apoio popular às políticas públicas. 

 

   Por outro lado, Landim (1994), pesquisadora do Instituto Superior de 

Estudos da Religião (ISER), uma das primeiras a utilizar o termo no Brasil, 

considera que fazem parte do Terceiro Setor os seguintes tipos de instituições; 

 

1. organizações da sociedade civil ou sem fins lucrativos; 

2. associações; 

3. entidades filantrópicas, beneficentes ou de caridade; 

4. fundações; e 

5. organizações não-governamentais. 
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   Existe dificuldade conceitual envolvida na definição do que seja o 

Terceiro Setor. Como ocorre com outras tentativas de delimitação sobre o setor, a 

Classificação das Nações Unidas não contempla toda a diversidade encontrada 

nos diferentes países, conforme constatam os próprios pesquisadores que se 

debruçam sobre o tema. O conceito de Terceiro Setor, seu perfil e contornos ainda 

não estão claros, nem mesmo para muitos dos seus atores. As fronteiras se  

revelam pouco definidas, há organizações facilmente enquadráveis e outras, 

mesmo possuindo características do setor, têm aspectos em comum com os 

setores público e privado. (FERREIRA, 2005; CARDOSO, 2005; SALAMON, 

2005). 

   Atrelada à dificuldade conceitual na definição do Terceiro Setor, 

Costa Júnior (1997) e Fernandes (1994) defendem a existência de certa 

invisibilidade desse setor e que tomamos conhecimento, apenas, da ponta do 

iceberg, pois, na verdade, abaixo da linha d’água existe um grande conjunto de 

organizações informais que possuem peso econômico. Essa não visibilidade é 

explicada pela inexistência de um consenso teórico sobre o Terceiro Setor e as 

razões que motivam as entidades que o compõem. Outro aspecto dessa 

invisibilidade é a falta de registro legal de muitas entidades, bem como, a ausência 

de dados sobre o Terceiro Setor nas Contas Nacionais, na quase totalidade dos 

países. Tais fatos, portanto, dificultam a mensuração do tamanho desse setor, 

pois, nem sequer conseguimos precisar o que entendemos por Terceiro Setor. 

   Existe, ainda, uma abordagem crítica e distinta que considera que o 

Terceiro Setor centra sua ação e discurso na auto-ajuda das comunidades pobres, 

despolitizando, dessa forma, a questão, e desmobilizando a sociedade. O Terceiro 

Setor atua nos sintomas (fome, delinqüência, uso de drogas) e não no combate e 

transformação das causas do empobrecimento e enfrentamento dos problemas 

sociais, desviando-se, dessa forma, do processo de lutas sociais (MONTAÑO, 

2005). Para este autor, a própria sociedade é concebida como arena de luta dos 

diversos atores sociais, sendo que, a disputa não acontece entre o Estado, o 

mercado e a sociedade civil, mas por sujeitos individuais (homens e mulheres) e 
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coletivos (grupos e organizações) em diversos espaços ou esferas da sociedade 

total. 

   Dentro dessa abordagem crítica, Antunes (2002) enfatiza que o 

Terceiro Setor seria funcional ao capital, à medida que incorpora, mesmo que 

limitadamente, parcela de trabalhadores desempregados, em particular, devido ao 

desemprego estrutural, assumindo, assim, funções do Estado, que mostra 

desinteresse pela questão social e pelos desempregados. Com isso, o Terceiro 

Setor converte-se numa forma de mistificação que pretende substituir as formas 

de transformação radical da sociedade.   

   De uma forma geral, a análise dos críticos ao Terceiro Setor caminha 

no sentido de caracterizar uma funcionalidade do setor aos interesses capitalistas.   

   No presente trabalho será adotado a classificação de Landim (1994) 

para o Terceiro Setor, que tem se mostrado mais próxima da realidade vivenciada 

nas entidades sociais visitadas e pesquisadas. A autora considera que fazem 

parte do Terceiro Setor: as organizações da sociedade civil ou sem fins lucrativos; 

as associações; entidades filantrópicas, beneficentes ou de caridade; as 

fundações e organizações não governamentais. 

 

1.4  A Perspectiva Gerencial e o Terceiro Setor 
 

 

   A Administração é conceituada como processo ou atividade 

dinâmica, que consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos, e o 

processo de administrar é inerente a qualquer situação em que haja pessoas 

utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última do 

processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meios de 

aplicação de recursos (MAXIMIANO, 2000). 

   Dessa forma, administrar diz respeito ao desempenho da 

organização como um todo, em um determinado contexto. Por outro lado, o 
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desempenho está relacionado aos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, 

em que temos, na eficácia, a capacidade de realizar objetivos; na eficiência, a 

utilização produtiva dos recursos, e na efetividade, a realização da coisa certa 

para transformação da situação existente (MAXIMIANO, op. cit.). 

   No processo administrativo, como visto acima, existe a tomada de 

decisões, isto é, a necessidade de se fazer escolhas, e esse processo abrange 

quatro tipos principais de decisões, conforme figura abaixo: 

                   Figura 1 

Processo Significado 
PLANEJAMENTO Consiste em tomar decisões sobre objetivos e 

recursos necessários para realizá-los. 

ORGANIZAÇÃO Consiste em tomar decisões sobre a divisão de 

autoridade e responsabilidade entre pessoas e sobre 

a divisão de recursos para realizar tarefas e 

objetivos. 

DIREÇÃO Compreende as decisões que acionam recursos, 

especialmente pessoas, para realizar tarefas e 

alcançar objetivos. 

CONTROLE Consiste em tomar decisões e agir para assegurar a 

realização dos objetivos. 

Fonte: Maximiano (2000). 

 

   Por outro lado, o desempenho administrativo é fortemente 

dependente de habilidades que os administradores ou gestores devem ter, e dos 

papéis que assumem em função das contingências. Uma grande contribuição ao 

entendimento do papel dos gestores é trazida pelo professor canadense HENRY 

MINTZBERG (1973). Segundo o autor, de um administrador se espera o 

desempenho de papeis gerenciais, a saber: 

 

1. papéis interpessoais: são aqueles desempenhados para o relacionamento 

e interação com outras pessoas. 

2. chefe: em que o administrador se coloca como um representante da 

organização no que se refere aos princípios, missão e objetivos; 
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3. líder: em que o administrador contrata, motiva os funcionários e trata do 

processo comportamental da equipe; 

4. ligação: em que o administrador se envolve no tratamento com pessoas de 

fora da organização de modo regular, para alcance dos objetivos 

organizacionais; 

3. papéis informacionais: aqueles desempenhados ao trocar e processar 

informações; 

5. monitor: em que o administrador acompanha ativamente o ambiente para 

obter informações que sejam relevantes para o desempenho da 

organização; 

6. disseminador: em que as informações importantes coletadas do ambiente 

são transmitidas às pessoas adequadas da organização; 

7. interlocutor: em que as informações de alta significância (e ou respostas) 

são dadas em nome da empresa; 

4. papéis decisoriais: aqueles desempenhados quando os administradores 

tomam decisões; 

8. empreendedor: em que o administrador procura por oportunidades de que a 

organização possa se valer e toma ação para isto; 

9. solucionador de conflitos: em que o administrador resolve conflitos internos 

ou externos à organização; 

10. alocador de recursos: em que o administrador determina como os recursos 

serão distribuídos entre as várias áreas da organização; 

11. negociador: em que o administrador se ocupa em operar acordos e 

contratos no melhor interesse da organização. 

 

   Alguns estudiosos, posteriormente à Escola Clássica de Henri Fayol, 

como Chester Barnard, Herbert Simon, Rosemary Stewar, Fred Luthans, Ernest 

Dalle, entre outros, discutem as funções e os papéis gerenciais e defendem 

posições que consideram diferenças e semelhanças entre administração e gestão 

(MAXIMIANO, 2000). 
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   A par disso, as organizações não são iguais; possuem objetivos e 

contam com recursos diferentes entre si, atuam em campos distintos. Isto faz com 

que a administração de cada uma se caracterize por ênfases distintas. Para 

Drucker (1994), a gerência é uma função genérica pertencente a todas as 

organizações, pois a gestão é uma das formas encontradas para ligar o trabalho 

dos especialistas e manter a organização na direção de sua missão. 

   Por outro lado, não existem fórmulas pré-estabelecidas para 

administração das organizações, quer seja do primeiro, segundo ou Terceiro 

Setor. Cada uma encontra, a partir de seu contexto, as maneiras mais adequadas 

ao seu desempenho. 

  Em virtude das mudanças no cenário mundial e da necessidade 

constante de capacitação do quadro gerencial para acompanhar e gerir essas 

mudanças, questões sobre competências gerenciais, tais como: gestão 

administrativa de pessoas, de finanças, de marketing, de comunicação e de 

liderança vem despertando o interesse tanto da área acadêmica quanto do 

Terceiro Setor, no Brasil. Em uma equipe gerencial de sucesso, todos acreditam 

na missão e concordam com a visão da organização, fazendo com que o fator de 

sucesso de um projeto social seja sua equipe de gestão (ASHOKA-MCKINSEY, 

2001). 

  Nos últimos anos, a preocupação com aspectos relacionados à 

gestão tem crescido entre as organizações do Terceiro Setor, pois a deficiência no 

gerenciamento destas organizações tornou-se um consenso entre os estudiosos e 

as pessoas envolvidas no dia-a-dia dessas entidades. Assim, o aperfeiçoamento 

da gestão, por meio da aprendizagem e da aplicação de técnicas oriundas do 

campo da Administração, se faz necessário, porém, com o desenvolvimento de 

sistemas de gestão e de operação próprios (FALCONER, 1999). 

  Nesse aspecto, Falconer (op. cit.) analisa as promessas do Terceiro 

Setor no Brasil com alguns temas a serem considerados, como finalidades, no 

estudo da gestão dessas organizações, tais como:  
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1. accountability (transparência): necessidade de transparência e 

responsabilidade da organização em prestar contas perante os diversos 

públicos; 

2. sustentabilidade: capacidade de captar recursos financeiros, materiais e 

humanos, de maneira suficiente e continuada, e utilizá-los 

competentemente, de maneira a perpetuar a organização e alcançar seus 

objetivos; 

3. qualidade dos serviços: uso eficiente dos recursos e avaliação adequada do 

que deve ser priorizado, em função dos recursos disponíveis, das 

necessidades do público e das alternativas existentes; 

4. capacidade de articulação: formação de redes, fóruns, associações, 

federações e grupos de trabalho, forma real ou virtual, permitindo 

articulação e intercâmbio de informação.  

 

  Considerando a dificuldade em se desenvolver uma teoria sobre os 

valores essenciais para a liderança em entidades do Terceiro Setor, Dohme 

(2001) destaca o amor, a persistência (força), a verdade, o altruísmo e a paz como 

condições necessárias, mas não suficientes. 

  Em uma organização sem fins lucrativos, é comum a situação em 

que quem tem o poder, estatutariamente, não o exerce de fato. Trata-se de uma 

pessoa ausente e pouco participativa. Nesse caso, desponta, naturalmente, um 

voluntário ativo e interessado, que, por seu envolvimento com o trabalho, passa a 

gerenciar o grupo, tomando as decisões, e comandando a situação. Ele tem o 

poder de fato. Essa situação gera um impasse, que é resolvido com a 

formalização de uma delegação total ou parcial, ou mesmo perante uma relação 

de subordinação (DOHME, 2001). 

  O poder, em uma entidade social sem fins lucrativos, só é útil quando 

se reflete diretamente na capacidade de realizar os objetivos sociais. O essencial, 

para se dirigir projetos sociais bem sucedidos e com realizações efetivas, é 

encontrar os mecanismos para ampliar as faculdades dos coordenadores e das 
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demais pessoas envolvidas. A prática demonstra que equipes com alto rendimento 

são lideradas por pessoas que têm a capacidade de compartilhar o poder com 

todos os participantes do grupo e com uma visão associada à ética. Esse 

comportamento ético pressupõe a existência e a adoção de valores, bem como a 

preocupação com esses valores, tais como respeito à dignidade; tolerância; 

equidade; lealdade; cooperação; humildade e gratidão (DOHME,op.cit.). 

  Paralelamente, para Drucker (1994), o novo líder de uma instituição 

sem fins lucrativos desempenha alguns papéis que o obrigam a se adequar a três 

dimensões: em primeiro lugar, o papel deve ser adequado à pessoa do líder, a 

quem ele é (por exemplo, nenhum ator cômico foi capaz de representar Hamlet); 

em segundo lugar, o papel assumido deve se adequar à tarefa e, finalmente, o 

papel tem que se adequar às expectativas do grupo (por exemplo, os alunos do 

primeiro ano de graduação esperam que o professor seja um facilitador, com 

autoridade). 

  Para o autor, não existem traços ou características de liderança. De 

modo geral, Drucker (op.cit.) fala a respeito de habilidades que, mesmo não 

podendo ser ensinadas, podem ser aprendidas pela maioria das pessoas. Por 

exemplo, os lideres eficazes nunca dizem ‘eu’, eles pensam em equipe. Há uma 

identificação – muitas vezes inconsciente – com a tarefa e com o grupo, criando 

uma confiança que possibilita a execução da tarefa. Além disso, o líder tem 

visibilidade, tem expectativas a satisfazer e, muitas vezes, necessita agir de 

acordo com as circunstâncias organizacionais. 

  Finalmente, Drucker (op.cit.) ressalta que as organizações sociais 

necessitam de pessoas que possam liderar independente de sua disponibilidade 

de tempo e com certas competências básicas, como, em primeiro lugar, 

capacidade e autodisciplina, principalmente para ouvir; em segundo lugar, 

disposição para se comunicar, com ênfase no entendimento mútuo, não se 

desculpando pelos seus atos; e, por fim, compreender o quanto o líder é menos 

importante do que a tarefa que executa. Os líderes constroem uma equipe 
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competente porque colocam a tarefa em primeiro lugar, não se descuidando de 

equilibrar o quadro geral e os pequenos detalhes. 

  Conforme defendem vários autores (MINTZBERG, 1996; DRUCKER, 

1994; FALCONER, 1999; TEODOSIO, 2001; DOWBOR, 2006), a transposição de 

técnicas gerenciais oriundas da esfera privada não se dá de maneira linear e 

absoluta para o Terceiro Setor, devendo-se respeitar as especificidades da gestão 

social característica das organizações sociais que compõem esse setor. 

Ferramentas administrativas privadas carregam em si conceitos e pressupostos 

que, em alguns casos, podem trazer distorções quanto à natureza da gestão 

demandada na esfera social. Por sua vez, os parâmetros prevalecentes na gestão 

social giram em torno da noção de bem público e cidadania, fazendo com que os 

critérios de rentabilidade operacional do setor privado, geralmente baseados em 

alta utilização do serviço e número elevado de atendimentos, dêem lugar a modos 

de apreciação que levem em consideração, fundamentalmente, a metodologia 

aplicada para a intervenção nos problemas sociais. 

  O gestor social, trabalhando na construção da cidadania, 

desenvolverá papéis como capacidade de articulação e de negociação, 

diferentemente da agressividade e da competitividade no alcance de metas 

econômico-financeiras do gestor da empresa com fins lucrativos. O trabalho do 

gestor de organizações sociais, além de sua complexidade, exigência de 

dedicação e uso de diferentes habilidades e conhecimentos, será caracterizado 

pela construção de relacionamento com diferentes atores sociais, que vão desde 

voluntários até órgãos financiadores, passando pela mídia, pelo primeiro, pelo 

segundo e pelo terceiro setores, e por seu público alvo. 

 

  A superação dos desafios gerenciais, acima relatados, exige um 

aprendizado contínuo, no qual os gestores dessas entidades sociais desenvolvem 

percepções sobre novos modelos gerenciais, que são incorporados às suas 

organizações. Dentre alguns resultados desse aprendizado, destacam-se, entre 

outros, a visibilidade perante a sociedade; a identificação de áreas de atuação e 



41  
 

cidadãos beneficiários; a criação de mecanismos de controle consistentes com a 

natureza das atividades e ação por meio de redes. 

 

 

 

 

1.5  Ação em Redes e Redes Sociais 
 

 

 

 

   Segundo o dicionário Aurélio (1993), rede é originário do latim e 

significa entrelaçamento de fios, cordéis, arames, com aberturas regulares fixadas 

por malhas. Basicamente, o termo indica igualdade e complementaridade entre as 

partes, não havendo diferença entre ‘’nós’’ e ‘’linhas’’. 

   Alguns autores (PECI, 2000; CASTELLS, 2000; DOWBOR 2002) 

discutem que, o modelo de montagem móvel e gestão fordista, com empresas 

hierarquizadas e integradas verticalmente, compatível com a produção em massa 

e existência de mercados oligopolistas, mostrou-se menos adequado ao ambiente 

contemporâneo dos negócios, com mudanças, a saber: o aumento das incertezas, 

as turbulências, as mudanças tecnológicas, o crescimento do individualismo, a 

mudança do perfil da demanda, do desemprego com crescimento econômico 

(joblessgrowth) e a globalização dos mercados. Nesse contexto, o consumidor 

começou a demandar produtos com maior qualidade e quantidade, os mercados 

se diversificaram, o ritmo de mudanças tecnológicas cresceu e o sistema de 

produção em série tornou-se rígido e custoso para a nova economia. 

   Para os mesmos autores, o novo cenário de complexidade da 

economia mundial fez surgir as chamadas empresas-rede, nos ramos de 

semicondutores, biotecnologia, filmes, música, serviços financeiros, entre outros. 



42  
 

As organizações passam a se concentrar em competências básicas e investem na 

busca de alianças e parcerias. As redes organizacionais, redes de empresas, são 

uma alternativa viável às organizações verticalmente integradas e às pequenas 

empresas independentes. A natureza da tarefa se transforma em maior 

descentralização, foco no cliente, personalização, criando interdependência entre 

as empresas.  

   Consequentemente, as novas formas organizacionais em rede 

emergem e precisam ser administradas a partir de novos conceitos gerenciais, 

trazendo significativas mudanças no modo de gerenciar os negócios. 

   Considerando as Redes Sociais, alguns autores (JUNQUEIRA, 2000; 

MANCE, 2001; VILLASANTE, 2002; FREY, 2004) entendem que essas redes se 

configuram como formas independentes de coordenação de interações, tendo na 

cooperação sua marca central, baseada na confiança entre os atores que 

trabalham em conjunto por um período limitado de tempo e com objetivos 

definidos e compartilhados. A rede social é constituída sobre uma interação social 

e uma relação social, caracterizando, no fundo, uma troca. 

Essas redes sociais são construídas no tempo e no espaço, dentro 

de uma territorialidade, e possuem algumas características, por exemplo: 

interação, inexistência de hierarquia, horizontalidade, tecido social, fenômenos 

observáveis, construção coletiva de objetivos compartilhados, podendo responder 

à complexidade na área social. O estudo das redes sociais coloca, assim, em 

evidência um dado da realidade social contemporânea que ainda está sendo 

pouco explorado, ou seja, de que os indivíduos, dotados de recursos e 

determinados, organizem suas ações nos próprios espaços locais em função de 

mobilizações suscitadas por objetivos locais e específicos. Portanto, a análise de 

redes estabelece um novo paradigma na pesquisa sobre a estrutura social.  

   Dentre as iniciativas que têm prosperado em diversas localidades, no 

Brasil, MANCE (2001) destaca os trabalhos da Rede de Colaboração Solidária, 

que conecta células constituídas pelos membros da rede produtiva e de suas 

famílias, que trabalham e consomem, motivados pela colaboração solidária. 
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Participam também das células de consumo, aqueles que trabalham para o 

capital, mas que solidariamente promovem compras comunitárias mensais. Desse 

modo, o fundamental para o sucesso desse tipo de rede é o consumo solidário.  

   Segundo MANCE (op.cit), em meados de 2000, foi organizada a 

Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária (RBSES), constituída de centenas de 

empreendimentos de economia solidária (nos campos de consumo, produção, 

comércio, serviço e crédito) em todo o país integrado por diversas redes e fóruns 

locais, regionais e estaduais, com objetivo de organizar e fortalecer atividades e 

empreendimentos da economia solidária e atuar frente ao Estado fazendo 

parcerias, acordos pontuais ou ações de pressão e resistência, entre outros.  

   Outro exemplo de uma das mais conhecidas iniciativas de redes no 

Terceiro Setor no Brasil é a Rede de Informações do Terceiro Setor (RITS), que é 

uma organização privada, autônoma e sem fins lucrativos, fundada em 1997, com 

a missão de ser uma rede virtual de informações voltada para o fortalecimento das 

organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais. Ela busca realizar a 

sua missão principalmente ao fomentar e dar suporte para o compartilhamento de 

informações, conhecimento e recursos técnicos entre as organizações e os 

movimentos sociais. Também é missão da RITS promover a interação de 

iniciativas e projetos por meio do uso efetivo de tecnologias de informação e 

comunicação, em especial a internet (www.rits.org.br). 

   As redes sociais, dentro do Terceiro Setor, conferem visibilidade, 

credibilidade e compartilhamento de recursos entre os seus membros, tornando a 

rede num importante fator de transparência e garantindo aos seus participantes 

acesso a instrumentos que dificilmente teriam atuados isoladamente. 
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1.6  Capital Social e o Terceiro Setor 
 

 

 

 

   Outro fator que vem ganhando relevância no debate sobre o 

Terceiro Setor é o das relações sociais entre os indivíduos, que é chamado de 

capital social. 

  Em virtude de sua origem recente, não há uma conceituação precisa 

de capital social e a maioria dos autores recorre a definições relacionadas com 

suas funções. Coleman (1988/1990) trabalha com o conceito no plano individual, 

apontando a capacidade de relacionamento do indivíduo, sua rede de contatos 

sociais baseadas em expectativas de reciprocidade e comportamento confiáveis 

que, no conjunto, melhoram a eficiência individual. 

  A característica principal do capital social é a sua intangibilidade, 

comparada com outras formas de capital, tais como físico, cultural ou humano. 

Esse capital social só existe na estrutura de relações sociais, onde A faz algo para 

B e confia que B o retribuirá no futuro; então A cria uma expectativa positiva em 

relação ao comportamento de B e, em B, gera obrigação de retribuir A. Essa 

obrigação, segundo Coleman (op.cit.), pode ser concebida como um crédito obtido 

por A para execução por B. Se A obtém um grande número desses créditos de 

uma série de pessoas com quem se relaciona, pode-se, então, estabelecer uma 

analogia do capital social com o capital financeiro. Existirá, assim, um conjunto de 

créditos ao qual A poderá recorrer no momento que necessitar. Todavia, se A tiver 

feito uma avaliação errônea do comportamento de B, não haverá retribuição. 
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  A forma de geração de capital social depende da integridade do 

ambiente social, ou seja, a certeza de que as obrigações serão retribuídas, e da 

extensão das obrigações anunciadas. As diferenças, tanto na confiabilidade do 

ambiente social quanto na extensão das obrigações, depende de alguns fatores, 

como a existência de diferenças no grau de integração das comunidades (nas 

pequenas comunidades, a reciprocidade e a solidariedade são mais facilmente 

encontradas); a maior ou a menor presença do Estado e a existência de efetiva 

assistência social aos que dela necessitam. Uma fonte importante de capital social 

é a norma prescritiva de que se deve renunciar ao auto-interesse, agindo em 

conformidade aos anseios da coletividade (COSTA, 2004). 

  De outra parte, Putnam (2000), um dos pioneiros nos estudos sobre 

capital social, apresenta os resultados de uma extensa pesquisa multidisciplinar 

com o objetivo de compreender o modo como a política e o governo são 

influenciados pelas instituições e os fatores que condicionam o desempenho 

institucional. O autor chega à conclusão de que o bom desempenho institucional 

do Norte da Itália deve-se, principalmente, a uma sociedade civil muito mais forte 

que a do Sul, ou seja, à existência de uma comunidade cívica, onde existe a 

preponderância da virtude cívica, que faz com que os cidadãos assumam uma 

postura de participação ativa nos negócios públicos. 

  Além da participação ativa dos cidadãos nos negócios públicos e 

igualdade política, é necessário, também, que exista solidariedade, confiança e 

tolerância nas relações dos cidadãos uns com os outros. As divergências, que 

resultam de opiniões diferentes sobre as questões públicas são solucionadas pela 

negociação, em virtude da confiança existente entre os cidadãos e a disposição 

para cooperar pelo bem comum. As normas compartilhadas reduzem a incerteza e 

permitem aos atores prever o comportamento mútuo. Elas podem estar 

enraizadas em valores religiosos ou ideológicos, como também, em padrões de 

desempenho profissional e códigos comportamentais. Nas comunidades de 

pequeno porte e alta integração, a confiança nasce das interações face a face e 

da coesão existente entre os seus membros. Por outro lado, nas sociedades 



46  
 

complexas, a confiança somente pode surgir em função da existência de regras de 

reciprocidade e de sistemas de participação cívica (PUTNAM, 2000). 

  A caracterização de uma comunidade em comunidade cívica deve 

estar imbuída do princípio da virtude cívica e contar com algumas características 

necessárias, como a participação do cidadão, ou seja, caracteriza-se, segundo 

Putnam (2000), pela participação nos negócios públicos, buscando-se o bem 

público em detrimento do interesse individual. A participação da sociedade, então, 

é composta pelo ganho coletivo como resultado da participação individual. 

  Portanto, o capital social representa um recurso ou ativo que, a 

exemplo do capital econômico, pode ser acumulado, e, o seu acúmulo, conforme 

Putnam (2000), reforça os laços de cooperação das pessoas e facilita a 

coordenação e obtenção de benefícios mútuos. Todavia, diferente do capital 

econômico, que tem um proprietário cujos direitos são assegurados por lei, o 

capital social tem o caráter de bem público. Este somente pode ser acumulado 

mediante a manutenção e ampliação das relações sociais que ocorrem no nível da 

comunidade, a qual não tem nenhum reforço legal para reivindicar sua 

propriedade. 

   Considerando os dois autores acima, percebemos que Coleman 

(1988/1990) define capital social pela sua função; portanto, não é uma única 

entidade, mas uma variedade de entidades, que são uma forma de estrutura 

social, que facilitam algumas ações dos indivíduos que se encontram dentro dessa 

estrutura social. Os benefícios resultam da simpatia de uma pessoa ou grupo 

social e do sentido de obrigação com relação à outra pessoa ou grupo. 

  Por outro lado, para Putnam (2000), o capital social refere-se a 

aspectos da organização social, tais como redes, normas e confiança, que 

facilitam a coordenação e a cooperação em benefício mútuo. Nesta visão, a 

dimensão política está acima da dimensão econômica, e os benefícios são 

individuais e coletivos. O autor acentua que para haver estabilidade política, boa 

governança e mesmo desenvolvimento econômico, o capital social pode ser tanto 

ou até mais importante do que o capital físico.  
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  Dessa forma, quando os indivíduos se associam para atingir fins 

comuns, quando, por exemplo, envolvem-se em alguma organização social, 

desenvolvem relações de confiança mútua no seu trabalho em busca dos 

objetivos da organização. As relações de confiança, como, o capital social gerado 

como subproduto da ação organizada, poderá eventualmente vir a ser utilizado 

pelos atores sociais envolvidos com outros objetivos que estejam além dos fins da 

organização. Uma característica importante do capital social é que ele não se 

desgasta com o uso. Pelo contrário, as relações sociais que o constituem tornam-

se mais perenes quando são continuamente ativadas.  
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CAPÍTULO 2 
AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

 

 

 

 

2.1 Características 
  

 

 

 A expressão Terceiro Setor é recente no Brasil. Passou a ser 

utilizada a partir do início dos anos 90 para designar as organizações da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, criadas e mantidas com ênfase na participação 

voluntária, que atuam na área social visando à solução de problemas sociais 

(ASHOKA-MCKINSEY, 2001). 

  No entanto, a filantropia que originou a atuação da sociedade civil é 

um fenômeno que data do século XVI, como o surgimento das Santas Casas de 

Misericórdia, que atuam no país até hoje, originando-se, a partir daí, o 

atendimento a pessoas carentes, marcando mais de três séculos de prática 

assistencialista baseada na caridade cristã (SCHINDLER, 2003; LANDIM, 1994). 

  No final do século XIX e início do XX, as instituições de assistência e 

amparo à população carente começaram a passar por mudanças na sua forma de 

organização e administração, de início, com a intensificação da atuação do Estado 

na área social, nas áreas urbanas, nas questões de saúde, de higiene e de 

educação. A partir de 1910, as instituições assistenciais conheceram um período 

caracterizado por forte dependência econômica do Estado, que passou a exigir 

prestação de contas submetendo as organizações a um controle administrativo e 

de suas ações práticas (SCHINDLER, 2003; LANDIM, 1994). 
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  Posteriormente, com o início da fase de industrialização e a 

crescente urbanização sem planejamento, que se intensificou nas décadas de 20 

e de 30, alterou-se o cenário brasileiro. Com o crescimento da massa de 

operários, cresciam as periferias das cidades e também os problemas sociais. 

Aumentaram o número de organizações sem fins lucrativos que, atreladas ao 

Estado, buscavam soluções para os crescentes problemas de pobreza e exclusão 

social. (SCHINDLER, 2003; LANDIM, 1994). 

  A partir da década de 70, foram fundadas inúmeras organizações 

para defender direitos políticos, civis e humanos ameaçados pelo período de 

ditadura militar. Tais organizações se autodenominaram não governamentais, 

marcando uma postura de distinção quanto às ações governamentais, surgindo 

daí o termo ONG (organização não governamental).  

Essas organizações surgidas no bojo da resistência política tiveram 

um papel fundamental nos rumos da sociedade brasileira e na caracterização do 

Terceiro Setor, sendo responsáveis pela disseminação da noção de cidadania e 

pela pressão para o seu desenvolvimento.  

As ONGs, surgidas nas décadas de 70 e 80, tornaram-se um novo 

modelo de organização, de gerenciamento de recursos e de cidadania, sendo, 

também, fator chave para a entrada de recursos de entidades internacionais no 

Brasil, como a Ford Foundation, Rockfeller e as agências de fomento e 

cooperação internacional. Ao contrário dos períodos anteriores, em que as 

organizações vinculavam-se ao Estado, neste momento, o vínculo passa a ser 

com as agências e instituições financiadoras internacionais (ASHOKA-

MCKINSEY, 2001). 

  Landim (1994) ressalta que, nas origens das organizações surgidas 

na década de 70, encontravam-se entidades e associações vinculadas às 

pastorais populares inspiradas pela Teologia da Libertação da Igreja Católica, às 

quais se somaram alguns militantes marxistas de classe média. O conjunto 

ideológico assim formado era multifacetado, predominando as idéias de Lébret, 

Paulo Freire e, de modo secundário, do marxismo. 
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  Desde a década de 1980, as associações voluntárias têm canalizado 

a participação e o envolvimento da sociedade civil com os problemas do país. 

Adquirindo maior visibilidade com a realização da ECO-92 no Rio de Janeiro, as 

organizações não governamentais uniram-se a entidades assistenciais 

filantrópicas, empresas e cidadãos comuns, surgindo iniciativas integradas como a 

Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, mais conhecida como Campanha 

contra a Fome, liderada pelo sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, em 

1993. 

A Ação da Cidadania surgiu como desdobramento das exigências 

formuladas pelo Movimento pela Ética na Política, que teve papel importante na 

mobilização da sociedade civil no processo de impeachment de Fernando Collor, 

em 1992, resultando em uma grande mobilização da sociedade brasileira contra a 

fome e a miséria, conforme destaca Landim (1994). 

  Para Landim (op.cit.), a Campanha contra a Fome foi o primeiro 

episódio a tornar visível um novo fenômeno na sociedade brasileira que ganha 

maior impulso com a redemocratização do país e a promulgação de uma nova 

Constituição em 1988, o surgimento de um novo campo ou esfera de ação social 

em que se articulam e interagem variadas organizações. 

  Todavia, a partir de meados dos anos 80, a abertura política e 

econômica de países do leste europeu e as crises sociais no continente africano 

levaram as fundações internacionais e órgãos de cooperação a redirecionar parte 

de seus recursos para aquelas áreas, forçando as organizações brasileiras a 

buscarem alternativas de sustentabilidade. Paralelamente, os recursos 

governamentais tornaram-se mais escassos (ASHOKA-MCKINSEY, 2001). 

  A partir da descentralização administrativa proposta pela 

Constituição Federal de 1988, as políticas sociais ganham uma conotação 

diferente. Aquilo que significava a satisfação das necessidades básicas passa a 

ser direito adquirido dos cidadãos. Com essa mudança no cenário constitucional, 

as ações das organizações do Terceiro Setor passam a adquirir parte das 
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competências das políticas sociais, antes privativas do Estado, num processo de 

descentralização de poder. Nesse período, começa a crescer a articulação do 

Terceiro Setor como grupo, apesar da heterogeneidade das instituições que o 

compõe (FARAH, 2001). 

  Aliado ao contexto internacional, as desigualdades econômicas, 

sociais, culturais e políticas, já significativas em décadas anteriores, 

aprofundaram-se no Brasil durante a década de 1990, devido às transformações 

produzidas pelo ajuste estrutural do Estado, a precarização das relações de 

trabalho e a significativa redução dos investimentos governamentais na área 

social, que agravaram a pobreza absoluta e a desigualdade social, tendo sido 

acompanhadas pelo crescimento do crime organizado e da violência urbana. Em 

contrapartida, produziu um impacto positivo ao impulsionar indivíduos, grupos, 

entidades da sociedade civil e empresas a se envolverem com os problemas 

sociais (Costa, 2004). 

  A década de 90, portanto, foi marcada por mudanças na 

conformação do Terceiro Setor no Brasil, começando a se constituir como um 

setor com características e lógica diferente dos demais, marcando os rumos das 

organizações sem fins lucrativos.  

  Dois fatores são fundamentais para entender essa expansão. Um 

deles é o engajamento do setor privado nas questões sociais, por meio do qual, 

empresas brasileiras e multinacionais iniciaram um processo de atuação nas 

áreas sociais em parceria com a sociedade civil, primeiramente, e, na medida em 

que foram ganhando experiência e contato com a realidade social do país, 

passaram a constituir suas próprias fundações, além de continuarem a atuar em 

parcerias. Como exemplos temos a Fundação Odebrecht, Fundação Educar, 

Fundação O Boticário, Fundação Acesita, entre outras.  

Esses fatos influenciaram significativamente no desenvolvimento das 

organizações da sociedade civil (OSCs) e sua proximidade com o setor privado 

contribuiu para assimilação de alguns paradigmas de gestão e a busca de certo 
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grau de profissionalização de seus quadros de pessoal. (ASHOKA-MCKINSEY, 

2001). 

  Outro fator importante para a lógica de expansão do Terceiro Setor é 

a preocupação com a sustentabilidade, que marca a tentativa de pôr fim ao 

processo de dependência, implicando na necessidade de diversificar fontes de 

financiamento, desenvolver projetos de geração de receitas, profissionalização de 

recursos humanos e voluntariado, atraírem membros sócios das organizações, 

estratégias de comunicação, busca de paradigmas de avaliação de resultados 

sociais, desenvolvimento de uma estrutura gerencial, entre outros fatores. 

Todavia, independente da ferramenta de gestão empresarial que se pretenda 

utilizar para área social, é fundamental que se faça uma adaptação da linguagem 

e dos conceitos.  

  A partir de 1990, também, percebemos uma grande expansão do 

Terceiro Setor no Brasil, conforme pesquisa comparativa publicada pela Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Havia no país mais de 250 mil entidades, 

que empregavam, em média, 2 milhões de pessoas e movimentavam recursos em 

torno de 1,2% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo Pesquisa comparativa 

Johns Hopkins/ Iser, publicada em 1999 (in: http://integracao.fgvsp.br).  

  Segundo Rodrigues (2004) e Folha On Line – Dinheiro (2004), a 

pesquisa realizada pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo 

IPEA (Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada) revelou que, em 2002, já existiam 

no Brasil mais de 276 mil entidades enquadradas nessa categoria. A maioria 

dessas organizações, ou 62%, foi criada a partir da década de 90. A expansão do 

segmento nas últimas décadas é visível: de 1970 para 1980 elas registraram um 

crescimento de 88%. De 1980 para 1990, de 124%. De 1996 até 2002 o número 

de empresas mais do que dobrou e passou de 105 mil para 276 mil. No mesmo 

período, o conjunto de empresas do país cresceu 66%. No entanto, este universo 

pode ser mais extenso devido à existência de pequenas organizações, entidades 

religiosas e indivíduos voluntários não registrados, que realizam ações sociais na 

própria comunidade. 
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  Ainda, segundo a mesma pesquisa, as áreas que registraram maior 

expansão foram as de meio ambiente, defesa de direitos e associações 

profissionais. As empresas do Terceiro Setor empregavam, no total, 1,5 milhão de 

pessoas, um número três vezes superior ao dos funcionários públicos federais. O 

emprego, no entanto, está concentrado em três localidades: São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, com 54% deste pessoal. Entre os empregados, a maioria 

trabalha nos setores de educação e saúde. A área de educação reúne os 

melhores salários, com uma média de seis salários mínimos por mês. A média de 

remuneração das empresas do Terceiro Setor é de 4,5 salários mínimos por mês.  

Já as organizações religiosas representam 26% das empresas do Terceiro Setor. 

Nessa categoria estão os templos, as ordens religiosas, as paróquias pastorais e 

os centros espíritas. O estudo foi feito com base no Cadastro Central de Empresas 

(Cempre) do IBGE para o ano de 2002, e cobre o universo das organizações 

inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).  

  Dessa forma, face à crise do Estado e às crescentes dificuldades em 

atender às necessidades sociais e prover serviços de bem-estar à população, 

ganha relevância a ação pública de entidades beneficentes, organizações não 

governamentais e os projetos desenvolvidos por empresas privadas. Estas ações 

têm configurado redes formais e informais de solidariedade social potencializadas 

pelo desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação, pela 

constituição dos conselhos gestores de políticas públicas determinadas pela 

Constituição de 1988, caracterizando o Terceiro Setor como um modelo mais 

flexível, eficaz e eficiente de intervenção na questão social, a despeito de seus 

críticos, no entanto, que apontam a funcionalidade do Terceiro Setor, a serviço do 

projeto neoliberal de redução do Estado e adoção de políticas sociais minimalistas 

a cargo dos cidadãos e da comunidade local, considerando-o como um fator de 

despolitização do conflito social ao transformar, as lutas contra a reforma do 

Estado, em parcerias com o Estado (FERNANDES, 1994; COSTA, 2004). 
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  O tema, Terceiro Setor, dessa forma, tornou-se complexo por 

envolver tensões e pontos de vista diferentes em face de uma possível 

transferência da responsabilidade social do Estado para a sociedade civil, bem 

como, os riscos envolvidos no uso de recursos públicos por entidades privadas e a 

possibilidade de outorga da gestão dos problemas sociais no Brasil. 

  Por outro lado, o envolvimento solidário e cooperativo de 

organizações não governamentais, entidades filantrópicas, cidadãos e empresas 

possibilita a valorização da responsabilidade social dos envolvidos e uma crítica à 

postura do Estado moderno. Isso pode conduzir à ampliação da participação da 

sociedade civil na gestão de políticas públicas e a possibilidade de mudança da 

cultura política, ao dar voz ao cidadão local, este sim, objeto das políticas públicas.  

Podemos citar alguns exemplos de contribuição da sociedade civil 

nesse processo de gestão. 

  O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) pode ser 

considerado como exemplo, por ser uma entidade que conta com 

aproximadamente 600 empresários em todo o país, engajados em inúmeras 

atividades de defesa da cidadania e dos direitos humanos. O PNBE atua para 

modernização política e econômica do país e tem ligação com a Campanha da 

Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria. Em São Paulo, empresários do 

setor financeiro e sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

estão desenvolvendo o Projeto Travessia, que visa retirar crianças da rua 

(MEREGE, 1994).  

  A Pastoral da Criança, outro exemplo, uma ONG constituída por 

sessenta e dois profissionais que organizam 155 mil voluntárias em 3.150 

municípios, consegue evitar 80% de hospitalizações infantis por meio de ações 

preventivas, gerando uma queda radical da mortalidade infantil nesses municípios. 

Seu custo mensal por criança é de R$ 1,15. Para as famílias envolvidas há uma 

redução dos gastos com saúde, que resulta numa capacidade de diversificação de 

consumo (DOWBOR, 2004). 
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  No âmbito municipal, na Câmara Regional do Grande ABC, sete 

municípios se articularam para dinamizar as atividades locais da indústria de 

plásticos: a formação de trabalhadores foi coordenada pelo Sindicato dos 

Químicos, em parceria com as empresas, Senai, Sebrae, faculdades e colégios 

locais; com apoio financeiro do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e outros 

que se articularam no processo. O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) da 

USP (Universidade de São Paulo) aderiu ao projeto, criando um sistema móvel de 

apoio tecnológico à pequena e média empresa (PME), chamado de Projeto 

Prumo. A Unicamp participou com a realização de um diagnóstico do setor de 

plástico regional, e as PMEs se articularam por meio de reuniões periódicas 

através da Câmara Regional.  Essas iniciativas reuniram as administrações 

municipais da região, além de representantes de instâncias superiores do 

governo, do segundo setor e da sociedade civil, num processo de sinergia local 

(DOWBOR, 2002). 

  Para dar conhecimento às várias atividades desenvolvidas nessa 

linha, o Programa de Gestão Pública e Cidadania da FGVSP (Fundação Getúlio 

Vargas) reúne mais de sete mil iniciativas inovadoras de governos estaduais, 

municipais e de organizações indígenas, sobre vários temas, tais como: fontes de 

financiamentos para projetos sociais, publicações, vídeos e ampla gama de 

experiências inovadoras em andamento no Brasil (http://web-

brazil.com/gestaolocal. br.htm). 

  O Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas 

Sociais – é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária e pluralista. Seu 

objetivo é a reflexão sobre o urbano e a intervenção na esfera pública das 

cidades, contribuindo, assim, para a radicalização democrática da sociedade, a 

melhoria da qualidade de vida e a ampliação dos direitos de cidadania. Voltado 

para dirigentes e técnicos municipais, o DICAS – Idéias para a ação municipal, 

publicado pelo Pólis – divulga experiências e propostas de políticas públicas que, 

ajudando a superar a escassez de recursos, enfrentam os problemas sociais que 

acentuam a exclusão do acesso a bens e serviços e desrespeitam os direitos mais 
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elementares de cidadania.  A sua temática articuladora é a promoção de ações de 

desenvolvimento local, não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, 

mas também da sustentabilidade política, econômica, ambiental e cultural. Cada 

texto traz orientação sobre implantação, informações sobre recursos necessários 

e resultados das experiências, os principais atores envolvidos e as dificuldades 

que podem ser encontradas (http://www.polis.org.br/publicacoes/dicas). 

  Indiscutivelmente, a cultura política brasileira está repleta de práticas 

tradicionais de fisiologismos, clientelismos, nepotismos, de privatização do 

interesse público e a descontinuidade das políticas em função de rivalidades 

partidárias, entre outros aspectos associados à nossa tradição histórico-cultural. 

Esses fatores tendem a dificultar a consolidação da democracia social necessária 

e ensejam a necessidade de se buscar um aparato legal, que veremos a seguir.  

 

 

2.2 Aspectos Legais do Terceiro Setor no Brasil 
 

 

 

  Com referência ao aspecto legal, o Código Civil brasileiro (Lei 

10.402/02) apresenta duas formas tradicionais de organizações civis sem fins 

lucrativos: a associação e a fundação. A associação é uma pessoa jurídica de 

direto privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que se forma pela reunião de 

pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultado 

financeiro entre elas. A fundação, por sua vez, é uma pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins econômicos e lucrativos, que se caracteriza pela reunião de 

patrimônio, destacado por seu instituidor, pessoa física ou jurídica, seja por 

escritura pública ou testamento, e seu patrimônio estará atrelado à finalidade 

determinada por seu instituidor. Por conta dessa distinção, o controle e a 

fiscalização nas fundações são submetidos, obrigatoriamente, ao Ministério 
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Público, que tem a função de acompanhar as atividades da fundação e o exame 

de suas contas para garantir a utilização dos recursos para a finalidade 

determinada. Para maiores detalhes, no final do presente trabalho, consta, no 

Anexo (C), a Cartilha Terceiro Setor, produzida pela Comissão de Direito do 

Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil – seção São Paulo, publicada 

em 2005, pela Ordem dos Advogados de São Paulo. 

  O QUADRO 1, extraído da cartilha acima mencionada, nos dá as 

diferenças básicas entre associação e fundação: 

 

 

                   Quadro 1 

Diferenças Básicas entre Associação e Fundação 
Quadro Comparativo 

 
Associação Fundação 

Constituída por pessoas. Constituída por patrimônio, aprovado 
previamente pelo Ministério Público. 

Pode (ou não) ter patrimônio. O patrimônio é condição para sua 
criação. 

A finalidade é definida pelos 
associados. 

A finalidade deve ser religiosa, moral, 
cultural ou de assistência, definida 
pelo instituidor. 

A finalidade pode ser alterada. A finalidade é perene. 
 

Os associados deliberam livremente. As regras para deliberações são 
definidas pelo instituidor e fiscalizadas 
pelo Ministério Público. 

Registro e administração são mais 
simples. 

Registro e administração são mais 
burocráticos. 
 

Regida pelos artigos 44 a 61 do 
Código Civil. 
 

Regida pelos artigos 62 a 69 do 
Código Civil. 

Criada por intermédio de decisão em 
assembléia, com transcrição em ata e 
elaboração de um estatuto. 

Criada por intermédio de escritura 
pública ou testamento. Todos os atos 
de criação, inclusive o estatuto, ficam 
condicionados à prévia aprovação do 
Ministério Público.  

Fonte: Cartilha do Terceiro Setor (OAB-SP, 2005) 
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 Além dos registros obrigatórios, as entidades poderão buscar 

registros facultativos perante o Poder Público, que são chamados de Títulos, 

Certificados e/ou Qualificações. Os Benefícios e Conseqüências dos Títulos, 

segundo a Cartilha do Terceiro Setor (OAB-SP, 2005), são: 

 

a. diferenciação das entidades que os possuem, inserindo-as num regime 

jurídico específico; 

b. demonstração à sociedade que a entidade possui credibilidade; 

c. facilidade para captação de investimentos privados e a obtenção de 

financiamentos; 

d. facilidade ao acesso a benefícios fiscais; 

e. possibilidade de acesso a recursos públicos, assim como a celebração de 

convênios e parcerias com o poder Público; 

f. possibilidade de utilização de incentivos fiscais pelos doadores.    

 

 Cada título possui uma legislação específica, que deverá ser 

cumprida pela entidade interessada em obtê-lo, ressalvando-se que nem todos os 

títulos são cumulativos, fazendo necessária a assessoria de um profissional do 

direito em cada transação. 

  O requerimento para obtenção de qualquer dos títulos mencionados 

deve ser submetido aos órgãos estaduais competentes, nos quais também se 

pode encontrar o procedimento para obtenção dos títulos, além dos benefícios que 

podem ser conseguidos em cada caso. Portanto, quando se fala em Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), refere-se a uma organização 

não-lucrativa que obteve essa qualificação. 

  Tendo em vista as particularidades dos referidos títulos, 

abordaremos algumas das especificidades asseguradas às OSCIP’s (Lei Federal 

9790/99 e Decreto 3.100/99), uma vez que a referida lei é considerada o marco 

legal do Terceiro Setor e institui um novo regime jurídico para a contratação com a 

Administração Pública (http://integração.fgvsp.br/ano9/06/colunalegal.htm). 
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  A fundamentação legal para a Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) é a Lei Federal 9.790/99 e o Decreto 3.100/99, onde 

encontramos que essa qualificação é outorgada pelo Ministério da Justiça às 

entidades que possuem como finalidade o desenvolvimento de uma das seguintes 

atividades: (a) promoção da assistência social; (b) promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico; (c) promoção gratuita da 

educação, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata esta Lei; (d) promoção gratuita da saúde, observando-

se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; 

(e) promoção da segurança alimentar e nutricional; (f) defesa, preservação e 

conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; (g) 

promoção do voluntariado; (h) promoção do desenvolvimento econômico e social 

e combate à pobreza; (i) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-

produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

(j) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar; (k) promoção da ética, da paz, da 

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais e 

(l) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 

respeito às atividades mencionadas neste artigo (Cartilha do Terceiro Setor, OAB-

SP, 2005). 

  A legislação especifica que as atividades podem ser desenvolvidas 

mediante execução direta, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 

financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários. A Cartilha do 

Terceiro Setor (OAB-SP, 2005) menciona as vantagens das OSCIPs, a saber: 

 

a) dedutibilidade do Imposto de Renda das pessoas jurídicas doadoras 

de recursos; 

b) a remuneração de dirigentes que atuem na gestão executiva  dessas 

entidades, sem a perda de beneficio fiscal; 
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c) celebração de termos de parceria com o Poder Público.    

  

  O Termo de Parceria designa o ajuste ou acordo estabelecido entre o 

poder público e as OSCIP’s, inovação trazida pela Lei 9.790/99. No Decreto 

3.100/99 encontra-se detalhado todo o procedimento administrativo para 

celebração do termo de parceria. Esse termo de parceria, em suma, estabelece o 

concurso de projetos entre as entidades para a escolha da parceria do órgão 

estatal, consulta ao Conselho de Política Pública das áreas de atuação da 

entidade; a possibilidade do termo de parceria ser firmado por período superior ao 

exercício fiscal; estipulação de metas e dos resultados a serem atingidos (com 

prazos e cronogramas); a fixação de critérios, de objetivos, de avaliação de 

desempenho mediante indicadores de resultado; elaboração de cronograma físico-

financeiro de aplicação de recursos com auditoria independente para recursos 

superiores a R$ 600 mil; necessidade de relatório de prestação de contas ao final 

de cada exercício e, finalmente, a obrigatoriedade de publicação na imprensa 

oficial de um extrato simplificado do termo de parceria (SZAZI, 2000). 

  Para pleitear e manter essa qualificação de OSCIP, a entidade deve 

cumprir os requisitos estabelecidos na legislação, os quais, ressalta-se, 

repercutem no teor do estatuto social, nas práticas de gestão adotada, e na 

maneira pela qual a entidade desenvolve suas atividades. Os detalhes sobre os 

requisitos e exigências legais para a concessão e manutenção da qualificação e 

sobre os documentos necessários para seu requerimento encontram-se 

especificados no site do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br (FGVSP, 2006). 

  Todavia, a atuação da OSCIP no Terceiro Setor deve se afinar com 

as políticas públicas adotadas para o seu fim, na medida em que a possibilidade 

de remuneração dos dirigentes busca a profissionalização da gestão, como 

também, o termo de parceria consolida a união de esforços entre o Estado e a 

sociedade civil e, da mesma forma, com o mesmo propósito, a dedução do 

imposto de renda aos doadores ainda facilita a captação de recursos no setor 

privado. Nesse contexto, a qualificação como OSCIP torna-se um importante 
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instrumento à disposição da sociedade civil organizada para que as ações do 

Terceiro Setor de interesse público tenham tratamento diferenciado, de forma a 

estimular os diversos agentes a empreenderem ações e projetos à comunidade e 

área de interesse de associações e fundações (FGVSP, 2006). 

  Portanto, o Estado e a própria sociedade civil se mobilizam 

conjuntamente buscando provocar mudanças de mentalidade e de cultura e, ao 

mesmo tempo, construindo parâmetros para a adoção de políticas públicas 

consistentes. Com isso, tenta-se evitar, por exemplo, a prática da ‘pilantropia’, 

fenômeno atribuído a agentes que funcionam nos modelos de entidades do 

Terceiro Setor para evitar o pagamento de tributos. 

  Por outro lado, existem termos como ONG (organização não 

governamental), OSC (organização da sociedade civil), entre outros, que são de 

uso geral e passaram a ser empregados como sinônimos de organizações que 

atuam no Terceiro Setor. Esses termos, embora amplamente utilizados, não 

possuem uma definição legal e não devem ser confundidos com as formas de 

constituição e qualificação de organizações não-lucrativas, acima descritas 

(ASHOKA-MCKINSEY, 2001). 

  Para simplificar as conceitualizações apresentadas na legislação 

brasileira, em nosso trabalho, consideraremos como fazendo parte do Terceiro 

Setor as organizações que tenham uma clara atuação social, em uma das suas 

mais diversas formas, e não tenham fins lucrativos, isto é, que direcionam todo 

superávit de suas operações para a própria organização. 
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CAPÍTULO 3 

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
NA ZONA LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

  O presente estudo comparado de gestão de social das entidades 

pesquisadas insere-se e articula-se com os debates atuais sobre o papel das 

organizações sociais no contexto da sociedade civil brasileira. Cumpre destacar 

que se trata, ainda, de um esforço para organizar informações sobre um tema em 

que os paradigmas de Gestão Social se encontram em formação.  

 

 

 

3.1 Entidade 1: ‘Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar’ 
 

 

 

O Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar, daqui para 

frente CAPS Nosso Lar, tem como missão: promover o ser humano nos aspectos 

físicos, moral e profissional, dando a ele a oportunidade de adquirir condições de 

caminhar sozinho.  

  A missão e o ideal do CAPS Nosso Lar, de promover o ser humano e 

assisti-lo, não somente em suas necessidades básicas, mas em sua auto-

sustentação, foram além da simples intenção e transformaram-se em ações. 
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  O CAPS Nosso Lar foi idealizado por sua fundadora e Diretora 

Presidente, Senhora Maria Elena Fernandes Saes, a partir de um trabalho social e 

espiritual desenvolvido a partir de 1972 e que se concretizou em outubro de 1975 

com a fundação do Centro Espírita “A Caminho da Luz’’. Prontamente, no natal de 

1975, iniciou-se a distribuição de sacos com 60 kg, contendo roupas, alimentos, 

agasalhos, calçados, medicamentos, entre outras coisas, para famílias carentes, 

cadastradas na região chamada Terceira Divisão, próxima a Ribeirão Pires, em 

São Paulo. 

  As atividades permaneceram, conforme relata sua presidente e 

fundadora, Senhora Maria Elena, durante 10 anos, com a promoção, inclusive, de 

cursos para mães, visando ao ensino de bordados, pintura de tecidos, curso de 

corte e costura, com objetivo de possibilitar um complemento de renda familiar aos 

assistidos. 

  Em março de 1985 foi inaugurada a primeira Creche, conveniada 

com a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), para atendimento a 25 crianças. 

A primeira casa, comprada nesses dez anos, para funcionamento do Centro 

Espírita, foi transformada em creche, possibilitando à entidade social CAPS Nosso 

Lar a obtenção da personalidade jurídica, com sede estabelecida à Rua Manajés, 

78. 

  Nos anos que se seguiram a CAPS Nosso Lar foi assumindo novos 

projetos sociais:  

 

• 1986 (01/07) – creche de crianças maiores (07 a 14 anos) – Núcleo Sócio 

Educativo – para complemento do período pós Escola Pública;  

• 1988 (01/10) – abertura de outra unidade: pré-escola (jardim e pré-escola) – 

creche 2;  

• 1988 a 1993 – ampliando os atendimentos, começam a assumir uma 

unidade de atendimento ao ano;  

• 1993 - Serviço de Atendimento Psicológico, Psicopedagógico e 

Fonoaudiológico – SEAPP: criado com a preocupação em suprir a lacuna 
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na assistência psicológica às pessoas de baixa renda e pioneiro no 

atendimento dessa demanda social; 

• 1997 – inauguração de sua maior unidade, semelhante a um hotel, 

chamado O Recanto dos Idosos, numa área de 7.200 m2, cedida pela 

prefeitura de Guarulhos – SP e construída de 1993 a 1997 sem ajuda 

oficial, abrigando 105 idosos; 

• 1998 – Nesse ano foram assumindo projetos pontuais: Centro de 

Referência (Programa Criança Cidadã); Abrigo para Jovens em Liberdade 

Assistida (moradores de rua); 

• 1999 – Em área cedida (2.400m²) em frente ao Shopping Anália Franco, foi 

construído um Núcleo Profissionalizante (CENLEP – Centro Nosso Lar de 

Educação Profissional), construído com recursos próprios e funcionando 

manhã, tarde e noite, desde 2001, com vários convênios com Fundação 

ABRINQ, Banco do Brasil, Citibanco, PMSP e governo Estadual. 

 

  Nos dias atuais a entidade CAPS Nosso Lar possui 652 funcionários, 

perto de 800 voluntários (do Centro Espírita ‘’A Caminho da Luz’’), administra 22 

unidades de atendimento, que atende pessoas que possuem de zero a 105 anos, 

numa trajetória de muita luta, muita dificuldade, muitos problemas, muita batalha, 

mas, de um enorme sucesso, de uma enorme satisfação e de muita gratificação 

(Dona Maria Elena F. Saes, em entrevista gravada). 

  Segundo Dona Maria Elena F. Saes, a maior dificuldade enfrentada, 

no momento, é a Gestão de Pessoas, em virtude de sua postura exigente e, de 

certa forma, centralizadora. A seu cargo, ainda hoje, estão os contatos políticos e 

a política externa da organização. A gestão da entidade está a cargo de sua filha e 

Diretora Superintendente, Dra. Cristiane Fernandes Saes Lobas, e uma diretoria 

composta de voluntários eleitos, sendo que a gerência operacional é desenvolvida 

por sua sobrinha, Senhora Solimar Fernandes Reche, funcionária contratada. 

  A Diretora Superintendente, Dra. Cristiane, dentista profissional, 

enfrenta os desafios da gestão social da entidade, que possui características de 
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rede social, porém, com uma administração centralizada no escritório central. Há 

um ano e meio como Diretora Superintendente da entidade, em sua entrevista, 

mostrou preocupação com alguns problemas a serem enfrentados, tais como: 

comunicação interna; treinamento e motivação do quadro de colaboradores; 

modificação na postura de aceitação pura e simples de parcerias propostas pelos 

órgãos Estaduais e Municipais; diminuição da dependência financeira aos 

convênios públicos; desenvolvimento de uma postura de negociadora interna e 

externamente; a caminhada para o projeto de um Hospital Psiquiátrico, entre 

outros.  

  A instituição foi fundada em 1975 com objetivo de atender à 

comunidade de baixa renda em suas necessidades básicas, como alimentação, 

educação e apoio social. Ao longo desses trinta e um anos, implantou obras 

assistenciais e de cidadania para atendimento a crianças, a adolescentes, a 

idosos e a famílias de baixa renda e desenvolveu projetos que abrangem a 

infância, a adolescência e o idoso, em suas necessidades físicas, psicológicas, 

emocionais e sociais.  

  Atualmente, o CAPS Nosso Lar tem como programas: 

 

 

 

Programa Creches 

 

 

Creches Nosso Lar: são treze unidades que atendem, em período integral, cerca 

de 1.890 crianças com idade de zero a seis anos e onze meses, que recebem 

todos os recursos para sua formação educacional, psíquica, física e social. 
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Programa Sócio Educativo 

 

 

Núcleo Sócio Educativo Nosso Lar: atende diariamente cerca de 180 crianças e 

adolescentes, com idade entre seis a quatorze anos e onze meses, em dois 

períodos de 4 horas. São crianças que freqüentam as escolas públicas. Suas 

atividades são ministradas por professores e educadores, com objetivo de 

acompanhamento e reforço escolar, alimentação, recreação, esportes, lazer, 

informática, assistência psicológica, pedagógica e fonoaudiológica.  

 

 

Programa de Abrigos Infantil e Jovem 

 

 

Abrigo Infantil Nosso Lar: atendimento a 100 crianças que estão em situação de 

risco pessoal ou social, com idade de zero a sete anos, ambos os sexos, 

encaminhadas pelas varas da infância e juventude, conselhos tutelares e outros 

órgãos governamentais. As crianças recebem atendimento psicológico, 

pedagógico e médico, além de alimentação, lazer e recreação. 

 

 

Abrigos Jovens Nosso Lar: atendimento a crianças e adolescentes em situação 

de risco pessoal e social, de quatro a dezessete anos e onze meses, de ambos os 

sexos, encaminhadas pelas varas da infância e juventude e conselhos tutelares, 

com ordem expressa de abrigamento. 

 

Abrigo Jovem I: com atendimento a 25 meninas. 

Abrigo Jovem II: com atendimento a 25 meninos.   
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Programa de Educação Profissional 

 

 

Centro Nosso Lar de Educação Profissional – CENLEP: Escola Renata Cristina 

Francisco Alves: o foco das atividades é a formação profissional. São ministrados 

os seguintes cursos:  

 

• Curso de Informática para 20 alunos; 

• Curso de Capoeira para 40 alunos; 

• Curso de Web Design para 20 alunos; 

• Curso de Inglês, em parceria com o Citibanco para 160 alunos;  

• Curso de Auxiliar Administrativo e Financeiro, em parceria com a Prefeitura 

do Município de São Paulo e a Fundação Abrinq para 270 alunos; 

• Curso de Vendas e Atendimento ao Público para 75 alunos; 

• Curso de Animação e Recreação para 75 alunos; 

• Curso para jovens gestantes em condições de vulnerabilidade para 60 

alunas; 

• Curso de Recepcionista, em parceria com o Governo Federal no Projeto de 

Capacitação Solidária para 30 alunas; 

• Curso Jovem Empreendedor, com o apoio do Senac para 30 alunos;  

• com a inclusão de outros cursos, ministra aulas para 1.050 alunos por 

semestre. 

 

 

Programa de Acolhimento ao Idoso 

 

Recanto do Idoso: abriga 110 pessoas com 60 anos de idade ou mais, no 

município de Guarulhos, São Paulo. São idosos abandonados, moradores de rua 
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ou pessoas que se encontram sozinhas, por não terem uma referência familiar, 

por situações de maus tratos ou abandono dentro da própria casa.   

 

 

Programa da Terceira Idade 

 

 

Grupo Terceira Idade: implantado em 1990, o Programa da Terceira Idade tem o 

objetivo de oferecer ao idoso uma condição de vida social mais saudável, 

recebendo pessoas de ambos os sexos a partir de 60 anos. Com o número de 50 

participantes, desenvolve um programa que visa atender a diversas necessidades 

físicas, emocionais e sociais, contando com atendimento psicológico, médico, 

além de proporcionar lazer, recreação, esportes e alimentação. Entre as diversas 

atividades está o Coral Renovação, com apresentações periódicas. 

 

 

Programa de Assistência Psicológica 

 

 

Serviço de Atendimento Psicológico, Psicopedagógico e Fonoaudiológico – 

SEAPP: criado em 1993, com a preocupação em suprir a lacuna na assistência 

psicológica às pessoas de baixa renda, é pioneiro no atendimento dessa demanda 

social. Atende, hoje, cerca de 700 pessoas de baixa renda, durante o ano, com 

acompanhamento por meio de terapias individuais e em grupo, estendendo, 

quando necessário, o atendimento aos familiares, e oferecendo seus serviços à 

comunidade local. Com uma exceção aos outros projetos do CAPS Nosso Lar , no 

SEAPP os serviços são simbolicamente remunerados, conforme faixas 

estabelecidas por um profissional de assistência social, variando a partir de R$ 

1,00. Essa preocupação é peculiar nessa área de atendimento, pois visa devolver 

ao assistido a sua auto-estima e seu senso de cidadania.   
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Programa Grupo Gotas De Amor 

 

 

Grupo Gotas de Amor – Centro de Atendimento de Gestantes Carentes: este 

é um trabalho realizado toda a segunda-feira, com a participação de gestantes de 

até 6 meses de gravidez, com cartão do pré-natal. O curso é dividido em duas 

partes. Na primeira parte, aprendem noções de puericultura, cuidados com o 

bebê, prevenção de doenças transmissíveis, drogas e controle da natalidade. Na 

segunda parte, após o lanche, aprendem aulas de tricô, crochê, bordado, com 

material oferecido pela instituição. Durante o curso, são sorteadas as doações 

recebidas, como carrinhos, berços e roupas. No final do curso, todas as gestantes 

recebem diploma e enxoval completo.   

 

 

 

 

3.2 Entidade 2: ‘Associação Cristã de Moços de São Paulo – Área de 
Desenvolvimento e Assistência Social’ 

 

 

 

A Associação Cristão de Moços de São Paulo – Área de 

Desenvolvimento Assistência Social, daqui para frente ACM/SP, tem como 

missão: fortalecer pessoas, famílias e comunidades. 

  No século XVIII, as tendências que o mercantilismo havia iniciado 

foram impulsionadas pela Revolução Industrial, que foi produto de dois eventos: o 

surgimento das fábricas e a invenção das máquinas a vapor (MAXIMIANO, 2000).  

  Nas primeiras décadas do século XIX, com a Revolução Industrial, 

no mundo ocidental nasceria, entre dores e esperanças, uma sociedade ao 
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mesmo tempo rica e pobre, confiante no progresso sem limites e carente de 

respeito e dignidade. 

  A Inglaterra, na década de 1850, apresentava um quadro inquietante 

que suscitava críticas de parlamentares e intelectuais e, também, iniciativas 

ousadas de reformadores sociais. Entre esses obstinados reformadores 

encontrava-se George Williams, um jovem de pouco mais de vinte anos, recém-

chegado do interior e membro ativo da Igreja Presbiteriana, que decide criar, com 

seu círculo de amigos, uma organização. Em 6 de junho de 1844, fundava em 

Londres a Young Men’s Christian Association, a Associação Cristã de Moços – 

ACM. Sua missão era atuar a serviço da juventude, contribuindo para a formação 

religiosa, a educação do caráter, a disciplina do corpo e, especialmente, o 

desenvolvimento do espírito humanitário (ACM, 2002). 

  Com diligência e senso de oportunidade, foram, também, sendo 

aproveitadas as situações que favoreciam contatos com grupos e movimentos de 

outras regiões da Europa e da América do Norte. Essa estrutura e esses contatos 

não só sustentaram as atividades iniciais da instituição mas também lhe deram 

credibilidade entre as igrejas evangélicas e visibilidade entre os movimentos 

sociais, dentro e fora da Inglaterra.  A ACM torna-se, rapidamente, um centro de 

irradiação e de aglutinação missionária e fraternal dentro da Inglaterra e, aos 

poucos, também na Europa e na América do Norte. (ACM, op. cit.). 

  O êxito das atividades voltadas à juventude inglesa e à motivação 

missionária despertou o interesse por estender o trabalho a outros países. O Brasil 

já contava com a presença da Igreja Presbiteriana e da Igreja Metodista, onde 

atuavam pastores de origem norte-americana, possibilitando os contatos entre os 

interessados dos dois países. O incipiente sucesso do movimento acemista 

brasileiro, inicialmente por meio da ACM do Rio de Janeiro e, logo depois, da ACM 

de Porto Alegre, em 1901, animou os paulistas. Após alguns encontros e reuniões 

preparatórias, em 23 de dezembro de 1902, no salão da Igreja Metodista, foi 

oficialmente fundada a ACM de São Paulo, e escolhido seu primeiro presidente o 

senhor Carlos Gomes de Souza Shalders (ACM, 2002) 
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  Essa rápida e bem sucedida internacionalização da ACM 

apresentava características que, ao longo do tempo, se tornariam duas de suas 

bases de sustentação. Uma trata-se da unidade e pluralidade confessional: na 

ACM o que deve unir a todos é a fé em Jesus Cristo, na mensagem evangélica, 

independentemente das ligações eclesiais de seus membros. A outra seria a 

unidade e a autonomia de ação: todas as ACMs atuam na mesma direção, a 

propagação do Evangelho e a educação dos jovens, mas cada uma escolhe suas 

formas concretas de atuação (ACM, 2002). 

  É importante notar que no artigo segundo de seus estatutos, além de 

sua missão, a associação, por ser cristã, declara que o governo e a administração 

de seus interesses devem estar nas mãos de pessoas declaradamente cristãs na 

sua fé e prática.  

Desde os primeiros anos foram promovidas atividades com a 

finalidade específica de angariar recursos e donativos, além de mensalidades 

regulares dos sócios. Essas atitudes estão na origem das grandes campanhas 

financeiras que, por longo período, seriam o principal suporte econômico da ACM 

de São Paulo (ACM, op. cit.) 

  O movimento acemista mundial completou cento e sessenta e dois 

anos de existência e a ACM de São Paulo completou um século de vida, 

reafirmando sua Missão: A Associação Cristã de Moços de São Paulo é uma 

instituição filantrópica formada por voluntários e profissionais que, tomando por 

base os valores cristãos, procura oferecer oportunidades para o desenvolvimento 

e a promoção das pessoas sob os aspectos espiritual, moral, físico e social  (ACM, 

op. cit.). 

  Nos serviços e programas de Desenvolvimento e Assistência 

Social da ACM de São Paulo, em vinte pontos de atendimento sócio assistencial, 

localizados em bairros distintos da cidade e do estado de São Paulo, são 

oferecidas atividades de iniciação e capacitação profissional, apoio ao 

desenvolvimento da escolaridade, educação infantil, atividade física, cultural, 

artística, educacional, social, lazer e projetos de saúde. A ACM de São Paulo está, 
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dessa forma, comprometida com o bem estar das comunidades, onde está 

instalada, assegurando, por meio de suas atividades, o fortalecimento de pessoas, 

pelo auxílio no seu desenvolvimento integral. 

  Temos, a seguir, os programas desenvolvidos pela ACM/SP, de 

forma totalmente gratuita, em 2005, bem como os números relativos ao 

atendimento: 

 

 

 

Desenvolvimento e Assistência Social 

 

 

Bolsistas: este programa atende crianças, adolescentes, jovens e adultos com 

necessidades na área da saúde, da psicologia social ou outra, provenientes de 

famílias de baixa renda, visando contribuir para o processo de proteção e inclusão 

social dessa população. Os custos de manutenção são inteiramente suportados 

pela ACM de São Paulo. São estas as unidades que oferecem este programa: 

Barueri/Alphaville, Campos do Jordão, Centro, Guarulhos, Itaquera, Lapa, Norte, 

Osasco, Pinheiros, Ribeirão Preto, Santo Amaro e São José dos Campos, com um 

total de 1.001 pessoas de todas as faixas etárias atendidas.  

 

 

Caminho da Criança e do Adolescente – CCA: desde 1943 o CCA proporciona 

a crianças e adolescentes provenientes de famílias de baixa renda, em situação 

de vulnerabilidade social, o acesso a atividades esportivas, recreativas, culturais 

sociais, educacionais e de lazer, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, 

espiritual, cognitivo e sócio-afetivo. São estas as unidades que oferecem este 

programa: Barueri/Alphaville, Campos do Jordão, Carapicuíba, Centro, Guarulhos, 

Itaquera, Lapa, Norte, Osasco, Pinheiros, Ribeirão Preto, Santo Amaro e São José 
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dos Campos, totalizando 2.003 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos 

beneficiadas. 

 

 

Educação Infantil (Creche): programa desenvolvido desde 1975, por meio de 

convênio com a Secretaria Municipal de Assistência Social e desde Janeiro de 

2003 com a Secretaria Municipal de Educação, ambas da Prefeitura de São Paulo. 

Segue as diretrizes e normas LDB e da Secretaria Municipal da Educação de São 

Paulo, objetivando o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças 

participantes. As unidades que oferecem este programa são: Centro de Educação 

Infantil ÍTALO BRASIL PORTIERI, Centro de Desenvolvimento Comunitário Julian 

Haranczyk e ACM Gurarulhos, com um total de 368 crianças de 0 a 6 anos 

beneficiadas. 

 

 

Iniciação e Capacitação Profissional: desenvolvido desde 1980, proporciona 

aos adolescentes e adultos conhecimentos básicos a respeito do mundo do 

trabalho, além de oportunidades de desenvolvimento das competências 

profissionais, facilitando a sua entrada e permanência no mercado de trabalho 

formal ou informal. São estas as unidades que oferecem este programa: Itaquera, 

CDC Julian Haranczyk, Pinheiros, Barueri/Alphaville, Carapicuíba e Osasco, com 

um total de 2.831 pessoas acima de 14 anos beneficiadas. 

 

 

Núcleo Socioeducativo: desenvolvido por meio de convênio com a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. 

Este programa, iniciado em 1987, com o nome de Centro da Juventude, tem o 

objetivo de promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes, na faixa de 

7 a 14 anos, capacitando-os a serem críticos, criativos e participativos, a terem 

independência de pensamento e expressão, de forma a facilitar seu crescimento, 
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enquanto ser integral e cidadão, consciente de seus direitos e deveres. As 

unidades que oferecem este programa são: ACM Lapa, CDC Santo Amaro, CDC 

Vila Maria e CDC Leide das Neves Jabaquara, com um total de 715 crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos beneficiadas.  

 

 

Superveteranos: programa foi criado em 1975, em que participam as pessoas 

com idade acima de 60 anos, em atividades sociais, culturais, de educação física 

e de lazer, visando a sua qualidade de vida. São estas as unidades que oferecem 

este programa: ACM Barueri/Alphaville, Campos de Jordão, Centro, Guarulhos, 

Itaquera, Lapa, Norte, Osasco, Pinheiros, Ribeirão Preto, Santo Amaro e São José 

dos Campos, atendendo um total de 2.197 beneficiadas. 

 

 

Espaço Amigo: programa desenvolvido desde 1995, por meio de convênio com a 

Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, no 

bairro de Vila Ré, Zona Leste, com o objetivo de levar atividades educativas e 

esportivas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, moradoras da região, a fim 

de promover o seu desenvolvimento integral. É o CDC Enturmando Vila Ré que 

oferece este programa que atende um total de 1.446 crianças e adolescentes de 

7 a 17 anos.  

 

 

Segurança Alimentar: os programas que envolvem a Segurança Alimentar e 

Nutricional visam garantir, a todos os atendidos, condições de acesso a alimentos 

básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 

comprometer o acesso ao atendimento de outras necessidades essenciais, com 

base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência 

digna, em um contexto de desenvolvimento integral do ser humano. Todas as 
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unidades da ACM/SP oferecem este programa, servindo um total de 854.952 

refeições. 

 

 

Projetos diversos nas áreas: social, cultural, educacional, de saúde, esporte 

e lazer: estes projetos têm como objetivo proporcionar proteção social e 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, visando ao atendimento de 

necessidades básicas e à melhora da qualidade de vida.  Os projetos totalizam 

6.760 pessoas de todas as faixas etárias beneficiadas. 

 

  Os beneficiários dos serviços, programas e projetos de assistência 

social são provenientes da população de baixa renda e apresentam uma situação 

de vulnerabilidade social. Essa situação, em geral, é mais estrutural do que 

circunstancial e, via de regra, exclui esses segmentos populacionais do acesso a 

bens e serviços capazes de suprir suas necessidades básicas. As atenções de 

assistência social se tornam necessárias para garantir proteção e seguranças 

sociais, possibilitando, assim, a redução do risco pessoal e social, a inclusão 

social e o exercício da cidadania.  

  O total de pessoas beneficiadas pelos projetos, no exercício social de 

2005, foi de 17.321, e o custo total dos serviços, programas e projetos de 

Desenvolvimento e Assistência Social realizados foi de R$ 9.079.379,88. 

(Relatório Anual 2005 – Divisão de Desenvolvimento Social).  
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

  Cumpre ressaltar que, tanto pela pressão externa de financiadores 

quanto pela tomada de consciência de seus dirigentes, as competências 

gerenciais tomaram conta das discussões sobre o Terceiro Setor, dentro e fora de 

seu universo. A simples existência de uma entidade, no passado, era suficiente 

para justificar a doação de recursos, sem a preocupação quanto aos resultados 

alcançados. No presente, a busca pela eficiência e pela eficácia de resultados se 

tornou os principais desafios das organizações do Terceiro Setor (FALCONER, 

1999). 

  Por outro lado, conforme Falconer (op.cit.), a Administração surge 

como a área de conhecimento com as soluções para os problemas enfrentados 

pelo Terceiro Setor. Temas como planejamento, gestão de pessoas, marketing, 

finanças, liderança, motivação, entre outros, tornam-se comuns nas discussões 

das organizações do Terceiro Setor.  

  Considerando que o tipo de pesquisa utilizado foi o estudo de caso e 

que um de seus requisitos é o uso de mais de uma fonte de dados (YIN, 2001), 

utilizamos como instrumentos em nosso trabalho a entrevista semi-estruturada e o 

estudo de documentos como base para realização de análise e comparação de 

gestão das entidades visitadas e pesquisadas.  

  Com base nos dados coletados, foi possível construir uma análise 

que procura responder às questões propostas pela pesquisa: 

 

a) como se caracteriza a gestão das organizações sociais pesquisadas? 

b) quais são, e de que forma são utilizadas, as ferramentas de administração?  
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  Dessa forma, com base na análise comparativa, o quadro 2 

apresenta uma visualização de competências gerenciais, inerentes aos modelos 

de gestão acadêmicos, confrontadas com as observações da pesquisa e a análise 

dos dados do questionário aplicado. 

 

 
   Quadro 2 

Comparação de Competências Gerenciais 

 

Competências Gerenciais 

 

Nosso Lar 

 

ACM – São Paulo 

 
 
 
1 – ADMINISTRATIVA 

Centralizadora. Executa emergências. 
Ausência de Planejamento 
Estratégico.  
Alguma experiência em Planejamento 
Tático e Operacional. 
Os Controles são empíricos, com 
razoável Fluxo de Caixa. 

Centralizada no escritório Central e, 
com certa, descentralização para as 
Unidades. 
Existem Planejamento e Controle nos 
três níveis. 

 
 
 
 
2 – PESSOAS 

Amadora para enfrentar as 
necessidades que se apresentam.  
Com absenteísmo, falta de motivação, 
de treinamento e com, razoável, 
organização.  
Conta com Coordenadoras motivadas 
pelo trabalho que desempenham nas 
Unidades. 

Executa o conceito de carreira 
fechada, com formação interna e lenta.  
Com certo profissionalismo e centrada 
em princípios cristãos e de 
solidariedade. 
Conta com pessoas motivadas no 
desempenho de suas funções nas 
Unidades.  
Em 2005 implantou ferramentas em 
Gestão de Pessoas. 

 
 
 
 
 
3 – FINANCEIRA 
 

Centralizada.  
Executa um razoável Fluxo de Caixa.  
Demonstra competência para atuar 
num ambiente de competição por 
recursos. 
Oitenta por cento, estimado, dos 
recursos são provenientes do primeiro 
setor. 
Os recursos restantes são 
provenientes de doações, eventos 
pontuais e, grande parte, do Centro 
Espírita “A Caminho da Luz”. 

Centralizada no escritório Central e 
com, certa, autonomia para as 
Unidades captarem recursos pontuais 
e enviarem ao escritório como “verbas 
congeladas”, que retornam ao local. 
Oitenta por cento dos recursos são 
provenientes da própria ACM SP. 
Os recursos restantes são 
provenientes de doações, eventos 
pontuais e do primeiro setor. 

 
 
4 – MARKETING 

Incipiente e pontual. 
Utilizando-se de ações voluntárias na 
área e sem custos.  
Acaba de iniciar um projeto na área. 

Falta de tradição na divulgação de 
seus projetos sociais.  
Divulgação só para associados.  
Incipiente divulgação para comunidade 
do local. 

 
5 – ESTRATÉGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Centralizada.  
Busca a captação de recursos e 
parcerias para a sustentabilidade. 
Utiliza-se de site e do Jornal “Nosso 
Lar News” e, pontualmente, da 
comunidade local.  

Eficiente internamente. 
Incipiente externamente. 

 
6 - LIDERANÇA 

Personalista. 
Contém o ideal do fundador. 
Com princípios cristãos. 

Com certo grau de profissionalismo. 
Contém os ideais da fundação 
mundial. 
Com princípios cristãos. 
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Abaixo, podemos observar as considerações sobre o quadro 

comparativo que abrange as competências gerenciais de cada entidade 

pesquisada, a interpretação do quadro 2: 

 

 

 

4.1 Administrativa 
 

 

  O planejamento das ações no CAPAS Nosso Lar, quando acontece, 

é feito pontualmente e apenas a curto prazo. Não há um planejamento integrado e 

articulado das iniciativas organizacionais. A discussão sobre as suas estratégias 

ocorre em reuniões mensais, ou bimensais, de sua Diretoria, onde são avaliadas 

as atuais ações e propostas para novas medidas. No momento da coleta de 

dados, não se apurou a existência de um documento formalizado para o 

planejamento estratégico da organização, todavia, existe a consciência de sua 

necessidade, observada por meio de sua Diretora Superintendente Dra. Cristiane 

e de várias Coordenadoras de unidades visitadas.  

Como conseqüência da falta de um planejamento estratégico, alguns 

complicadores surgiram nas entrevistas e na análise dos dados, do CAPS Nosso 

Lar. O primeiro é a dificuldade de avaliação do desempenho da organização. A 

gestão da entidade tem conseguido resultados, porém, dentro de um processo de 

atuação fragmentado no que se refere às metas e, muito mais, em função da 

demanda apresentada pelos órgãos estatais e pela coletividade assistida. Outro 

complicador é a atuação por meio de improvisos, que se incorpora à cultura da 

organização. 
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De outra parte, na ACM de São Paulo existe um Plano de Ação 

2006, da Divisão de Desenvolvimento Social, inserido no planejamento estratégico 

da entidade. O referencial básico para elaboração desse Plano de Ação é 

constituído pela Política Nacional de Assistência Social, pelo Plano Municipal de 

Assistência do Município de São Paulo – PLASsp 2002-2003 – e pelas normas 

técnicas e legais que regulamentam a relação de parceria da ACM São Paulo com 

o Poder Público. 

  Esse Plano de Ação 2006 da Divisão de Desenvolvimento Social 

contempla todas as Unidades da Divisão especificando: objetivo; meta de 

atendimento; convênio; beneficiários; horário das atividades; metodologia e 

indicadores de desempenho. Nos últimos três anos, iniciou-se um processo mais 

amplo, com visão de longo prazo para projetar a ACM no cenário dos próximos 10, 

20, 30 anos, assegurando a continuidade e o fortalecimento da instituição. Nessa 

entidade, existe autonomia de ação para as coordenadoras dentro do plano de 

ação da Divisão de Desenvolvimento Social, para planejamento e controle, e 

também para desenvolvimento de projetos pontuais junto à comunidade em que 

atuam.  

 

 

 

4.2 Pessoas 
 

 

A competição por recursos, que tem pressionado as organizações do 

Terceiro Setor, atualmente, cria grande pressão por profissionalização e 

resultados. Isto, no entanto, depende, em grande parte, de pessoas competentes 

à frente das atividades organizacionais (FISCHER, 1998). 

Nas duas entidades pesquisadas, os princípios cristãos e de 

solidariedade permeiam a gestão de pessoas, em que o amor, a persistência e o 
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altruísmo, principalmente, no atendimento aos assistidos, são valorizados. Na 

ACM de São Paulo, em virtude do investimento no treinamento e na carreira 

fechada, nota-se o caráter do profissionalismo em seus movimentos de gestão.  

Na ACM de São Paulo, em 2005, foram implantadas as seguintes 

ferramentas em Gestão de Pessoas: 

 

• seleção por competência;  

• mapeamento das competências organizacionais, por função e individuais;  

• capacitação profissional: institucional, operacional, comportamental, de 

função e gerencial;  

• desenvolvimento de Intranet e  

• pesquisa de satisfação organizacional.  

 

Esse trabalho, chamado de Desenvolvimento Organizacional, 

conforme as entrevistadas, a Secretária Executiva da Divisão de Desenvolvimento 

Social, Senhora Georgina Benevides, e a Supervisora de Desenvolvimento Social, 

Senhora Maria Inez Collado, 

 

visa tornar a ACM São Paulo mais produtiva e eficaz, propiciando um 

ambiente participativo onde lideranças e equipes tornam-se mais 

fortes e comprometidas com resultados, assegurando, ainda, que o 

colaborador seja capaz de realizar  suas funções garantindo a 

qualidade dos resultados das atividades executadas, uma vez que a 

gestão deixa claro o que é esperado do colaborador e de que forma os 

resultados  desejados poderão ser alcançados. 

 

Na entidade Nosso Lar, a falta de um planejamento estratégico se 

reflete na gestão de pessoas; não há planejamento para os recursos humanos, 

bem como, metas individuais ou por unidades, nem avaliação de desempenho ou 

qualquer outra prática de gestão que seja estabelecida e formalizada dentro da 

organização. Há conversas informais sobre o desempenho das pessoas, sem 
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acompanhamento do trabalho, por meio de relatórios ou de outra forma. Houve, 

durante o ano de 2005 e início de 2006, cursos e seminários com as 

coordenadoras e os voluntários, no sentido de discutir missão, visão e objetivos da 

organização, entre outros, numa preparação para um planejamento estratégico, 

que deverá envolver a Direção numa próxima fase. É salutar o fato das 

coordenadoras das unidades trabalharem por uma causa como fator motivador. 

Nas visitas junto às unidades, as coordenadoras entrevistadas afirmaram que se 

sentem motivadas com a realização do próprio trabalho que desempenham, no 

atendimento às comunidades locais em sua busca pela cidadania. 

 

 

 

4.3 Financeira 
 

 

A administração de recursos em uma organização do Terceiro Setor 

está pautada na gestão das ações de captação de recursos e, mais recentemente, 

no conceito de sustentabilidade. A busca por sustentabilidade marca o fim do 

processo de dependência, implicando a necessidade de diversificar fontes de 

financiamento, desenvolver projetos de geração de receita, desenvolver uma 

estrutura gerencial altamente eficiente, entre outros (ASHOKA-MCKINSEY, 2001). 

  No tocante à gestão financeira, as duas entidades demonstram 

competência para atuar num ambiente de competição por recursos. Todavia, a 

diferença está na origem dos recursos, pois, a entidade Nosso Lar utiliza perto de 

oitenta por cento dos recursos provenientes do setor governamental, deixando-a 

extremamente dependente. Diferentemente, a ACM de São Paulo tem sua 

sustentabilidade por meio de um percentual da arrecadação de seus associados, e 

também, a Divisão de Desenvolvimento Social funciona no prédio sede da ACM 

de SÃO PAULO, sito à Rua Nestor Pestana, 147, São Paulo – SP e utiliza de toda 
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a sua estrutura administrativa. Para a complementação das verbas necessárias, 

as entidades são extremamente inovadoras e eficientes.  

  A entidade Nosso Lar, ressentindo-se de um planejamento para 

captação e administração de seus recursos financeiros, tornou-se, durante os 

anos, extremamente dependente do setor governamental. Utiliza, assim, sua 

capacidade de gestão, atuando em seu fluxo de caixa de curto prazo para 

atendimento das necessidades pontuais, complementando os recursos advindos 

dos organismos públicos, por meio das doações individuais e empresariais, bem 

como, na busca de parcerias eventuais com o setor com fins lucrativos. No 

aspecto financeiro, os dados disponíveis na entidade referem-se ao Balanço 

Social de 2004, conforme tabela abaixo: 

 

                 Tabela 5 

Receita do CAPS Nosso Lar em 2004 
 

Receitas Totais 

 

Valor (mil reais) 

 

% 

 

RECEITAS GOVERNAMENTAIS 

 

                           6.663,00 

 

                          76,61 

 

DOAÇÕES – PESSOAS JURÍDICAS 

 

                              198,00 

 

                            2,28 

 

DOAÇÕES – PESSOAS FÍSICAS 

 

                              582,00 

 

                            6,69 

 

CONTRIBUIÇÕES 

 

                              318,00 

 

                             3,66 

 

PATROCÍNIOS 

 

                               865,00 

 

                             9,95 

 

OUTRAS RECEITAS 

 

                                 71,00 

 

                             0,81 

 

TOTAL 

 

                     8.697,00 

 

                   100,00 

Fonte: Balanço Social / 2004. CAPS NOSSO LAR. 
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O Balanço Social do CAPS Nosso Lar (2004), conforme tabela 5, 

revela o comprometimento da receita anual com os órgãos governamentais, sendo 

que os valores estimados para 2006 chegam perto de 80%, segundo relatado nas 

entrevistas. Eventos como bazares e chás beneficentes, bingos, bailes, ações 

promocionais, por meio de patrocínios, chegaram a 9,95% em 2004. As 

contribuições, que chegavam a 3,66% no mesmo ano, passaram a receber uma 

atenção especial em 2006, com a criação recente (junho de 2006) do Sistema de 

Tele-marketing, com objetivo de conseguir recursos financeiros. 

No tocante às despesas das entidades pesquisadas, cumpre 

destacar uma diferença básica entre elas. Enquanto a entidade CAPS Nosso Lar 

utiliza aproximadamente 68% de seu orçamento anual em Despesas com Pessoal 

(conforme Balanço Social 2004 e entrevista), a ACM São Paulo destina 40% do 

orçamento anual para essa finalidade (conforme entrevista), em virtude de sua 

estrutura organizacional e do investimento em Gestão de Pessoas. 

 

 

 

4.4 Marketing – Comunicação e Informação 
 

 

Para Falconer (1999), o chamado marketing social é mais complexo 

do que a relação comercial cliente-fornecedor que caracteriza o segundo setor. 

Uma ação de marketing que tem como alvo o financiador – Estado ou fundação –, 

por exemplo, difere de uma campanha para arrecadação de fundos junto à 

sociedade civil. Diferenças, também, existem numa atuação de marketing que tem 

como objetivo promover uma causa social. Reside, nesta complexidade e na falta 

de conhecimentos técnicos, a incipiente atuação nas áreas de marketing, 

comunicação e informação das entidades pesquisadas. A divulgação das 

entidades na comunidade ocorre, principalmente, pela realização de eventos, 
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cobertura jornalística realizada pela imprensa gratuitamente e de contatos 

pessoais com os moradores locais.  

  A entidade ACM de São Paulo carece de uma tradição em divulgar 

amplamente seus feitos sociais, mantendo somente uma revista de circulação 

entre os associados, sendo incipiente a divulgação para a comunidade local. Uma 

gestão eficiente nas ferramentas de Marketing e Comunicação aliada à visibilidade 

que a Instituição possui, repercutiria nas suas parcerias; no fluxo de recursos e 

nos seus índices de desempenho, entre outros. 

  A entidade CAPS Nosso Lar, com uma gestão centralizada, 

consegue utilizar com certa eficácia as ferramentas de Marketing e Comunicação, 

na busca da captação de parceiros e recursos para garantir o complemento 

necessário à sua sustentabilidade, de forma pontual, mas com a ausência de um 

planejamento estratégico.  

 

 

4.5 Liderança 
 

 

No aspecto de liderança, as entidades pesquisadas estão 

fundamentadas em princípios cristãos, desde suas fundações. A característica 

personalista e carismática da liderança da fundadora e presidente da CAPS Nosso 

Lar, em seus trinta anos de existência, nota-se, repercutiu no desempenho da 

instituição e possibilitou o crescimento de suas unidades no atendimento aos 

assistidos. É um fato. Por outro lado, na entrevista pessoal realizada, percebeu-se 

um discurso preocupado com a mudança dessa postura. 

Na entidade ACM de São Paulo, tanto nas entrevistas realizadas 

quanto em visitas a algumas unidades, percebemos uma prática de 

compartilhamento de poder discreto, com controle efetuado pelo escritório central 
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da instituição. Essa prática incentiva à criatividade e à inovação, dentro das 

unidades, no atendimento ao seu público alvo.  

  No quadro 3, temos um panorama das posturas adotadas pelas duas 

instituições; trata-se de uma estratégia metodológica para visualização das 

capacidades de organizações do Terceiro Setor, estabelecidas por Salamon 

(1998), confrontadas com os dados da pesquisa e a análise dos dados do 

questionário aplicado. 

 

   Quadro 3 

Comparação de Capacidades Pesquisadas 
Capacidades de organizações 

do Terceiro Setor, segundo 
Salamon (1998) 

 
Nosso Lar 

 
ACM São Paulo 

 
 
1 – PROXIMIDADE COM O  
PÚBLICO 

Utiliza essa capacidade para 
viabilizar o atendimento aos 
beneficiários.  

Utiliza essa capacidade para viabilizar 
o atendimento aos beneficiários e, em 
virtude de sua visibilidade, na busca 
do reconhecimento por parte da 
comunidade local. 

 
2 – CAPACIDADE DE  MOBILI- 
ZAR E POTENCIALIZAR AS 
ENERGIAS POPULARES 

Utiliza sua capacidade, mesmo 
que de forma amadorista, através 
do “Centro Espírita A Caminho da 
Luz”, para viabilização de projetos 
pontuais. 

Utiliza sua capacidade, em bases um 
tanto profissionais, por meio de sua 
estrutura organizacional e de seus 
associados. 

3 – AGILIDADE EM IDENTIFICAR 
NOVOS PROBLEMAS E 
EMERGÊNCIAS, TRAZENDO-OS 
À DISCUSSÃO PÚBLICA 

Verifica-se a aceitação de 
problemas e emergências trazidas 
pelos setores públicos, até certo 
ponto, de forma pacifica. 

Tem agilidade na identificação e tem 
foco. Procura concentrar-se nos 
projetos em andamento. 

 
4 – CAPACIDADE DE SENSI-
BILIZAR, MOTIVAR E 
MOBILIZAR RECURSOS 
HUMANOS E FINANCEIROS 

Predomina uma cultura 
paternalista, com ênfase a uma 
dependência dos organismos 
públicos. 
Percebe-se capacidade intuitiva 
de mobilizar recursos.  

Utiliza sua estrutura organizacional e 
de associados aliadas à sua 
capacidade financeira, que permitem 
sua sustentabilidade. 

5 – ATUAR COMO AGENTES NA 
PROMOÇÃO DE MUDANÇAS E 
TRANSFORMAÇÕES DA 
REALIDADE 

Utiliza essa capacidade com 
envolvimento, comprometimento, 
experiência e desenvoltura.  

Utiliza essa capacidade com 
envolvimento, comprometimento, 
experiência e desenvoltura. 

 
2 – CAPACIDADE PARA FOR-
MAÇÃO DE NOVAS 
LIDERANÇAS 
 

Percebe-se uma incapacidade 
para renovação e formação de 
novas lideranças, em virtude de 
centralização e incapacidade 
técnica na formação de 
sucessores. 

Possui uma tradição em formação de 
lideranças, utilizando-se de um 
processo lento e fechado, porém, 
consistente. 

7 – CONTRIBUIÇÃO NA LEGITI-
MAÇÃO E GARANTIA DE APOIO 
POPULAR ÀS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Contribui na legitimação das 
políticas públicas, apesar de 
discordar delas em muitos 
aspectos. 

Contribui na legitimação das políticas 
públicas, apesar de discordar delas 
em muitos aspectos. 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da referência de Capacidades de Organizações do Terceiro 
Setor de Lester Salamon (1998) 
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4.5.1 Proximidade com o Público 
 

 

Conforme quadro 3, as organizações pesquisadas, operando em um 

meio desfavorável, caracterizado pela falta de recursos e de pouco apoio do poder 

público, conseguem viabilizar o atendimento aos seus beneficiários, facilitadas 

pela proximidade com o público alvo. A despeito de seu amadorismo (Nosso Lar) 

e de alguma base profissional (ACM de São Paulo), as entidades exercitam sua 

capacidade de mobilizar e potencializar as energias populares disponíveis, 

conseguindo um número de atendimentos expressivos junto à comunidade local.  

 

 

 

4.5.2 Capacidade de Mobilizar e Potencializar as Energias Populares 
 

 

De uma parte, a entidade Nosso Lar aceitou os problemas 

emergenciais trazidos pelos setores públicos, durante seus trinta anos de 

existência, com espírito altruísta e contando com sua capacidade intuitiva de 

mobilizar recursos financeiros e humanos. Utiliza, por meio do Centro Espírita A 

Caminho da Luz e da comunidade local, sua capacidade de mobilizar parceiros e 

recursos para viabilização de projetos pontuais.  

A ACM de São Paulo utiliza a sua estrutura organizacional e de 

associados, que lhe permite uma independência de organismos públicos, com 

foco nos projetos em andamento e com sustentabilidade. Todavia, utiliza, 

parcialmente, a potencialidade da comunidade local, talvez, pela carência em 

Marketing e Comunicação. 
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4.5.3 Agilidade em Identificar Novos Problemas e Emergências, Trazendo-os 
à Discussão Pública 

 

 

 

A entidade CAPS Nosso Lar, conforme verificado, tem adotado a 

postura de aceitar os problemas emergenciais trazidos pelos setores públicos, de 

forma pacífica. Essa atuação, aliada à ausência de planejamento estratégico, tem 

contribuído para o agravamento dos problemas de gestão dos recursos 

financeiros. 

  Por outro lado, a Divisão de Desenvolvimento Social, com seu Plano 

de Ação anual, inserido no planejamento estratégico da ACM de São Paulo, tem 

agilidade e foco para se concentrar nos projetos em andamento. 

 

 

 

4.5.4 Capacidade de Sensibilizar, Motivar e Mobilizar Recursos 
 

 

 

O CAPS Nosso Lar, a despeito de sua cultura paternalista e com 

ênfase numa dependência dos organismos públicos, consegue, com sua 

capacidade intuitiva, tanto de sua Direção como de suas Coordenadoras, mobilizar 

recursos para atingir os objetivos sociais. 

Por outro lado, a cultura organizacional, a participação dos 

acemistas e a capacidade financeira têm permitido à ACM de São Paulo mobilizar 

recursos humanos e financeiros satisfatoriamente. 

 

 



88  
 

4.5.5 Atuar como Agentes na Promoção de Mudanças e Transformação da 
Sociedade 

 

 

As entidades pesquisadas, CAPS Nosso Lar e ACM de São Paulo, 

com suas peculiaridades e diferenças, se tornam, efetivamente, agentes na 

promoção de mudanças e transformações na realidade da comunidade local, 

legitimando, dessa forma, as políticas públicas, mas, conforme manifestado nas 

entrevistas pessoais, sem conseguir influir no planejamento dessas políticas. 

 

 

 

4.5.6 Capacidade para Formação de Novas Lideranças 
 

 

No que diz respeito à liderança, os fatores levantados por Dohme 

(2001), a saber, o amor, a persistência (força), a verdade, o altruísmo, são 

encontrados nas entidades pesquisadas, bem como, os valores, tais como 

respeito à dignidade, tolerância, lealdade, cooperação, humildade e gratidão. 

Segundo Drucker (1994), os líderes dessas entidades devem desempenhar alguns 

papéis e habilidades que, mesmo não podendo ser ensinadas, podem ser 

aprendidas pela maioria das pessoas; e assim acontece com os líderes das 

instituições pesquisadas.  

  Na entidade Nosso Lar, a Senhora Maria Elena Fernandes Saes, 

presidente e fundadora, destaca-se pelo seu carisma e por suas habilidades, entre 

outras qualidades, na busca ao atendimento à missão e ao ideal da instituição. 

Nesses trinta anos da entidade Nosso Lar, não se pode negar que o centralismo 

de sua presidente e fundadora contribuiu para o desempenho alcançado. Nos dias 

atuais, a entidade tem consciência da necessidade de iniciar um processo de 

discussão a respeito dessa forma de atuação. 
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A entidade ACM de São Paulo, por sua vez, possui uma tradição em 

formação de lideranças, dentro de um processo lento e consistente, que foi 

estendido para a área social.  

 

 

 

4.5.7 Contribuição na Legitimação e Garantia de Apoio Popular às Políticas 
Públicas 

 

 

As entidades CAPS Nosso Lar e ACM de São Paulo contribuem na 

legitimação das políticas públicas, apesar de discordarem em muitos aspectos e 

não se sentirem participantes das decisões vindas dos organismos públicos, 

conforme manifestado nas entrevistas.  

Com base nas reflexões realizadas neste capítulo, podemos afirmar 

que o Terceiro Setor possui maneiras diferentes de gestão, que visam ao 

atendimento e à transformação de nossa sociedade, por meio do oferecimento da 

melhoria da qualidade de vida do cidadão. Percebemos, também, que há a 

necessidade do aprofundamento dos estudos que enfocam a administração no 

Terceiro Setor, sobretudo, as estruturas organizacionais, o treinamento de 

pessoal, inclusive da liderança. Há a necessidade também de discussão entre os 

principais participantes do setor, as pessoas que dedicam sua vida para o auxílio 

dos outros, no sentido de melhorar, profissionalizar cada vez mais a administração 

bem como as atividades oferecidas. 

Em nossas considerações finais, trataremos da importância de se 

utilizar conscientemente os “modelos” de gestão no Terceiro Setor, bem como as 

ferramentas a serem utilizadas na administração das entidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

No aspecto quantitativo, o quadro 4 possibilita uma visão 

comparativa sobre alguns números levantados na pesquisa, e a análise dos dados 

do questionário aplicado.  

 

 

   Quadro 4 

Números Comparativos das Entidades Pesquisadas 

 

Itens 

 

Nosso Lar 

 

ACM São Paulo 

 
ORÇAMENTO 2005 (R$) 
 

 
        9.000.000,00 (estimado) 

 
                 9.079.379,88 

 
UNIDADES DE ATENDIMENTO 
 

 
                       22 

 
                             20 

 
PESSOAS ATENDIDAS EM 
PROGRAMAS SOCIAIS 
 

 
                5.220 (estimado) 

 
                      17.321 

 
COLABORADORES 
 

 
                   652 

 
                          813 

 
REFEIÇÕES SERVIDAS 
 

 
         2.900.000 (estimado) 

 
                  854.952 

 
VOLUNTÁRIOS 
 

 
                  800 (estimado) 

 
                      2.134 

 

 

  O quadro 4, acima, apresenta números expressivos do impacto 

social provocado pelas entidades pesquisadas.  

  No tocante à análise das promessas do Terceiro Setor no Brasil 

(FALCONER, 1999), as entidades pesquisadas apresentam transparência e 

responsabilidade na prestação de contas perante os diversos públicos 

(accountability), bem como, capacidade de captar recursos – financeiros, materiais 
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e humanos (sutentabilidade) – e de uso eficiente dos recursos, e de avaliação 

adequada do que deve ser priorizado, em função dos recursos disponíveis e das 

necessidades do público alvo (qualidade dos serviços). No entanto, necessitam 

desenvolver sua capacidade de articulação entre as entidades sociais existentes, 

tais como as possuem com o setor empresarial e com o Estado. 

  Quanto às ferramentas utilizadas pelas entidades pesquisadas, 

percebe-se que o funcionamento de organizações do Terceiro Setor é muito 

semelhante ao de empresas privadas, diferenciando-se mais pelos seus objetivos 

sociais e pelas alianças do que pelo seu dia-a-dia. Inclusive, pelos seus aspectos 

internos, uma organização do Terceiro Setor pode ser tão ou mais complexa de 

administrar do que uma empresa privada, pois, ao adotar operações para geração 

de recursos, a entidade social está utilizando processos idênticos aos de uma 

empresa do segundo setor. O fator de sucesso de uma organização social é sua 

equipe de gestão, na qual existe a crença na missão e a concordância com a 

visão da organização.  

  As entidades pesquisadas, pragmaticamente, utilizam o 

planejamento, a organização, a direção e o controle em sua atuação, caso 

contrário, não teriam base para apresentar os números constantes do quadro 4. 

Portanto, utilizam as ferramentas de gestão utilizadas pelo setor com fins 

lucrativos e pelo setor Estatal. 

  Os resultados mostram que os principais entraves enfrentados pelo 

CAPS Nosso Lar têm sido a ausência de planejamento estratégico; extrema 

dependência dos recursos financeiros governamentais; falta de vínculos 

duradouros com financiadores; excessiva centralização da sua gestão; ações de 

marketing incipientes; ausência de investimentos em gestão de pessoas e de 

avaliação de desempenho; ausência do Balanço Social atualizado; a improvisação 

incorporada à cultura organizacional e estrutura organizacional ineficiente que 

absorve perto de 70% do orçamento anual para cobrir despesas com pessoal. 

  Por outro lado, a ACM de São Paulo – Divisão de Desenvolvimento 

Social, com orçamento anual semelhante ao Caps Nosso Lar (R$ 9 milhões) e 
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número de Unidades de Atendimento menor (20 ACM e 22 Nosso Lar), conseguiu 

atender em seus programas, em 2005, 17.321 pessoas contra 5.220 da CAPS 

Nosso Lar, contando com colaboradores em número de 813 (Nosso Lar 652) e 

voluntários 2.134 (Nosso Lar 800, aproximadamente). Em relação às despesas 

com pessoal, conforme entrevistas, a ACM de São Paulo utilizou 40% do seu 

orçamento anual. Vale ressaltar que, conforme Putnam (2000), Coleman (1988) e 

Costa (2004), o contato existente entre coordenadores e funcionários das 

entidades com os assistidos e suas famílias é muito importante, pois é assim que 

as relações sociais são desenvolvidas, o chamado Capital Social. 

  Logo, além de utilizar as ferramentas de Administração (quadro 2), 

essas entidades executam uma gestão social especial e particular, independente 

da formação de seus funcionários, com ênfase em Serviço Social, Ciências 

Sociais, Pedagogia e Psicologia, entre outros. Nas suas relações sociais com a 

comunidade assistida, as entidades geram o capital social que pode ser 

considerado como o cimento da sustentação de suas atividades para atingir seus 

objetivos sociais. 

  Esse capital social é o diferencial do Terceiro Setor, em comparação 

com o segundo e o primeiro setores. Dessa forma, enquanto a discussão fica 

centrada na criação ou na adaptação de ferramentas de gestão para o Terceiro 

Setor, as organizações sociais continuam trabalhando e, com criatividade, com 

inovação, com perseverança, com altruísmo, com respeito à individualidade, 

seguem atendendo a comunidade necessitada de assistência social e cidadania. 

Agindo assim, contribuem com as políticas sociais, funcionando como ponte entre, 

de um lado, as empresas com fins lucrativos e o Estado, e de outro, a comunidade 

local. 

  A riqueza relacional no trabalho desenvolvido junto aos assistidos 

insere um ingrediente adicional que qualifica e humaniza a prestação dos serviços 

pela instituição e não se restringe apenas aos aspectos que abrangem a 

profissionalização. Os assistidos, muitas vezes, são pessoas que, em sua maioria, 

não têm um referencial familiar; alguns, vivem na indigência, são excluídos da 
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sociedade, e são acolhidos e resgatados pelas organizações sociais, que 

trabalham sua auto-estima, tratando-os como cidadãos.  

  Efetivamente, as entidades pesquisadas, com suas características e 

peculiaridades, se transformam em agentes na promoção de mudanças e 

transformações na realidade da comunidade atendida. 

  A transposição de técnicas gerenciais oriundas da esfera privada não 

se dá de maneira linear e absoluta, levando-nos a observar as especificidades da 

gestão social, característica das organizações do Terceiro Setor. Ferramentas 

administrativas privadas carregam em si conceitos e pressupostos que, em alguns 

casos, podem trazer distorções quanto à natureza da gestão demandada na 

esfera social (MINTZBERG, 1996; MEREGE, 1997; TEODÓSIO, 2001; DOWBOR, 

2006). 

  Sabendo-se disso, é preciso ter cuidado com a idéia da simples 

transposição das ferramentas de gestão utilizadas pelo setor empresarial para o 

Terceiro Setor, pois não se deve renunciar ao universo das relações sociais, do 

capital social existente, ou seja, o administrador do Terceiro Setor não deve 

submeter-se, simplesmente, à gestão que permeia o setor com fins lucrativos, 

entidades pertencentes ao mundo do contrato, da competitividade e da 

preocupação com o êxito financeiro. Caso sejam utilizadas, equivocadamente, as 

referências de gestão típicas das empresas privadas, como a pressão por 

eficiência administrativa, colocar-se-á em risco a preservação de algumas 

características próprias das organizações sociais, em especial, a manutenção de 

valores humanitários. 

  Levando-se em conta essas preocupações, cabe-nos caminhar na 

busca de soluções que aumentem a qualidade de gestão das organizações 

sociais, com a aplicação de conhecimentos gerenciais desenvolvidos no dia-a-dia 

dessas entidades. É importante a construção e a difusão de modelos de gestão, a 

partir de pesquisas feitas da base, ou seja, de dentro das organizações sociais 

para fora delas. A mudança do foco de estudo, de: que modelos de gestão 

poderão ser implementados nas organizações sociais? para, por exemplo: quais 
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modelos de gestão social são utilizados pelas organizações do Terceiro Setor, 

adequados às suas necessidades e características, mesmo que de forma 

amadora? 

  As entidades sociais, em geral, têm que pautar sua trajetória dentro 

de um processo que apresente transparência e responsabilidade na prestação de 

contas perante os diversos públicos, criando e aperfeiçoando espaços de debates 

e de decisões locais, ampliando e fortalecendo, dessa maneira, o Poder Local, 

definido por Dowbor (2003) como a capacidade de uma localidade, município, 

bairro ou quarteirão de empreender autotransformações econômicas e sociais.  

  Juntamente com o conceito de Poder Local, a noção de Capital 

Social, existente nas entidades sociais pesquisadas, possibilita que elas ajam para 

mobilizar e articular pessoas, incentivar o debate das questões locais, fiscalizar e 

interferir nas ações governamentais e participar da discussão e implementação de 

políticas públicas, entre outras ações. Trata-se de um processo que precisará se 

efetivar amplamente para repercutir na qualidade de vida da população local, em 

que as organizações sociais do Terceiro Setor servem como importantes 

elementos de articulação com o Estado na luta pela cidadania (KILSZTAJN e 

DOWBOR, 2001). 

  O processo, acima considerado, que envolve o capital social e o 

conceito de Poder Local, merece, por exemplo, o envolvimento das Universidades, 

juntamente com o Terceiro Setor, com a sociedade civil local na discussão de uma 

articulação que torne possível o aumento da eficácia e o fortalecimento das 

organizações sociais, por meio do estabelecimento de elos cooperativos entre os 

atores sociais envolvidos. Termos como solidariedade, confiança, agilidade, 

participação, interesses comuns, compartilhamento dos valores e democratização 

do poder, entre outros, devem fazer parte da pauta, na prática dessas discussões 

e na implementação desse processo. 

  Positivamente, o caminho da evolução da Administração no campo 

social é uma realidade. Estudos sobre gestão social, uma tipologia inerente às 

organizações sociais do Terceiro Setor, são desafios enfrentados pelos 
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pesquisadores. A lógica da gestão do setor com fins lucrativos, influenciada pelo 

sistema capitalista, tem seu contraponto na gestão social das organizações do 

Terceiro Setor. Este estudo mostrou, num recorte, novas variáveis de uma 

realidade organizacional: anti-funcionalista, subjetiva e com capital social, que, 

com seu uso, tende a fazer aumentar seu estoque por meio de ações que 

incentivam sua criação e reprodução.  

  O presente estudo, também, incita novas investigações que tenham 

a base como foco, ou seja, estudos realizados de dentro das organizações sociais, 

a fim de se extrair e de se estudar os modelos de gestão utilizados pelas 

organizações do Terceiro Setor, considerando que os profissionais que atuam na 

área social dessas organizações acumularam competências e habilidades 

importantes no atendimento à população local, que se constitui o sujeito do 

processo de gestão social das organizações do Terceiro Setor. 
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construção de cidades justas, sustentáveis e democráticas.  

 

<http://www.rits.org.br> A RITS (Rede de Informações para o Terceiro Setor) é 
uma organização privada, autônoma e sem a finalidade lucrativa, fundada em 
1997, com a missão de ser uma rede virtual de informações voltada para o 
fortalecimento das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais. 

 
 

<http://www.voluntariado.org.br> A missão do Centro de Voluntariado de São 
Paulo é incentivar e consolidar a cultura e o trabalho voluntário na cidade de São 
Paulo e promover a educação para o exercício consciente da solidariedade e 
cidadania. 
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A - RELAÇÃO DAS ENTIDADES VISITADAS PELOS ALUNOS DA 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – UNICSUL - 2006 
 
 
 

1. ABRIGO CASA DOS INOCENTES. 
Fundação: 1971   CNPJ: 45.702.792/0001-84. 
Responsável: Arnaldo Lino Perez. 
Rua Catrimani, 333 – Cep 03555-030 – Cidade Patriarca – São Paulo – SP. 
 
 
2. ARCO-ÍRIS – GRUPO DE ASSITENCIA À CRIANÇA CARENTE. 
Fundação: 2005.   CNPJ: 07.376.150/0001-43 
Responsável: Michel Sanches. 
Rua Florio, 582 – Cep 033372-050 – Chácara Mafalda – São Paulo – SP. 
 
 
3. ASSOCIÇÃO BENEFICIENTE DE CRIANÇA CARENTE. 
Fundação: 1994.   CNPJ.: 00.175.408/0001-02 
Responsável: Idalina da Silva Gomes. 
Rua Tancredo de Almeida Neves, 21. Cep 08072-035 – União Da Vila – São 
Paulo – SP. 
 
 
4. ASSOCIAÇÃO EDUCADORA BENEFICENTE ABRIGO CASA MADRE 

ASSUNTA MARCHETTI. 
Fundação: 1904.   CNPJ: 50.951.805/0080-10. 
Responsável: Jaira Oneda Mendes Garcia. 
Rua Do Orfanato, 883. – Cep 03131-010 – Vila Prudente – São Paulo – SP. 
 
 
5. ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA PAULO E ESTEVÃO. 
FUNDAÇÃO: Não mencionado.  CNPJ 61.398.277/0001-09. 
Responsável: Norberto Tomasini Junior. 
Rua Aiama, 55 – Cep 03072-070 – Tatuapé – São Paulo – SP. 
 
 
6. ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ. 
Fundação: 2004.   CNPJ: 07.712.541/0001-91 
Responsável: Maria Izabel Costa de Oliveira. 
Avenida João Xxiii, 2598 – Cep 03361-000 – Vila Formosa – São Paulo – SP. 
 
7. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE SÃO MIGUEL (AMPSM). 
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Fundação: 2003.   CNPJ: 06.747.215/0001-57. 
Responsável: Nilson Reis de Souza. 
Rua Zeferino De Freitas, 302-A 123. – Cep 07260-110. Parque São Miguel – 
Guarulhos - SP. 
 
 
8. ASSOCIAÇÃO POPULAR PAULO FREIRE. 
Fundação 2003.   CNPJ: 05.965.221/0001-18. 
Responsável: Ida Hernandes. 
Rua Padre Bruno Ricco, 112. Cep 03238-050. Parque São Lucas. São Paulo – 
SP. 
 
 
9. CASA DA CRIANÇA BETINHO – LAR ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS. 
Fundação: 1981.   CNPJ: 062.827.860/0001-50. 
Responsável: Antonio Luiz Camargo. 
Rua Vacanga, 300. Cep 03433-025. – Vila Carrão – São Paulo – SP. 
 
 
10. CENTRO AÇÃO CRISTÃ. 
Fundação: 1964.   CNPJ: 62.460.670/0001-48. 
Responsável: Marly Conceição Da Cunha. 
Rua Maria Josefa Bareto, 42. Cep 03261-170. – Sapopemba – São Paulo – 
SP. 
 
 
11. INSTITUTO MATER DEI. 
Fundação: 1957.   CNPJ: 62.527.551/0001-65. 
Responsável: Irmã Maria de Fátima. 
Avenida Luiz Pires de Minas, 716. Cep 0393-070 – Jardim Imperador – São 
Paulo – SP. 
 
 
12. . ISABEL CANORI MORA. 
Fundação: 1995.   CNPJ: 68.476.027/0001-99. 
Responsável: Padre Vincenzo Frisullo. 
Rua Donato Vessechi, 168. Cep 08030-470 – Vila Curuça. – São Paulo – SP. 
 
 
13. LAR DA INFÂNCIA DE NICE. 
Fundação: 1972.   CNPJ: 62.442.132/0001-20. 
Responsável: Conceição Mingrone Bruno. 
Rua Dentista Barreto, 978. Cep 03420-000. Vila Carrão. – São Paulo – SP. 
 
14. LAR DAS IRMÃS DE ELISINHA. 
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Fundação: 1957.   CNPJ: 62.784.756/0001-26. 
Responsável: Mario Sergio Couto Rosignoli. 
Rua Vichy, 1326. Cep 02522-100. Casa Verde – São Paulo – SP. 
 
 
15. LAR DA REDENÇÃO. 
Fundação: 1982.   CNPJ: 50.993.880/0001-12. 
Responsável: Luiza Mariko S. Correa. 
Rua Cassandoca, 535. Cep 03169-010 – Mooca – São Paulo – SP. 
 
 
16. LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA. 
Fundação: 1923.   CNPJ: 62.187.562/0001-43. 
Responsável: Ricardo Elias Narch. 
Rua Serra De Braança, 1086. Cep 03318-000. Tatuapé – São Paulo – SP. 
 
 
17. ONG FORÇA E PERSEVERANÇA. 
Fundação: 2006.   CNPJ: 07.880.816/0001-04. 
Responsável: Antonio Edson C. Almeida. 
Rua Americima, 166. Cep 08040-050. São Miguel Paulista – São Paulo – SP. 
 
 
18. UNIÃO DE MORADORES DA FLOR DE CORAL E ADJACÊNCIAS. 
Fundação: 1990.   CNPJ: 00.057.203/0001-14. 
Responsável: Maria Marlene De Souza. 
Rua Mirassol D’oeste, 13. Cep 08050-840 – Camélia – São Paulo – SP. 
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B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Gestão de Organizações Sociais 
 

Projeto de pesquisas em Entidades do Terceiro Setor da Zona Leste da Capital de São Paulo 
 

Data da coleta de dados  

Entrevistador  

 
 
1- Dados da Organização: 

 

Nome da Organização  

  

Ano de Fundação  CNPJ  

 

Presidente Responsável  Site  

 

Endereço  

Bairro  CEP  Cidade  Estado  

 

Telefones  E-mail  

 
1.1- Descrever resumidamente o histórico da organização (fundador, fatos marcantes) : 
 
 
 
 
1.2- Abrangência da Organização: 

 
(   ) Local      (   ) Municipal       (   ) Regional       (    ) Nacional         (    ) Internacional 
 

1.3- Qual a missão (finalidade) da organização? Qual a visão (onde quer chegar, o que quer 

atingir) da organização? 
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1.4- Natureza jurídica: 

(   ) OSCIP 
(   )  Fundação 
(   )  Associação 
(   )  Outro:   
Qual?  
 

1.5- A organização possui outras organizações vinculadas? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
1.5.1- Se sim, quantas organizações são mantidas? 

 
 
1.5.2- Se não, esta organização é mantida por outra? 

(   ) Sim 
Qual? 
  
(   ) Não 
 
2- Dados do Entrevistado 
 

Nome  

Cargo  

Escolaridade  

Admissão  

 
3- Público alvo da Organização 
 
3.1- Qual o público-alvo da organização? Possui estimativa do total desse público-alvo, na região? 

Estima a participação da organização nesse total? 

 
 
3.2- Quantas pessoas foram atendidas nos anos anteriores? (faixa dominante) 
 
 

Número de pessoas Faixa etária 
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2003 

  

  

  

 
 
2004 

  

  

  

 
 
2005 

  

 
3.3- Atendimento no mês de março de 2006 (ou mais recente): 

 
  

Faixa etária 

Capacidade total de 
atendimento mensal 

N° real de atendidos 
no mês 

 

Razões de não atendimento 

Criança     

Adolescente     

Adulto     

Idoso     

 
 
4- Atividades Desenvolvidas 
 

4.1- Qual a área de atuação da organização? 

(    )  Saúde 
(    )  Educação 
(    )  Pesquisa 
(    )  Assistência social 
(    )  Cultura / Atividades artísticas 
(    )  Associações profissionais 
(    )  Esporte 
(    )  Meio ambiente 
(    )  Iniciação profissional 
(    )  Outros: 
Quais?  
 
5- Estrutura Organizacional 
 
5.1- A equipe da organização é formada por: 
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Número de 
pessoas 

Carga horária 
total/semana 

Cargos/Funções/ Tempo médio que ficam na 
Entidade 

Funcionários celetistas 
   

Voluntários    

Estagiários    

Funcionários cedidos por 
parceiros 

   

 
 
5.2- Formação escolar da equipe: 

 
 Número de 

pessoas 
Carga horária 
total/semana Cargos/Funções 

Ensino Fundamental    

Técnico/Ensino Médio    

Graduação     

 
 
5.3- Existem programas de capacitação para a equipe?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
5.3.1- Se sim, para quais funcionários são feitos os treinamentos? Que tipo de treinamento é feito e 

qual a carga horária? 

 

Funcionários Tipo de Treinamento Carga Horária 

Celetistas   

Voluntários   

Estagiários   

Cedidos por parceiros   
 
 
5.4- A organização conta com o trabalho de voluntários?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5.4.1- Se sim: 
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Quantos voluntários existem na organização?  

Qual a carga horária que realizam ao todo, 

semanalmente? 
 

Que tipo de trabalho é desenvolvido por eles? 

 

 

 

 

5.4.2- Existe algum treinamento para os voluntários? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5.4.2.1- Se sim, que tipo de treinamento é realizado? Qual a carga horária do treinamento? 

 

Tipo de Treinamento Carga Horária 

  

  

  

  
 
5.5- Quantos são os Dirigentes da Organização? 
 
 
 
 
5.5.1- Qual é o perfil gerencial destes dirigentes? 
 
 
 
 
 
6- Estrutura Financeira 
 
6.1- A Organização possui parceiros no desenvolvimento das atividades? 

(  )  Sim 
(  )  Não 
 
6.1.1- Se sim, quem são os parceiros?   

 
 
 
 

 
Empresa privada. Qual? 
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Órgão público. Qual?  

 
 
 

Comunidade. Quem? 
 
 
 

 
 
 

 
Escolas. Quais? 
 

 
 
 

 
 
 

 
Universidades. Quais? 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fundações/Institutos Empresas. 
Quais? 
 

 
 

 
 
 

 
Outros. Quem? 
 

 
 
 

 
6.1.1.1- Em que constitui essa parceria? 

 
 
 
 

6.1.2- Se não, por quê?  

 
 
 
 

6.2- De onde provêm os recursos para manutenção da organização? E EM QUE PERCENTUAL? 

 

Sim ou Não Doações ou contribuições Percentual - % 

 Individuais – Pessoas Físicas  

 Fundações Privadas    

 Empresas Privadas  

 Entidades Religiosas  

 Vendas de Produtos e Serviços  

 Governo municipal  

 Governo estadual  

 Governo federal  

 Outro: Qual?   
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6.3- Quais os controles contábeis dos recursos da organização? 

 
(    )  Balanço anual 
(    )  Balancete mensal 
(    )  Balancete semestral 
(    )  Livro caixa / diário 
(    )  Nenhum 
(    )  Outro: 
Qual? 
 
6.3.1- Quem executa esses controles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4- Distribuição de valores das receitas (em R$): 

 
 2003 2004 2005   

Receita de contribuição governamental      

Receita de contribuição privada      

Receita de atividade de auto-sustento      

Receita de programa de sócio-contribuintes      

Outras contribuições. Quais?      

 

6.5- Distribuição de valores das despesas (em R$): 

 

Despesas com pessoal      

Despesas com instalações      

Despesas com materiais      

Despesas com arrecadação de recursos      

Outras despesas. Quais?      

 

6.6- Quais as formas de prestação de contas? 

 
(    )  Assembléias 



116  
 

(    )  Jornais / revistas 
(    )  Mural 
(    )  Site 
(    )  Outro: 
Qual?  
(    )  Nenhum 
 
7- Estratégias de Avaliação da Organização 
 
7.1- Enumere os principais projetos da organização em 2005 / 2006 e indique a fase de cada um 

deles: 

 
FP - Fase de 
Planejamento 

EA - Em Andamento IN - Interrompido CC - Concluído 

 
 
Projeto 1  
 
Fase em que se encontra (    ) FP (   )EA (   ) IN (   ) CC 
 

Quem Financia? 
 
 

Qual valor financiado?  

Qual a finalidade?  

 
 
Projeto 2  
 
Fase em que se encontra (    ) FP (   )EA (   ) IN (   ) CC 
 

Quem Financia? 
 
 

Qual valor financiado?  

Qual a finalidade?  

 
 
Projeto 3  
 
Fase em que se encontra (    ) FP (   )EA (   ) IN (   ) CC 
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Quem Financia? 
 
 

Qual valor financiado?  

Qual a finalidade?  

 
7.2- A organização possui avaliação de projetos? 

(  ) Sim. 
(  ) Não. 
 
7.2.1- Se sim, como são avaliados os projetos realizados pela organização? 

 
 
 

 
7.2.2- Se não, por quê? 

 
 
 

 
 
7.3-Como é avaliado o desempenho da equipe? 
 
 
 
 

 
7.4- A organização estimula a participação da comunidade nas suas atividades? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
7.4.1- Se sim, como?  

 
 
 

 
7.5- Como a organização avalia sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida da 

população-alvo? 
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7.6- Quais os benefícios sociais gerados pelas atividades desenvolvidas? 
 
 
 
 
 
7.7- Como é feita a estratégia de comunicação da entidade? Com o publico alvo? Com 
colaboradores? Com fornecedores? Com a comunidade em geral?  

 
 
 

 
7.8- O que a organização entende por rede? 

 
 
 

 
7.9- A organização faz parte de alguma rede? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
7.9.1- Se sim, qual(is)? 

 
 
 

 
7.9.1.1- Quais os benefícios que a participação na rede trouxe para a organização? 

 
 
 

 
8- Ferramentas da Organização 
 
8.1- A Organização possui um planejamento? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 
8.1.1- Se sim, como é feito e por quem? 
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8.1.2- Se não, por quê? 

 
 
 

 

8.2- Como é feita a organização do dia-a-dia da entidade? Quem participa?  

 
 

 
8.3- Como é o processo de decisões dentro da entidade diariamente? Quem toma as decisões? 

(SOBRE AS FONTES E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. SOBRE A APROVAÇÃO DE 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES. SOBRE O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ALVO, ETC.) 

 
 
 
 
 
8.4- Como são feitos os controles dentro da entidade? E quem exerce esse controle, sobre: 

 

Pessoas 
 
 
 

A captação de recursos 
 
 
 

Os materiais diversos 
 
 
 

Os pagamentos 
 
 
 

Os voluntários 
 
 
 

Os assistidos 
 
 
 

A comunicação 
 
 
 

 
9. Infra-Estrutura da Organização: 
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A Organização possui: 

 Sim ou Não Próprio ou Cedido 

Computador   

Fax   

Retro-projetor   

Fotocopiadora   

Televisão   

DVD   

Vídeo Cassete   

Filmadora   

Câmera Fotográfica   

Carro   

Outros:   

 
10- Desafios e/ou dificuldades enfrentados: 
 
10.1- Quais os desafios e/ou dificuldades enfrentados na Gestão da Organização/Entidade? 

(   ) Sustentabilidade; 
(   ) Prestação de Contas; 
(   ) Financeiros; 
(   ) Pessoal com competência da área social; 
(   ) Pessoal com competência técnica de Administração de Empresas;  
(   ) Comunicação Externa; 
(   ) Comunicação Interna; 
(   ) Desenvolver lideranças dentro da Comunidade; 
(   ) Outros: 
 Quais? 

10.2- Explique e justifique os desafios e dificuldades, com exemplos: 

 
 
 
 

 

10.3- Explique e justifique os pontos fortes da Entidade, com exemplos: 
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A SER RESPONDIDO PELO (A) PESQUISADOR (A): 

11- Características e Estratégias: 

 

11.1- Quais são as principais Características da Organização? 

 

 
 
 
 
11.2- Quais as estratégias da Organização? 

 

 
 
 
11.2.1- De que maneira formulam e controlam suas estratégias? 
 

 
 
 
11.2.2- De que forma se encontram estruturadas? 

  

 
 
 
12- Recursos Financeiros: 

12.1- Quais as principais formas de captação de recursos e fontes de financiamento? 
 

 
 
 
12.2- Como é feita a distribuição desses recursos? 
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12.3- Quais as ações de Marketing relacionadas ap público-alvo, aos financiadores e à 
comunidade em geral? 

 

 
 
 
13- Recursos Humanos: 
 
13.1- Quais são as práticas relacionadas à Administração de RH que a Organização utiliza? 
 

 
 
 
14- Observações adicionais: 
 
14.1- Reservado para observações que sejam necessárias: 
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C - ENTREVISTA COM DONA MARIA ELENA FERNANDES SAES. - 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE 
ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR. 
 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 

HISTÓRIA DE VIDA: “O fato foi o falecimento de meu sobrinho Luizinho, em 

Itanhaém, que no  motivou, através de conhecimentos intuitivos e psicográficos, a 

assumir um trabalho social e espiritual no atendimento de famílias necessitadas. 

De 1972 a 1975 foi uma preparação para fundação do CENTRO ESPÍRITA “A 

CAMINHO DA LUZ”, em 04 de outubro de 1975, com a finalidade de auxilio do 

pão espiritual e do pão material. Já no natal de 1975, começamos com a 

distribuição de sacos de 60 kg, com roupas, alimentos, agasalhos, calçados, 

medicamentos, etc., para famílias carentes cadastradas na região chamada 

Terceira Divisão, próxima a Ribeirão Pires – SP. 

Permanecemos nessas atividades espirituais e assistenciais durante, exatamente, 

10 anos, promovendo: cursos de mães para ensinar bordados, pintura de tecidos; 

curso de corte e costura, possibilitando um complemente da renda familiar. 

Em 25 de março de 1985 fundamos a primeira creche para 25 crianças 

conveniadas com a PMSP, sendo que nesses dez anos compramos a primeira 

casa para funcionamento do Centro Espírita, que foi transformada na creche. 

Portanto, nesse momento a entidade social NOSSO LAR adquiria personalidade 

jurídica, na R. Manajés, 78. 

1986 – (01/07) – creche de crianças maiores – Núcleo Sócio Educativo – 

atendimento de 07 a 14 anos – para complemento do período pós Escola Pública. 

1988 – (01/10) – abertura de outra unidade: pré-escola, hoje Creche 2 – 

atendimento de crianças do jardim e pré-escola. 
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De trabalho em trabalho conseguimos comprar o terceiro imóvel, sito à esquina da 

R.General Argolo e R. Jalisco. 

1988 – 1993 – ampliando os atendimentos, começamos a assumir uma Unidade 

por ano. 

1997 – inauguramos a maior unidade, semelhante a um hotel cinco estrelas, o 

Recanto dos Idosos. Numa área de 7.200 m2,, cedida pela Prefeitura de 

Guarulhos-SP, construído de 1993 a 1997 sem ajuda oficial e abrigando 105 

idosos...” 

TRAJETÓRIA DE VIDA E PROFISSIONAL: “...Nesses anos, fomos assumindo 

projetos pontuais: Centro de Referência, na R. Conselheiro Nébias (Programa 

Criança Cidadã); Abrigo Infantil Nosso Lar, em Artur Alvim; Abrigo para Jovens em 

Liberdade Assistida, moradores de rua. 

1999 – Área cedida de 2.400 m2,, em frente ao Shopping Anália Franco, onde foi 

construído um Núcleo Profissionalizante (CENLEP – CENTRO NOSSO LAR DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL), construído com recursos próprios  e funcionando 

manhã, tarde e noite, desde 2001, com vários convênios com FUNDAÇÃO 

ABRINQ, BANCO DO BRASIL, CITIBANCO, PMSP, GOVERNO ESTADUAL. 

O que somos hoje, foi graças às pessoas maravilhosas, dedicadas, voluntárias. 

Temos 652 funcionários, mais de 800 voluntários (no Centro Espírita), para 

administrar 22 Núcleos, de 0 a 105 anos, numa trajetória de muita luta, muita 

dificuldade, muitos problemas, muitas batalhas, mas, de um enorme sucesso, de 

uma enorme satisfação e de muita gratificação. 

O maior problema é a administração do ser humano: nossos responsáveis pelas 

unidades, os familiares dos assistidos, devido a minha postura muito exigente. 

Durante esses trinta anos, desde o início em 1975, tive muito apoio da família, dos 

filhos e do marido. E, como presidente, não aceitava certas soluções. Tudo era 

decidido em conjunto, desde que, não vou negar, a última palavra era a 

minha.(sic) 
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No começo, assumi o compromisso (sic) com meu sobrinho Luizinho, portanto, 

queria que todos fizessem as coisas do meu jeito. E nem sempre aconteceu! Com 

o tempo amadureci, respeitando os limites de cada um...” 

GRATIFICAÇÕES E RELAÇÕES DE PODER: “... A alegria maior, nos dias de 

hoje, é ver que, minha filha mais velha Cristiane Fernandes Saes Lobas, com 

outra profissão, criada na doutrina espírita, está assumindo funções no Nosso Lar 

que antes eram minhas.  Ela é nossa Diretora Superintendente. Meu temor era 

não ter uma pessoa que continuasse a obra. Seria muito triste perder 30 anos de 

trabalho. Hoje o Nosso Lar é uma cidade e, portanto, é bom ver alguém com o 

mesmo amor e o mesmo carinho para dar continuidade. 

Tenho, também, minha sobrinha Solimar Fernandes Reche, na parte da 

Administração, como funcionária que cuida de toda a relação com funcionários, 

com as Unidades, de todos os setores como: Compras, RH, Marketing e 

Divulgação, Supervisão das creches, etc. Então, toda essa relação é feita pela 

Solimar. 

De outra parte, o contato com políticos e com a política externa da organização, 

menos a parte burocrática, é feita por mim. 

O Centro Espírita A Caminho da Luz é o “mantenedor moral” da organização 

social, sedo que a maioria dos Diretores do Nosso Lar provém do Centro Espírita. 

Os convênios não chegam a 60% das nossas Despesas e, portanto, o restante 

provém do Centro Espírita, que “segura”, que busca recursos. No Balanço do 

Nosso Lar, a doação e empréstimo do A Caminho da Luz é uma coisa que nunca 

vai ser paga e é da ordem de mais de 3 milhões de reais. Senão não poderíamos 

ter crescido...” 

O PASSADO E O FUTURO: “...Agradeço a Deus, naquela madrugada que o 

Luizinho me orientou. Foi a melhor coisa que fiz. Faria tudo novamente. Se eu 

soubesse, que depois de trinta anos estaríamos assim, teria medo. 

Para o futuro, o Nosso Lar vai crescer muito. Estão aportando em nossas fileiras 

pessoas com valores importantíssimos, graças à nossa postura, nossa 

credibilidade. Nesses 30 anos, nossa entidade foi edificada em um terreno sólido 
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conforme prega Jesus Cristo e, aqueles que estão chegando para conosco 

colaborar, têm a responsabilidade da manutenção. 

Nosso Lar está numa trajetória de modernização, não pode haver a administração 

de um “dono”, nossa entidade tem que se profissionalizar cada vez mais, se 

quisermos sobreviver. 

Não sofro do trauma da perda do poder, não é fácil, parece que está faltando um 

pedacinho da gente cada vez que você abre mão de uma coisa. O teu coração vai 

ficando..., mas a tua razão vai dizendo que tem que ser assim. 

Vejo o Nosso Lar como uma grande Instituição Assistencial, Social, Educacional e 

Cultural, são 30 anos de construção e progresso e será uma eternidade de 

sucesso e de paz, sem dúvida... Doei alguma coisa que é minha e o dinheiro não 

compra.” 
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D - ENTREVISTA COM DRA. CRISTIANE FERNANDES SAES LOBAS 
Diretora Superintendente do CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

NOSSO LAR 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 

HISTÓRIA DE VIDA: “...Tenho 38 anos, sou dentista, formada em 1989, tive 

consultório durante 15 anos e sou professora universitária. Não fazia parte de meu 

plano de vida estar como Diretora do Nosso Lar. Com a doença de minha mãe, 

Dona “Marlene”, como é mais conhecida, em 2000, assumi alguns compromissos 

na Entidade, temporariamente, para poupá-la. Foram nesses momentos que 

percebi que poderia colocar minha tendência em Gestão, desenvolvida em todos 

esses anos de Dentista e participante da APCD (Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas) a serviço do Nosso Lar. Há 1 ano e meio “estou” como 

Diretora da Entidade...” 

GRATIFICAÇÕES E RELAÇÕES DE P ODER: “...Gratificante é poder fazer algo, 

oferecer de si para fazer a diferença. Sentir um poder, no sentido bom do termo, 

de estar construindo algo e contribuindo. O problema se concentra na Gestão de 

Pessoas. Tanto no micro quanto no macro, nas creches, enfim, nas nossas 

unidades. Sendo que temos que desenvolver mais na “comunicação”, nos 

mecanismos de motivação, pois, nossos funcionários aceitam trabalhar com 

salários abaixo do Segundo Setor e se encontram com formação e pouca 

motivação. Outros, por sua vez, com motivação e sem formação técnica 

adequada. 

Nas relações com o Primeiro Setor, devemos ser cuidadosos em falar a linguagem 

desse setor e com audição seletiva, pois as propostas que eles colocam, muitas 

vezes, são atraentes no primeiro momento e não o são na prática posterior. 

Com a relação ao Setor Empresarial, este setor está despertando muito 

lentamente para as parcerias. Tenho pouca experiência nessa área, mas, valorizo 

o comerciante local (da esquina, próximo da Unidade), este ainda é o foco para 
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troca de serviços, para trabalharmos como parceiros. Devemos levar em conta 

que o recebimento dos convênios não chega a cobrir 70% das nossas 

Despesas...” 

O PASSADO E O FUTURO: “...Olhando para trás, vejo a construção magnífica 

realizada. Agora, a proposta que defendo é a profissionalização com metas, com 

objetivos, para que possamos desenhar as ferramentas que necessitaremos. 

Dentro dessa perspectiva, devemos nos encaminhar para trabalhar com a Saúde 

Mental. No momento, possuímos o assistencialismo, que é bom até certo ponto; 

possuímos as creches e as escolas, portanto, estamos na área da educação. 

Temos a experiência do SEAPP – Serviço de Atendimento Psicológico, 

Pedagógico e Fonoaudiológico, desde 1993, portanto, devemos caminhar, talvez, 

para um Hospital Psiquiátrico. Na tentativa de envolver a família em sua base. 

Sinto-me, hoje, desempenhando um papel de “negociadora”, com sensibilidade, 

próxima aos funcionários. Esses anos me ajudaram a mudar conceitos, aprendi 

com a vivência. A mensagem que deixo é que “devemos enxergar com os olhos 

do coração e filtrar com a mente, antes de tomarmos qualquer atitude. É o 

equilíbrio entre o sentimento e o pensamento.”` 
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A - REGISTROS, CERTIFICADOS E PRÊMIOS 
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR 

 
Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social - 28996.019953/94-95 
Utilidade Pública Municipal - 34.006/94 
Utilidade Pública Federal - 15.485/92-21 
Utilidade Pública Estadual – 9.556 
Registro CNAS - 28010.004231/92-93 
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - 4694 
Secretaria Municipal de Assistência Social - 1.017-8 
Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente - 007/CMDCA/94  
C.N.P.J. - 67.139.907/0001-07  
CCM - 2.037.76 
CONSEAS - 0032/SP/99 
COMAS – 184 
PRÊMIOS 
A Entidade recebeu o prêmio bem eficiente, outorgado pela Kanits & Associados 
às 50 melhores entidades sociais do País, nos anos de 1999 e 2002. 
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B - LEI FEDERAL 9790/99 – OSCIP 
 
 
Lei 9790/99 ou Lei das Oscips 

 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 
DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE 

INTERESSE PÚBLICO 

 

Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os 
respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos por esta Lei. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 
de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

§ 2º A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 
cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 

Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades 
descritas no art. 3º desta Lei: 

I - as sociedades comerciais; 
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II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 
profissional; 

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 
práticas e visões devocionais e confessionais; 

IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

V - as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a 
um círculo restrito de associados ou sócios; 

VI as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

VII as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas delicadas ao ensino formal não gratuito e suas 
mantenedoras; 

IX - as Organizações Sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as fundações publicas; 

XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por 
órgão público ou por fundações públicas; 

XIII- as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o 
sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal. 

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso. o 
princípio da Universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das 
Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes 
finalidades- 

I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, 

III- promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 
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IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a, forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável, 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de Interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 

XII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele 
previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos 
de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras 
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins. 

Art. 4º Atendido ao disposto no artigo anterior, exige-se ainda, para qualificarem-
se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas 
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos, cujas normas expressamente 
disponham sobre: 

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência; 

II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a 
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficies ou vantagens 
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 
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III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as 
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade; 

IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 
desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta, 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação 
instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 
recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade, que 
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 
serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 
mercado, na região correspondente à sua área de atuação. 

VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que 
determinarão no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, 

b) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 
incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 
colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for 
o caso, da aplicação dos eventuais recursos objetos do Termo de Parceria, 
conforme previsto em regulamento. 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme 
determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

Art. 5º Cumpridos os requisitos dos artigos 3º e 4º, a pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta 
Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com 
cópias autenticadas dos seguintes documentos: 
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I - Estatuto registrado em Cartório; 

II- Ata de eleição de sua atual diretoria; 

III- Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

IV - Declaração de isenção do Imposto de Renda; 

V - Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 6º Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça 
decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

§ 1º No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze 
dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 2º Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do parágrafo anterior, 
dará ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 

§ 3º O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 2º desta Lei; 

II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos artigos 3º e 4º desta Lei; 

III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou 
Judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, 
ampla defesa e o devido contraditório. 

Art. 8º Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de 
erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as Prerrogativas do Ministério 
Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da 
qualificação instituída por esta Lei. 
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CAPÍTULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 

 

Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 
passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de 
vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 
atividades de interesse público previstas no art. 3º desta Lei. 

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, 
responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

§ 1º. A celebração do Termo de Parceira será precedida de consulta aos 
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação 
existentes, nos respectivos níveis de governo. 

§ 2o. São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 
respectivos prazos de execução ou cronograma; 

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de resultado, 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 
cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela 
organização e o detalhamento das remunerações e beneficies de pessoal a serem 
pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus 
diretores, empregados e consultores; 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre 
as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório 
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de 
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente 
das previsões mencionadas no inciso IV deste artigo; 
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VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 
conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo 
simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais 
da documentação obrigatória do Inciso anterior, sob pena de não liberação dos 
recursos previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11 A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e 
fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à 
atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas 
correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo. 

§ 1º Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser 
analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão 
parceiro e a organização da sociedade civil de Interesse público. 

§ 2º A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre 
a avaliação procedida. 

§ 3º Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de 
que trata essa lei, estarão sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação. 

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos 
ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao 
Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis 
pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, 
para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens 
da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente 
público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei nº. 8.429, de 
02 de junho de 1992, e na Lei Complementar nº. 64, de I 8 de maio de 19 90. 

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 
822 e 825 do Código de Processo Civil. 



138  
 

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame eo bloqueio de 
bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no 
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e 
gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela 
continuidade das atividades sociais da organização parceira. 

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, 
contados da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os 
procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como 
para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, 
observados os princípios estabelecidos no artigo 4º, inciso I, desta Lei. 

Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da 
celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de 
inalienabilidade. 

  

 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSlÇÕES FINAIS E TRANSlTÓRlAS 

 

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público a participação em campanhas de Interesse político-
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, 
livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas 
com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos aos requisitos para 
tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas 
qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta Lei. 

§ 1º Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a 
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia 
automática de suas qualificações anteriores. 
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§ 2º Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica 
perderá automaticamente, a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

___________________________________ 
1 Lei aprovada na Câmara Federal em 3/3/1999, no Senado Federal em 
10/3/1999 e sancionada pela Presidência da República em 23/3/1999. 
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C - ACM DE SÃO PAULO: GASTOS E DESPESAS COM AS 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -2005 
 

Extraído do Relatório Anual 2005 – Divisão de Desenvolvimento Social. 
 
 

 


