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After 23 years, the APDR’s Annual Congress returns to the University of Beira Interior, for positioning intellectual capital 

and regional development as a key theme for public policies and the agenda of the collaborative community of 

politicians, entrepreneurs, researchers and citizens interested in promoting endogenous growth, combined with the 

institutions, systems and new functional and integrative type designs, for promoting symbiosis among economic, social 

and political agents, in the joint task of (re) designing a new competitive space, at the regional level. 

In this context, the central theme chosen is of major importance, since it is urgent to expand the ongoing debate on the 

importance of identifying, monitoring and managing the different components of regional-based intellectual capital, in 

order to stimulate a structural change in the scope of innovation and development regimes, funded on endogenous 

growth factors. 

The 24th APDR Congress aims to address different questions, namely: What are the regional development models 

applicable in peripheral and low population density economies? How can intellectual capital promote regional 

development? Are higher education institutions a vehicle that promotes quality of life and innovation at the level of 

cities? Can services contribute to sustainable regions? How to plan regional space from a perspective of entrepreneurial 

and innovative ecosystems? How to finance regional planning and development? What transport networks should the 

trans-European regions have? What should be the new productive specializations in the regions? Can sport be a motor 

for regional development? 

We wish you a good Conference!  

João Leitão (Local organizer Chair) and Francisco Carballo-Cruz (President of the APDR) 
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RESUMO 

Esta pesquisa visa explicitar a percepção dos atores institucionais para captação de recursos como estratégia de sustentabilidade 
para o terceiro setor. Apresenta como objetivos específicos: compreender a importância das estratégias de gestão para prover 
recursos e garantir a sustentabilidade das organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente na cidade de Porto Alegre Estado do Rio Grande do Sul; estudar a percepção dos atores ou gestores e responsáveis 
das organizações sobre estratégias adequadas e entender o comportamento das organizações representadas por seus gestores, 
diante da sua realidade institucional na busca da sustentabilidade. A pesquisa empírica percorre questões teóricas como gestão, 
estratégias, captação de recursos e sustentabilidade, tendo como quadro de referência a especificidade de cada contexto 
organizacional. A pesquisa permite aprofundar o tema, e a converter-se num legado para práticas de gestão dentro das organizações 
focadas na captação de recursos e em formas de sustentabilidade para o segmento.  

Palavras-chave: Terceiro Setor. Estratégias de Gestão. Captação de Recursos. Sustentabilidade.  

 

FUNDRAISING AS A THIRD SECTOR SUSTAINABILITY STRATEGY: PERCEPTION OF INSTITUTIONAL ACTORS 

ABSTRACT 

This research aims to explain the perception of the institutional actors for fundraising as a sustainability strategy for the third sector. 
It presents as specific objectives: to understand the importance of management strategies to provide resources and ensure the 
sustainability of third sector organizations linked to the Municipal Forum on the Rights of Children and Adolescents in the city of 
Porto Alegre State of Rio Grande do Sul; To study the perception of the actors or managers and managers of the organizations on 
appropriate strategies and to understand the behavior of the organizations represented by their managers, in view of their 
institutional reality in the pursuit of sustainability. The empirical research covers theoretical questions such as management, 
strategies, fundraising and sustainability, having as reference frame the specificity of each organizational context. The research allows 
to deepen the subject, and to become a legacy for management practices within the organizations focused on the fundraising and 
forms of sustainability for the segment. 

Keywords: Third Sector. Management Strategies. Fund-raising. Sustainability.  

 

1. INTRODUÇÃO 

As organizações não governamentais encontram-se diante de novos e grandes desafios impostos pelas necessidades da sociedade 
contemporânea,  que não são supridas totalmente pelo Estado. São organizações que se vêem limitadas os recursos para fazer face 
às necessidades que decorrem do cumprimento da sua missão. Defrontam-se diariamente no seu cotidiano, com problemas que 
ameaçam a sua sobrevivência financeira a par com as manifestações cidadãs de procura de apoio.  

Segundo Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) o Terceiro Setor apesar de estar há anos na agenda da questão social ainda é pouco 
explorado e instigado nas escolas de negócios. Diversos fatores contribuem para esta periferia de enquadramento do setor na gestão, 
seja pela falta de recursos de todos financeiros, técnicos e humanos e de gestores competentes, a dificuldade de elaborar projetos e 
encontrar estratégias de sutentabilidade exerce cada vez mais pressão sobre o setor. Esta pesquisa centrada no campo disciplinar da 
gestão propõe-se investigar a percepção dos atores institucionais sobre captação de recursos como estratégia de sustentabilidade 
das organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) na cidade de 
Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista perceptivo dos atores ou gestores e responsáveis pelas 
organizações.  

Com a  questão central,  na percepção dos atores institucionais a captação de recursos serve como estratégia de sustentabilidade 
para o terceiro setor? Este artigo apresenta primeiramente a fundamentação teórica de conceitos como terceiro setor, estratégia de 
gestão, sustentabilidade, que compõe este estudo, e decorre de uma investigação orientada como estudo de caso com base no 
Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), seguindo procedimentos metodológicos de levantamento e 
análise dos dados próprios da pesquisa quantitativa. 

 

2. TERCEIRO SETOR 

Agrupa o conjunto de actividades de organizações da sociedade civil, criadas pela iniciativa ou pressão de cidadãos, que têm como 
objectivo prestar serviços públicos, seja na saúde, na educação, na cultura, nos direitos humanos, na habitação, na protecção do 
ambiente, no desenvolvimento local, ou no desenvolvimento pessoal. (Salvatore V., 2004). Congrega um conjunto de organizações 
sem fins lucrativos muito diversificadas entre si, que representam formas de organização de actividades de produção e distribuição 
de bens e prestação de serviços, distintas dos dois agentes económicos – poderes públicos e empresas privadas com fins lucrativos‐
, designados frequentemente e de forma simplificada, por Estado e Mercado. (Quintão, C., 2004). Nasceu no contexto da discussão 
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do Estado-Providência e da crise desse paradigma, ainda que não se prendam apenas com estas discussões as circunstâncias do seu 
surgimento.  

Alguns autores ( e politicos) encaram o terceiro sector como uma resposta à redução do papel do Estado, outros, atribuem o mérito 
do terceiro sector à possibilidade de oferecer serviços que o Estado não podia ou não queria fornecer (Douglas, 1983; Salamon et.al 
1997).  

Com efeito incorporam uma panóplia muito diversificada de organizações, cada uma com as suas especificidades e dinâmicas, sendo 
que todas pretendem afirmar‐se com base em objectivos solidários, que poderão ser distintos, dependendo do seu âmbito de 
actuação. Foram surgindo várias organizações nas quais se inserem vários públicos. Apresentam entre si uma diversidade de 
abordagens à intervenção social, sendo que as organizações que nele se integram são “extremamente heterogéneas quanto a formas 
jurid́icas, modelos de gestão, estruturas de governação, esquemas de cooperação, estruturas de recursos humanos e planos de 
acção.” (Ricardo, 2007, p. 60).  

Na resposta aos problemas da sociedade o terceiro setor recorre a uma diversidade de mecanismos de financiamento, públicos e da 
sociedade civil ou comunidade, quase sempre escassos, principalmente em periódos de crises financeiras com reprecursões sociais.  

Tendo em conta a missão solidária de serviço público, deverão esta organizações desenvolver capacidades de gestão? A 
sustentabilidade financeira, sem recorrer aos apoios do Estado, fará sentido? 

O Brasil apresenta carências sociais visíveis, que tendem a se agravar em períodos de crise quando as fontes de financiamento se 
tornam gradativamente mais escassas sejam elas públicas ou privadas, justamente quando se tornam mais necessárias, para fazer 
face à procura de apoio social.  

A região Sul do Brasil tem se caracterizado, desde a retomada do processo de democratização nacional, por apresentar uma extrema 
pluralidade de atores sociais com uma diversidade e uma riqueza de experiências voltadas para a construção de um novo projeto de 
desenvolvimento. Atuando em diferentes áreas de trabalho, as organizações da sociedade civil (movimentos sociais populares, 
organizações não-governamentais, pastorais ligadas às igrejas, associações e cooperativas de produção, cooperativas de crédito 
solidário, dentre outras formas organizativas) lutam e constroem novas propostas de desenvolvimento, a partir de práticas coletivas 
direcionadas, em geral, para atender ás demandas de grupos sociais excluídos e oprimidos de nossa sociedade (Arns, Zuniga e Rover, 
2004,p.9). 

De uma maneira geral o referencial teórico pesquisado com relação a negócios sociais em sua grande parte, está baseado em 
considerações do empreendedorismo social (Borzaga, Depedri e Galera, 2012; Sassmannshausen e Volkmann, 2013; Tiscoski, Rosolen 
e Comini, 2013). Na sociedade atual, os investimentos no setor social são muito controlados e escassos, cabendo ao setor público a 
responsabilidade pelo bem-estar físico e social da sociedade, porém as demandas são cada vez mais abundantes o que provoca a 
necessidade da criação do Terceiro Setor, onde as organizações se constituem para dar respostas aos problemas sociais emergentes 
não resolvidos pelo Poder Público em alta escala (Freitas 2010).  

Existem três lugares de invenção do Terceiro Setor que possuem uma relação direta, promovendo de forma cooperativa ou 
concorrente o Setor. No primeiro lugar estão as organizações de segundo grau, redes e plataformas, grupos, autônomos e distintos 
ao nível local, regional, nacional ou internacional que propagam a semântica do Setor. No segundo lugar estão os cientistas sociais 
que através dos seus projetos científicos e centros de investigação, conseguem definir, classificar, mensurar e delinear o Setor. E no 
terceiro lugar estão as políticas públicas que regulam a relação entre o terceiro setor, as esferas políticas e públicas, as atividades 
governativas e o Terceiro Setor (Ferreira, 2009). 

2.1. Estratégias de gestão 

Amaral (2013) destaca a problemática da falta de avaliações de desempenho sistemáticas no setor. O seu estudo demonstrou que as 
organizações pesquisadas trabalham sob a demanda de entidades tutelares e famílias, e, outros tipos de stakeholders que não exigem 
indicadores de resultados e do impacto das atividades e projetos. Por isso, monitorar processos, gerir mudanças e realinhar 
estratégias de negócios de forma sólida e contínua, ainda afeta na capacidade de sustentação das organizações do Terceiro Setor. A 
gestão de serviços sociais faz parte de uma estratégia abrangente que por sua vez possui atendimento as necessidades e demandas 
dos cidadãos, visando a garantia de seus direitos, e para isto conta com recursos de voluntariado, programas, projetos e assistência 
aos serviços sociais (Kauchakje, 2012). 

Para que o sucesso aconteça, é necessário envolver os gestores junto com os trabalhadores na determinação de formas de medir e 
monitorar os resultados das ações, para avaliar se elas são coerentes com as estratégias estabelecidas. Para (Covin & Lumpkin, 2011; 
Huanh e Dennis, 2011) o sucesso de uma organização está positivamente ligado ao seu desempenho. Para facilitar esta avaliação os 
indicadores de desempenho devem ser desdobrados e alinhados às estratégias, com definição de resultados a serem alcançados 
(metas). Planos de ações devem ser definidos, para que os resultados alcancem as necessidades planejadas.  

2.2. Captação de recursos 

Segundo Tachizawa (2014 p.12) o grande crescimento da participação das empresas na ação social deu-se a partir dos anos 90, onde 
as empresas partiram para criação de institutos e fundações. O interesse aumentou em grande parte devido ao reflexo do trabalho 
realizado no Brasil por Betinho (Sociólogo Herbert de Souza, coordenador da campanha Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria 
pela Vida, oriundo de uma grande pressão popular para que as empresas assumissem este papel. 

Como a realidade do Terceiro Setor é mais o voluntariado juntamente com a premissa de que não se deve obter lucros, a gestão dos 
processos se torna ineficiente ou precária, pois não consegue acompanhar o processo de aumento de demandas, projetos de 
melhoria a serem implementados e aspectos legais para manter a organização sustentável. Nem sempre as doações recebidas de 
diversos âmbitos garantem o bom funcionamento destas organizações, se faz necessário na verdade a elaboração de um plano eficaz 
de captação de recursos que seja capaz de suprir as necessidades e proporcionar resultados positivos. Muitas ações e forças tarefas 
são realizadas sem que aja um projeto ou plano para que esta execução seja efetiva e continua comprometendo desta forma 
perigosamente o sucesso do projeto (Silva, Vasconcelos e Normanha, 2012). 
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Para Meirelles apud Bacellar & Montaño (2010) as parcerias público-privadas são uma nova forma de participação do setor privado 
na implantação, melhoria e gestão da infraestrutura pública, como alternativa à falta de recursos estatais para investimento em 
varias áreas sociais. Neste tipo de parceria o contrato particular presta o serviço, não assumindo totalmente o risco do 
empreendimento, pois há contribuição financeira do Poder Público. 

Adrião e Teixeira (2013), reforçaram em sua pesquisa que a gestão pública está se direcionando para um novo modelo de estratégias, 
cada vez mais articuladas e sintonizadas com as demandas heterogêneas das realidades locais através da utilização das redes, que se 
apresenta, como alternativas de integração, eficácia e efetividade da gestão pública. O fund raising é um processo de busca de 
recursos que se deve transformar em prática profissional. Dentro deste conceito os mecanismos e as ações que as Organizações do 
Terceiro Setor devem desenvolver visam obter os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de sua missão e programas. 
Esta atividade não se dá no vazio e deve ser compreendida dentro do contexto econômico, político, social e organizacional. O 
financiamento constitui um elemento crítico da gestão das organizações. A idéia principal e implícita de “arrecadar”, ou “captar”, 
parte do princípio de que são os “outros” – as diversas fontes – que possuem os recursos necessários. 

Segundo Deboni (2013), no Brasil o setor de investimento social é caracterizado em grande escala pelo investidor de origem 
empresarial, principalmente em função de sua origem, mas estes investidores sociais podem ter origem também, familiar, 
independente e comunitária. O investidor social atuante dentro do Terceiro Setor tem se mostrado uma excelente alternativa para 
as organizações que desejam ter garantia de recursos de forma exeqüível e sustentável, porém ainda em fase incipiente, o Terceiro 
Setor precisa melhorar sua estrutura de gestão para que haja interesse por parte do investidor, fechar esta parceria. Neste sentido o 
financiamento privado tem ajudado à melhorar o desempenho da organização, uma vez que o cidadão que investe seu dinheiro, 
geralmente sabe o que esta acontecendo, o que nos leva a crer que se diversificarmos as fontes a tendência será a mesma com os 
controles, essa é uma grande aposta para o futuro (Pelini, Anna, 2014). 

Um dos principais resultados do estudo feito por Amaral (2013) demonstra que é possível buscar alternativas para captação de 
recursos, tais como: contribuições associativas, doações individuais, empresas privadas e órgãos governamentais. Segundo Amaral 
(2013) a gestão de recursos nas organizações estudadas apresenta uma ancoração forte aos órgãos governamentais e na família 
(para obtenção de recursos financeiros), assim como demonstra que a ausência de informações sobre fontes de recursos e dinâmicas 
para superar as dificuldades na gestão financeira, é frequente nestas organizações. Na sua maioria as organizações não apresentam 
novas alternativas de obtenção de recursos, apesar de serem na grande parte insuficientes para cobrir as despesas. Esta situação 
está na base dos maiores obstáculos à gestão financeira. São organizações onde a maior das despesas se concentra no pagamento 
de recursos humanos, alimentação, transporte e pagamento de prestadores de serviços. 

 Em suma, a falta de uma visão estratégica integral na mobilização dos recursos, e de capacidade gestionária nas organizações do 
Terceiro Setor, vem confirmar a importância deste tipo de investigaçõesque, pretendem uma interpretação do papel profissional do 
responsável pela busca de financiamento dentro da organização.  

2.3. Sustentabilidade   

Para Silva, Casta e Gomez (2011), as organizações do Terceiro Setor, dentro de um contexto organizacional, sem fins lucrativos, 
também têm necessidade de explorar mecanismos de sustentabilidade e desenvolver práticas que solidifiquem  a sua atividade junto 
a comunidade.. Outra concepção importante vem-nos de Adrião e Teixeira (2013),  a utilização de Redes de Proteção Social, como 
um modelo de gestão que articula pessoas, organizações e instituições, tanto públicas como privadas, permite compartilhar projetos, 
causas, de modo igualitário, democrático e solidário, forma de organização baseada em cooperação, conectividade e na divisão de 
responsabilidades e competências.. Acrescem ainda propostas de captação de recursos através de sinais positivos à comunidade, de 
gestão transparente e humanizada, com quadros técnicos formados e tabelas remuneratórias adequadas. 

Apenas as organizações capazes de estruturar-se desta maneira, selecionando critérios bem definidos, remunerando 
adequadamente e investindo em seus quadros - irão atrair potenciais doadores, pois todos eles farão questão de trabalhar com 
organizações transparentes que apresentem resultados esperados conforme o determinado no projeto inicial, destacando-se assim, 
pela competência na execução” (Campos, 2012, p.44). 

As empresas que utilizam parcerias com Universidades, por exemplo, podem se tornar mais sustentáveis para encarar os desafios 
globais com mais qualidade no perfil e capacitação dos seus colaboradores. Embora devido a grande demanda de esforços para 
captação de recursos financeiros para Campos (2012) o primeiro passo para o sucesso e a sustentabilidade esta na formação do 
quadro profissional, onde afirma: 

Segundo Sousa (2012), com seu estudo intitulado “As instituições Particulares de Solidariedade Social num Contexto de Crise 
Econômica”, apoiada pela Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e do Banco Comercial 
Português Millenium, recomenda a adoção dos seguintes procedimentos: Gestão Empresarial Social; Fundos – uma entre outras 
fontes de receitas; Estratégias de diversificação das fontes de receitas; Protocolos/parcerias com empresas no âmbito da 
responsabilidade social e Estratégias de redução de custos e aumento da eficiência dos recursos. Os procedimentos de 
autosustentabilidade se tornam fundamentais a medida que estruturam e sistematizam dentro das organizações ações focadas em 
responsabilidade social, alternativas de prospecção e diversificação de fontes de captação de recursos, redução de custos e 
otimização de processos, com vistas a buscar mais estrutura, padronização e crescimento qualificado e sustentável. 

Deboni (2013) oferece uma visão geral através da identificação de sete tendências para o Terceiro Setor, denominadas 
macrotendencias, a saber: Avaliação e mensuração de resultados; Parcerias e articulação com setores diversos; Captação de 
recursos/ sustentabilidade financeira; Voluntariado; Negócios sociais; Governança e melhorias de gestão e Sustentabilidade 
ambiental. 

 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO 
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O pesquisador social realiza com freqüência pesquisa para elevar o grau de sua compreensão dos problemas e das questões em seu 
campo.  A pesquisa Social pode tornar muitas formas ao longo o período de investigação e ser usada para investigar uma ampla gama 
de problemas.  

A descrição dos aspectos metodológicos apresenta-se na figura 1, síntese os aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

ASPECTO 
METODOLÓGICO 

SÍNTESE 

Unidade de análise Organizações cadastradas no Conselho Municipal do Direitos das Crianças e Adolescentes de Porto Alegre e arredores/ 
RS 

Setor de Atividade Terceiro Setor 

Área Geográfica Porto Alegre capital do RS e arredores 

Objetivo geral Interpretar a percepção dos atores institucionais para captação de recursos como estratégia de sustentabilidade para o 
terceiro setor 

ASPECTO 
METODOLÓGICO 

SÍNTESE 

Natureza Pesquisa Descritiva (expõe a característica identificada em uma determinada situação)  

Abordagem Pesquisa Quantitativa.  

Delineamento da 
pesquisa 

Estudo de Caso, sobre determinado grupo ou comunidade que seja representativo de seu universo, para examinar 
aspectos variados de sua vida (Fórum Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes); Bibliográfica (desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, publicações periódicas e 
impressos diversos) e de Corte Transversal (analisa uma ou mais variáveis em um determinado espaço de tempo). 

Amostra:  
 

Calculo para população finita.  

 
Resultado: n= 200 (numero mínimo de entrevistados para garantir a pesquisa).  
Onde: Z- valor distribuição normal (para 95% de confiança, z=1,96); p = proporção da característica a ser estudada 
(quando não sabemos esta proporção, utilizamos o valor de p=50% ou ainda p=0,50); N = tamanho da população, que 
neste caso será 419 associados ativos no FMDCA e o e= erro máximo de estimação (normalmente, para pesquisas na 
área de administração utilizamos 5% - 0,05). 
Fonte: Stevenson (2001). 

População Das 419 organizações associadas ao Fórum 392 responderam a pesquisa 

Período de análise De março a agosto de 2013 

Local da coleta Participação na reunião mensal dos fóruns com freqüência mensal 

Instrumentos de coleta: 

Variáveis 
 

Perfil da organização -Questionário Semi-estruturado - (intuito de caracterizar os diferentes perfis de organização) 
Processo de Gestao - (intuito de verificar a existência de algum processo de gestão) 
Terceiro Setor - Questionário com questão fechada e utilização da escala Likert 
Captação de Recursos  - Questionário com questões fechadas 

Análise de dados 
quantitativos 

Análise estatística, Software SPSS 18.0 e Planilha Excel 2010 

Método estatístico Univariado, Bivariado, Associação de variáveis,Teste do Qui-quadrado com correção de Yates 

Questão de 
investigação 

Qual é a relevância das estratégias de gestão para captação de recursos, nas organizações do Terceiro Setor, como 
fator sustentável? 

Hipóteses Ho(1): O uso de diversas formas de fontes de recursos influenciam no desempenho em curto prazo?   
Ho(2) : Grande parte das organizações do terceiro não conhece ou prática ferramentas de gestão? 
Ho(3) : Grande parte das organizações que têm plano de captação de recursos, demonstram preocupação com gestão?   
Ho(4) : As práticas de gestão utilizadas incorporam ferramentas estratégicas para medir os resultados sustentáveis 

Figura 1 - Aspectos metodológicos da investigação 

Fonte: Elaborado pela aluna de acordo com a especificidade da presente  pesquisa, 2016. 

A figura 1, acima representa de forma mais objetiva todos os procedimentos metodológicos da investigação baseados na estrutura 
geral da pesquisa, sustentados pela problemática, objetivos, enquadramento teórico e proposições que serão apresentadas, 
analisadas e discutidas no próximo capítulo. A pesquisa foi considerada representativa pois 392 das 419 organizações cadastradas no 
Fórum responderam a pesquisa. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O propósito deste capítulo é a apresentação e análise de resultados do método quantitativo aplicado com as organizações (Oscip, 
Associaçao, Entidade entre outros) do Conselho Municipal Do Direito da Criança e Adolescente – CMDCA da cidade de Porto Alegre 
–RS, com cruzamento de variáveis para verificar possíveis associações através da aplicação  do teste do Qui-quadrado com correção 
de Yates.  

A análise de dados realizada a seguir, foi feita com a aplicação do método estatístico bivariado, que segundo Carvalho (2007), está 
embasado em analisar a correlação entre as variáveis, procurando verificar se existe uma relação casual entre elas, a disposição e 
organização dos dados foram primeiramente digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o programa SPSS v. 18.0 
para análise estatística. Foram descritas as variáveis categóricas por freqüências (f) e percentuais e associadas entre si pelo teste de 
Qui-quadrado. Nas situações em que as variáveis a associar tinham duas categorias cada uma (tabelas 2X2) foi utilizado o teste de 
Qui-quadrado com correção de Yates. Uma análise de resíduos ajustados foi realizada para detectar as categorias com maior ou 
menor freqüência da esperada.  Foi considerado um nível de significância de 5%. O teste do qui-quadrado é um teste não paramétrico 
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utilizado para variáveis nominais ou ordinais cuja distribuição está afastada da normalidade. Este tipo de teste verifica se existe ou 
não relação entre as variáveis e baseia-se em probabilidades ou em freqüências (Martinez e Ferreira, 2007)  

Após a realização do teste do Qui-quadrado, a seguir será apresentado graficamente, (nas figuras 2, 3, e 4 representadas pelos 
gráficos de coluna) as freqüências das variáveis que apresentaram resultados estatisticamente significativos na análise.  

 

Figura 2 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e se consideram sustentáveis. 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Figura 3 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e o conhecimento em Gestão 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Figura 4 - Gráfico da freqüência das organizações x fontes. 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

Fazendo uma análise dos resultados da figura 4, é possível perceber que, mesmo com toda dificuldade  de financiamento e falta de 
apoio, os recursos públicos são um dos mais utilizados pelas organizações, ficando atrás apenas das doações e seguido dos privados, 
voluntários e outros. Mas cabe salientar que as organizações precisam estar em dia com a legislação aplicada para sua atividade, sob 
pena de deixar de receber recursos, isenções e incentivos fiscais, dentre outros benefícios por falta de cumprimento de critérios 
mínimos exigidos pelos órgãos reguladores que precisam reconhecer as atividades de forma idônea. 

A pesquisa demonstrou que ocorreu uma associação estatisticamente significativa entre estas variáveis (tipos de fontes e se a 
organização se considera sutentável), e na análise de resíduos é possível constatar que o grupo que se considera sustentável tem 
menor freqüência do que o grupo que têm fonte de recursos sazonais e mais freqüência das organizações que tem fontes de recursos 
fixas e sazonais. No grupo que se considera parcialmente sustentável vemos que há menor freqüência que a esperada naquelas que 
se sustentam com fonte de recursos fixas e sazonais. Na figura 5 a seguir apresentamos este resultado. 

 

Figura 5 - Gráfico da freqüência das fontes de recursos em organizações que se consideram ou não sustentáveis ou se consideram 
parcialmente sustentáveis. 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 
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Face aos resultados apresentados na figura 5, confirmamos que as organizações do Terceiro Setor precisam buscar recursos de 
diversas fontes para a sua sustentabilidade, e que na maioria das vezes aparecem em maior escala as fontes do tipo Sazonal o que 
demonstra a fragilidade do setor em manter-se em plena operação. Os resultados da pesquisa também constataram que há uma 
maior freqüência de fontes privadas nos tipos de organizações cujas fontes são fixas e sazonais.  

Neste caso foi possível identificar que existe uma associação estatisticamente significativa entre as fontes sazonais, fixas ou mistas, 
e as fontes privadas. Existem mais fontes privadas quando as fontes de recursos são fixas e sazonais. Nesta análise não foi possível 
identificar nenhuma outra associação estatisticamente significativa a não ser a citada anteriormente. 

 

5. DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS DA PESQUISA 

Após a análise de resultados, pretende-se apresentar as discussões dos resultados, a fim de verificar se os objetivos propostos foram 
alcançados.  

Embora na literatura exista uma dificuldade de encontrar pesquisas que relacionem a formação dos agentes que atuam no terceiro 
setor com o tipo de atendimento e tratamento que deve ser dado para  crianças e adolescentes e respectivos familiares em alguns 
casos com diversos contextos sociais, autores como (Sotto, 2011, Shanahan, 2012;  Reisz, 2013, Purvis, 2011, Páramo 2012, Mota 
2014a) realizaram estudos que tratam da personalidade de cada sujeito como um dos principais fatores influentes na percepção do 
tipo de suporte social que deve ser executados. A definição da hipótese é fundamental para orientar a pesquisa, é a conexão 
cinequanon entre a teoria e a investigação que direciona a novas descobertas, deste modo para Goode & Hatt (1979, p74.) a 
“hipótese expõe literalmente o que procuramos.”A seguir a figura 6 descreve uma análise conclusiva, relativas as hipóteses desta 
pesquisa com base nos resultados encontrados. 

HIPÓTESES CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

HIPÓTESE CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

Ho(1)
: O uso de diversas 

formas de fontes de 
recursos influencia o 
desempenho em curto 
prazo   
 
HIPOTESE SUPORTADA 
PELA PESQUISA 
 

Com relação ao tipo de fonte que o terceiro setor usufrui, este estudo constatou que das principais fontes 
usufruídas pelo Terceiro Setor, todas são utilizadas de diferentes formas e intensidade e foram consideradas pelas 
organizações de forma múltipla obtendo-se os seguintes resultados: de todos os respondentes 94% declarou que 
utiliza como fonte de sobrevivência recursos oriundos de doações, 87% declarou que utiliza como fonte de 
sobrevivência recursos públicos, 54% declarou que utiliza como fonte de sobrevivência recursos privados, 31% 
declarou que utiliza como fonte de sobrevivência recursos oriundos de ações voluntarias e 9% declarou que utiliza 
como fonte de sobrevivência outros tipos de recursos. A pesquisa constatou também, que com relação a 
freqüência de recebimentos das fontes de captação de recursos (públicas, privadas, doações, trabalho voluntário 
ou outros) são praticamente sazonais com 83% de freqüência registrada, 9% são fixas e 8% são fixas e sazonais. 
Este resultado mostra a fragilidade do setor que conta com recursos praticamente esporádicos o que não garante 
a sua sustentabilidade em longo prazo, colocando em jogo todo trabalho realizado para conquista dos projetos 
citados na tabela 12 e que em curto prazo foram exeqüíveis.  

 

HIPÓTESE CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

Ho(2)
 : Grande parte das 

organizações do terceiro 
não conhece ou pratica 
ferramentas de gestão. 
 
HIPOTESE SUPORTADA 
PELA PESQUISA 
 

Esta hipótese confirmou-se na medida em que durante a pesquisa se observou que em grande parte das 
organizações o responsável pela captação de recursos, não possui formação adequada. Das 30% das organizações 
que indicaram ter um responsável por planejar e captar recursos apareceram várias funções designadas para este 
cargo. Quando se questionou a formação do responsável pela organização apareceu entre as respostas e grande 
parte das vezes a figura do assistente social e pedagogo que juntamente com uma equipe diretiva, onde 
participam os donos do negocio geralmente sem formação apropriada na área de gestão, mas que recebem o 
cargo de Coordenadores;.Diretores e Presidente, importante salientar que na região é muito comum estes atores 
não possuírem o ensino fundamental e médio completo, alguns pararam na educação infantil e quando adultos 
por serem lideres natos em suas comunidades acabaram sendo eleitos representantes de seus respectivos grupos 
sociais. Não existe uma função especificamente designada para o responsável por captação de recursos, muitas 
funções com diversas formações ou sem formação algum, exercem este papel de gestor. 

Ho(3)
 : Grande parte das 

organizações que tem 
plano de captação de 
recursos, demonstram 
preocupação com gestão.  
HIPOTESE SUPORTADA 
PELA PESQUISA 

Com relação ao plano para captação de recursos das organizações ligadas ao FMDCA foi possível perceber que as 
organizações que conseguem captar recursos apresentam maior preocupação com a gestão, que se manifesta 
melhorias na organização,designadamente, técnicas, predial, qualificação e aquisição de bens.Este resultado 
parece demonstrar o quanto é importante ter uma estratégia para gestão e captação de recursos para este 
segmento.  

Ho(4)
: As práticas de gestão 

utilizadas incorporam 
ferramentas estratégicas 
para medir os resultados 
sustentáveis 
HIPOTESE NÃO 
SUPORTADA PELA 
PESQUISA 
 
 

Com relação ao tipo de práticas de gestão utilizadas pelas organizações ligadas ao FMDCA, o resultado encontrado 
demonstra que ferramentas de gestão já estão sendo utilizadas pelas organizações, mas na pesquisa foi possível 
constatar no resultado à pergunta sobre o conhecimentos de gestão (questão nove) foi possível constatar que 2% 
dos entrevistados não responderam, 40% aplicam estratégias de gestão e 56% não aplicam nenhuma ferramenta 
estratégica de gestão. Este resultado impactou quando foi questionado quais os tipos de práticas de gestão 
utilizadas (questão dez) onde foi possível observar 86 respostas válidas e 306 não responderam sobre as práticas 
de gestão utilizadas, o que demonstra a incipiência desta abordagem dentro deste segmento. Na aplicação do 
teste do qui-quadrado as respostas obtidas com relação ao conhecimento sobre gestão mais freqüente foi 
parcialmente. A maior parte das organizações responderam que os processos não são medidos através de 
ferramentas de gestão e concordam com que são necessárias políticas públicas mais fortes. A maioria diz não ter 
pessoas capacitadas na gestão de negócios, não tendo um responsável designado.Portanto, os dados 
apresentados nesta pesquisa, constataram que a maioria das organizações não utilizam ferramentas de gestão e 
conseqüentemente não avaliam desempenho, mas algumas práticas já podem ser percebidas de forma não 
representativa, como: participação em assembléias e reuniões sistemáticas; gestão de projetos e planejamento 
estratégico, mas ainda em pequenas proporções nas organizações pesquisadas pois 306 participantes desta 
pesquisa não responderam com relação e este questionamento. Face aos resultados apresentados, não é possível 
suportar a hipótese de que as práticas de gestão utilizadas no fórum municipal são ferramentas adequadas para 
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medir processos de gestão sustentáveis, pois as organizações demonstraram que ainda não existe conhecimento 
suficiente para isso, mas os primeiros passos já iniciaram. 

Figura 6 - Análise conclusiva das hipóteses da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora quadro síntese, com base nos resultado da pesquisa, 2016 

A figura 6 sintetiza as conclusões obtidas na pesquisa fundamentando o comportamento das proposições e hipóteses apresentadas 
na investigaçõ. Confirma-se a Hipóteses 1, O uso de diversas formas de fontes de recursos influencia o desempenho de curto prazo. 
A freqüência de recebimentos das fontes de captação de recursos (públicas, privadas, doações, trabalho voluntário ou outros) são 
sobretudo sazonais, com 83% de freqüência registrada. Confirma-se a Hipótese 2 , Grande parte das organizações do terceiro não 
conhece ou pratica ferramentas de gestão. Veja-se que das 30%  organizações que indicaram ter um responsável por planejar e captar 
recursos, esta função não é assumida por um gestor...Confirma-se a hipótese 3, grande parte das organizações que tem plano de 
captação de recursos, demonstram preocupação com gestão, as organizações que conseguem captar mais recursos apresentam 
maior preocupação com a gestão, e  melhores condições técnicas, prediais, de qualificação e de aquisição de bens. Todavia não é 
possível confirmar a hipótese 4, de que as práticas de gestão utilizadas no fórum municipal incorporam estratégias de gestão para 
medir resultados de gestão sustentáveis. A maioria das organizações não utiliza ferramentas de gestão e conseqüentemente não 
avalia o desempenho, porém já existe nalgumas organizações a preocupação de  avaliação e participação, embora não seja 
significativa. 

 

6. CONCLUSÕES 

Os objetivos gerais e específicos da pesquisa foram alcançados. Propunha-se explicitar a percepção dos atores institucionais sobre a 
captação de recursos como estratégia de sustentabilidade para as organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) na cidade de Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul. Incide nos atores 
ou gestores, responsáveis pelas organizações que formam a unidade de análise. As hipóteses levantadas foram na sua maioria 
confirmadas através dos resultados apresentados neste estudo.  

As Organizações do terceiro sector da presente unidade de análise apresentam níveis baixos de recurso à gestão estratégica para a 
captação de recuros. Enfrentam o desafio de subsistir de forma autónoma, com recursos públicos incipientes para a sustentabilidade, 
mobilizam recursos na comunidade, sobretudo sazonais. A percepção dos atores, indica ainda a importância de se desenvolver uma 
maior compreensão das lógicas de ação subjacentes aos modelos organizativos, à economia de valores (filantrópicos, religiosos ou 
solidários) e às teorias emergentes de explicação do sector, nomeadamente, às que se estabelecem no quadro da regulação do 
Estado Providência,  sendo imprescindivel melhorar o processo de negociaçãocom o Estado. A sustentabilidade  não pode pois ser 
desenquadrada da missão coletiva que prosseguem estas organizações. Todavia, a procura de uma maior autonomia associada ao 
registo da atividade do terceiro setor, parece indicar a necessidade de um maior compromisso da gestão, em torno da mobilização 
de recursos na comunidade, que se tornam imprescindíveis, sobretudo nos momentos de crise financeira que agudizam a questão 
social. O financiamento não estatal ou privado é pois encarada como uma forma de sustentabilidade que permite reforçar a atividade 
do setor.   

Como resposta ao problema de pesquisa conclui-se que embora em estagio incipiente a captação de recursos, de diversas formas ( 
públicos, privados)  está na agenda das instituições e  é eficaz na sustentabilidade das organizações. A capacidade institucional de 
captar recursos é diferenciada bem como a sensibilidade para desenvolver formulas de gestão mais eficazes nestas matérias.   

Interagir criativamente com os contextos, de forma a comunicar a relevância social da sua atividade, investir na formação dos 
técnicos, contratar gestores, desenvolver uma gestão estratégica e fortalecer a credibilidade da organização poderá ser o caminho. 
O desenvolvimento organizacional e institucional, a avaliação das condições de eficácia e eficiência das organização, um enfoque 
sistémico e de gestão, dirigido à formação de uma reflexividade interna sobre a base social das organizações, explicitando os desafios 
do campo não-governamental, os fatores legais, políticos, culturais e económicos, é urgente.  

Esta investigação constitui um importante instrumento de conhecimento da realidade das organizações do Terceiro Setor, que, 
embora heterógeneas apresentam uma base comum de dificuldades.  
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