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RESUMO 

 

 Em pleno século XXI as sociedades contemporâneas são confrontadas com situações que demonstram o 

crescimento da desigualdade social e por alterações do paradigma na resposta a estes fenômenos relacionados 

com o processo de globalização, que por um lado, estimula a criação de riquezas, na mesma magnitude em que, 

acentua a pobreza. O terceiro setor está assim, cada vez mais, confrontado com novos e grandes desafios, 

impostos pela complexidade da questão social nas sociedades contemporâneas, e pela falta de resposta pública, 

uma vez que, grande parte dos problemas a que o terceiro setor dá resposta não seriam totalmente supridos pelo 

Estado. Para Alves.Jr., Farias e Fontanela (2009), o Terceiro Setor representa uma alternativa ao setor público, 

ocupando de forma progressiva um espaço que era exclusividade do governo que devido as suas limitações, tem 

delegado responsabilidades para que outros segmentos atuem em parceria na gestão de serviços. O aumento 

gradativo dos problemas sociais é o ponto principal para que seja resolvida o paradigma da exclusão social no 

Brasil, exigindo uma postura mais forte dos atores sociais e políticos no tocante a ocorrência das práticas de 

gestão. Desta forma, esta pesquisa visa explicitar o contributo da gestão no âmbito social porque trata de 

implementação de estratégias para à captação de recursos com vistas à sustentabilidade financeira do terceiro 

setor. Destacam-se como objetivos específicos: a) compreender a importância das estratégias de gestão para 

prover recursos e garantir a sustentabilidade financeira 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; b) estudar a percepção dos atores ou gestores e responsáveis das organizações sobre 

estratégias adequadas; e, c) analisar o comportamento das organizações diante da análise da relação entre 

variáveis de gestão e captação de recursos, clarificando o comportamento de cada gestor diante da sua realidade 

institucional na busca da sustentabilidade. A pesquisa empírica percorre questões teóricas que se aprofundam 

norteadas pelo fio condutor nomeado: Gestão Social aplicada ao terceiro setor no Brasil, Modelos de Gestão no 

terceiro setor e estratégias de captação de recursos. A tese 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. Sob o âmbito metodológico a pesquisa baseia-se na conjugação dos métodos 

qualitativo e quantitativo recorrendo ao método de categorização para melhor entender as características e o 

contexto das organizações diante das temáticas. Trata-se ainda de um estudo composto  de uma amostra de 392 

organizações do terceiro setor atuantes do FMDCA grupo este com relevância regional por representar os 

interesses destas classes na capital do Rio Grande do Sul. Os resultados demonstram que as estratégias de gestão 

para captação de recursos são necessárias e emergentes para a sustentabilidade principalmente financeira das 

organizações do terceiro setor, ainda que, em um processo embrionário por boa parte do segmento. É 

fundamental desenvolver abordagens mais contextualizadas para fortalecer e promover ações e estratégias mais 

sólidas de gestão levando em consideração a realidade do setor onde a necessidade das estratégias de gestão 

eficazes na busca de recursos e aspectos sustentáveis, é central. A pesquisa também mostrou que as organizações 

se utilizam de várias fontes incluindo públicas, privadas, doações e voluntariado para manter suas operações em 

plena atividade, porém as fontes de recursos mais citadas foram às doações seguidas das públicas e estas são na 

sua maioria sazonais o que pode tornar frágil o processo de captação de recursos para a Gestão no âmbito Social 

do Terceiro Setor.  

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

 In the XXI century contemporary societies are confronted with situations that demonstrate the growth 

of social inequality and by changes in the paradigm in response to these phenomena related to the globalization 

process, which on the one hand, stimulates the creation of wealth, in the same magnitude in which accentuates 

poverty. The third sector is thus increasingly confronted with new and major challenges imposed by the 

complexity of the social question in contemporary societies and by the lack of public response, since most of the 

problems to which the third sector responds are not would be fully supplied by the State. For Alves.Jr., Farias 

and Fontanela (2009), the Third Sector represents an alternative to the public sector, progressively occupying a 

space that was exclusive to the government and due to its limitations, has delegated responsibilities for other 

segments to act in partnership in service management. The gradual increase of social problems is the main point 

in order to solve the paradigm of social exclusion in Brazil, demanding a stronger position of social and political 

actors regarding the occurrence of management practices. In this way, this research aims to make explicit the 

contribution of the management in the social scope because it deals with the implementation of strategies for 

raising funds with a view to the financial sustainability of the third sector. The specific objectives are: a) to 

understand the importance of management strategies to provide resources and ensure the financial sustainability 

of Third Sector organizations linked to the Municipal Forum on Children and Adolescents Rights (FMDCA) in 

the city of Porto Alegre State of Rio Grande do Sul; b) to study the perception of the actors or managers and 

leaders of the organizations on appropriate strategies; and, c) analyze the behavior of organizations in the 

analysis of the relationship between management variables and fundraising, clarifying the behavior of each 

manager in face of their institutional reality in the pursuit of sustainability. The empirical research covers 

theoretical questions that are deepened guided by the conductor named: Social Management applied to the third 

sector in Brazil, Management Models in the third sector and strategies of fundraising. The thesis allows to 

deepen the subject, and to become a legacy for practices of management within the organizations focused on the 

fundraising and forms of sustainability for the segment. Under the methodological scope the research is based on 

the conjugation of qualitative and quantitative methods using the categorization method to better understand the 

characteristics and the context of the organizations facing the themes. It is also a study composed of a sample of 

392 organizations from the third sector that are active in the FMDCA group. This group is of regional relevance 

because it represents the interests of these classes in the capital of Rio Grande do Sul. The results demonstrate 

that management strategies to capture resources are necessary and emerging for the financial sustainability of 

third sector organizations, albeit in an embryonic process for much of the segment. It is essential to develop 

more contextualized approaches to strengthen and promote sound management actions and strategies taking into 

account the reality of the sector where the need for effective management strategies in the search for resources 

and sustainable aspects is central. The research also showed that organizations use various sources including 

public, private, donations and volunteer to keep their operations in full activity, but the most cited sources of 

resources were donations followed by public donations and these are mostly seasonal. can make the fund raising 

process for the Social Sector Management of the Third Sector fragile 

 

 

Keywords: Third Sector. Social Management. Strategies. Fund-raising. Sustainability. 
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CAPÍTULO I.   INTRODUÇÃO 

  1.1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Amaral (2013) em sua pesquisa realizada no Conselho de Santa Marta de 

Penaguião, sobre a dependência, vulnerabilidade e autonomia do Terceiro Setor, este tipo de 

organizações não direciona formas de gestão para a consolidação institucional baseada na 

sustentabilidade e autonomia enquanto atores chave na promoção de um desenvolvimento 

local sustentável e autônomo. Isso demonstra que o Terceiro Setor parece não estar preparado 

para assumir, de forma autônoma e sustentável, essa função social, apresentando uma fraca 

capacidade de continuidade e sustentabilidade, o que origina a fraqueza de todo setor. 

Essa particularidade e os fatos que demonstram que as organizações não 

governamentais se encontram diante de novos e grandes desafios impostos pelas necessidades 

da própria sociedade e que não são supridas totalmente pelo Estado, torna-se necessário a 

pesquisa e a discussão sobre a sua gestão. Não só porque essas organizações se veem 

limitadas ao pensar no futuro, mas porque se defrontam diariamente em seu cotidiano, com 

problemas que ameaçam a sua sobrevivência em curto prazo, principalmente quando os 

recursos se tornam escassos, comprometendo a condição de seus projetos e questionando a 

sua própria razão de existir. 

Segundo Pinho (2010) a Gestão Social, vista como uma linha de conhecimento 

científico está em processo de construção. Esta investigação procede ao aprofundamento do 

tema, através de enquadramento teórico e contextual no capítulo II da pesquisa, e do trabalho 

empírico em torno da questão central. 

O objeto desta pesquisa surgiu da necessidade que o Terceiro Setor vivencia, de captar 

recursos contínuos para manter as suas atividades em condições de trabalho capazes de 

oferecer serviços de qualidade com forte cunho social. Estamos em pleno século XXI, e ainda 

nos defrontamos com situações que demonstram o crescimento das desigualdades sociais, 

relacionadas com o processo de globalização, o qual estimula a criação de riquezas na mesma 

magnitude em que acentua a pobreza dos excluídos dentro deste contexto.  Fatos que 

demonstram que as organizações não governamentais se encontram diante de novos e grandes 

desafios impostos pelas necessidades complexas da própria sociedade cuja resposta não sendo 



 
CAPÍTULO I INTRODUÇÃO 

 

 
 

 33 

totalmente suprida pelo Estado,  implica necessariamente um terceiro setor renovado 

mostrando-se fundamental a pesquisa e a discussão sobre a sua gestão. 

O interesse pelo tema Gestão Social e que nesta pesquisa se trata de estratégias de 

gestão aplicada o terceiro setor na esfera social, reside na necessidade de reforçar as 

estratégias de gestão voltadas para o gerenciamento de recursos financeiros, para a qualidade 

nos serviços e para a consolidação das instituições, cuja intervenção se volta para as crianças 

e adolescentes. Além disso, as mudanças que ocorrem na sociedade de modo geral parecem 

indicar que é importante intervir nos elementos que afetam o processo de desenvolvimento do 

ser humano. Subscrevendo Costa (2003), a organização da sociedade civil não tem medido 

esforços para atuar na integração social. Com efeito, constituem-se instituições sociais para o 

atendimento a diferentes segmentos da população como: criança e adolescente, população de 

rua, usuários de droga, que atuando nos diferentes domínios que afetam a integração: 

educação, saúde, habitação, assistência social, arte, entre outras. 

Desta forma esta pesquisa com foco em Gestão Social se propõe identificar a 

importância das ferramentas e estratégias de gestão na percepção dos gestores das 

organizações do Terceiro Setor para prover recursos e garantir a sustentabilidade da 

organização, sejam tais recursos, técnicos, financeiros, humanos, voltados à saúde e o bem 

estar da população em questão, já que, as redes informais familiares e o próprio município, 

não assumem, freqüentemente, de forma eficaz essa oferta de condições para estimular o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

Quando o termo Gestão Social for mencionado o mesmo se trata de estratégias de 

gestão aplicadas ao segmento do terceiro setor sobre a esfera social, para Alves.Jr., Farias and 

Fontanelle (2009), a gestão social é uma ferramenta de administração importante dentro do 

segmento do Terceiro Setor, assim como o empreendedorismo social. As estratégias de gestão 

voltadas para a captação de recursos são importantes para o alcance da sustentabilidade, sendo  

recomendável a utilização de ferramentas de monitoramento e controle. Os autores reforçam 

ainda que independente da ferramenta de gestão empresarial que vai ser utilizada na gestão 

social torna-se imprescindível uma adaptação da linguagem e dos conceitos.  
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Diante deste contexto esta pesquisa procura compreender as demandas sociais e 

demonstrar ou não, se existem estratégias de gestão em organizações do terceiro setor para 

reforçar a sustentabilidade e o gerenciamento dos recursos.  

Estas instituições atuam de forma a responder as dificuldades sociais cada vez mais 

emergentes, à medida que a convivência com problemas de escassez de recursos e cortes 

orçamentais limita o seu funcionamento. Estas instituições vivenciam  uma luta constante pela 

sustentabilidade. Neste ponto reside a importância do estudo, uma vez que, se pretende 

oferecer, principalmente aqueles que se dedicam à gestão deste tipo organizações, sem fins 

lucrativos, alternativas para captarem recursos e manter as suas atividades em pleno 

funcionamento, de modo sustentável, e, atendendo a todos os requisitos legais.  

Este trabalho está ainda radicado na experiência de trabalho e de gestão  da autora, 

junto a uma associação comunitária, comparticipação voluntária. 

Procura-se explicitar algumas alternativas, utilizadas pelos gestores das organizações 

envolvidas no estudo, para obtenção de recursos. O denominador comum a todas as 

instituições envolvidas no estudo- associação, entidade, organização da sociedade civil,  ou 

cooperativa- é o campo de atuação, que, está limitado ao atendimento dos direitos das 

crianças  e adolescentes. O estudo  procura  entender  o comportamento e a percepção dos 

representantes sobre a gestão de estratégias de captação de recursos e as variáveis de cada 

organização. Pretende contribuir para aperfeiçoar o processo de obtenção de recursos e 

oferecer condições para que este tipo de organizações possa atender ás expectativas da 

comunidade local. 

 

1.2. O PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 

Ao longo dos anos se percebe que gradativamente vão aumentando as críticas sobre as 

organizações sem fins lucrativos e aumentando as exigências com maior clareza na 

demonstração de resultados e na avaliação do impacto de seu trabalho, bem como, na procura 

de recursos de financiamento alternativos aos Estados e de maior articulação junto à 

comunidade (Silva, Vasconcelos e Normanha , 2012).  

O problema da pesquisa radica na importância das estratégias de gestão para a 

captação de recursos e na sua gestão interna de forma a prover recursos e garantir a sua 

sustentabilidade, com foco no FMDCA – POA/RS, e levando em consideração que as 
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organizações do Terceiro Setor apesar de terem a mesma missão possuem realidades e 

processos diferentes de gestão para desenvolver e aplicar seus projetos (Silva, Vasconcelos e 

Normanha, 2012) 

A gestão de organizações do Terceiro Setor ainda é uma área incipiente, com pequena 

abordagem nas escolas de negócios, especialmente nos cursos de Gestão. Enfrentam 

adversidades que resultam do fato de que, em sua maioria, as entidades do Terceiro Setor são 

administradas sem receita, sem recursos materiais, físicos, mas principalmente, sem gestores 

com competências e habilidades específicas dentro deste cenário esta pesquisa busca orientar 

as entidades e gerirem seus processos a fim de melhorar o desempenho e a sustentabilidade 

(Vasconcelos e Normanha, 2012).  

Com efeito, as ONGS representam uma parte dos setores da administração que 

carecem da utilização de métodos, ferramentas e técnicas de gestão para alcançar resultados 

positivos e competitivos, a ponto de se tornarem sustentáveis. Atualmente enfrentam uma 

dificuldade, diretamente relacionada com o processo que visam à qualificação do setor e o 

desenvolvimento dos gestores deste segmento. Um processo tanto mais complexo  quanto 

mais as organizações não aplicam técnicas de gestão para garantir o cumprimento de sua 

missão. Atrelado a isso há também a questão de legislações de incentivo a este segmento, 

informação que muitas vezes é desconhecida pelos gestores das pequenas Entidades.  

Acresce o facto da questão social no Brasil, afetar um grupo de população 

significativo, de renda mais baixa, que acaba por não ter condições de acesso a condições 

dignas de sobrevivência e por inerência a bens e serviços,  fora do terceiro setor.  

A elaboração do projeto de investigação ajudou na definição da problemática a ser 

analisada, na definição da argumentação e também no planejamento das tarefas a serem 

realizadas para a sustentação da investigação, fundamentadas através dos elementos chaves 

desta investigação, podendo ser consideradas  serão os descritos na figura1. 
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Figura 1 - Identificação dos elementos a serem estudados na pesquisa 

Fonte: A autora com base nas bibliografias pesquisadas, 2015. 

 

Os elementos chaves anteriormente representados na figura 1, serão os norteadores, ou 

fio condutor, do arcabouço teórico que dará sustento a toda aplicação da pesquisa. Os 

elementos principais abordarão os tipos de organizações a ocorrência da gestão social e seus 

modelos e as estratégias para captação de recursos utilizada no Brasil em busca da 

sustentabilidade e inovação do Negócio Social. 

A importância das estratégias de gestão para a captação de recursos é crucial para a 

gestão social no Terceiro Setor, pelo que, esta se propõe a investigar a importância das 

ferramentas e estratégias de gestão para prover recursos e garantir a sustentabilidade das 

organizações do Terceiro Setor com base no grupo de organizações que compõe esta 

pesquisa. 

Segundo Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) toda organização que tem uma 

finalidade específica de atuação, utiliza-se de recursos financeiros para manter suas atividades 

em funcionamento. O Terceiro Setor, apesar do objetivo social não visar o lucro, não está fora 

de tal contexto: necessita de ter recursos para as suas operações.  

Para a ciência da área da Administração a pesquisa deve agregar valor, neste sentido, 

embora exista uma teorização sobre modelos e práticas de gestão a sustentabilidade do 

Terceiro Setor, ainda é um desafio, e exige um conhecimento aprofundado de boas práticas e 

de fatores de transferibilidade dessas práticas para outros contextos organizacionais do 

terceiro setor. Segundo Froes (2001 p. 165) no Brasil, crescem os programas sociais voltados 
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para crianças carentes, 56% dos programas é pela modalidade de ação social voltada para o 

apoio a programas sociais e municipais. Por este motivo dentro do Terceiro Setor, se justifica 

a opção de ter escolhido para a pesquisa o segmento voltado a crianças e jovens excluídos 

socialmente.  

Face tal condição, surgiu o problema de pesquisa: qual é percepção dos gestores sobre 

a sustentabilidade e sobre as estratégias de gestão com vista à captação de recursos, nas 

organizações do Terceiro Setor? 

Segundo Caporal (2017) atualmente crianças e adolescentes são uma parcela 

expressiva da população brasileira, representando 33,20% do total. Conforme divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47,3% da população de 0 a 17 

anos vivem em famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo. São mais de 27 

milhões de meninos e meninas sofrendo privações de vários tipos, como falta de alimentação 

adequada e de acesso a saneamento básico, água potável e educação de qualidade. Além de 

inseridos em um ambiente de pobreza, crianças e adolescentes estão sujeitos a graves riscos 

sociais.  

                                                           No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios (PNAD) de 2003, do IBGE, há cerca de 2,7 milhões de 

crianças, na faixa etária de 5 a 15 anos, submetidas ao trabalho infantil, a 

grande maioria em áreas rurais. De acordo com o estudo “Matriz 

Intersetorial de Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes”, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

existem no país 932 cidades onde ocorre a exploração sexual comercial 

infanto-juvenil, 495 das quais com população entre 20 mil e 100 mil 

habitantes, principalmente no Nordeste e no Sudeste. No caso do ensino, a 

escolarização ainda não alcança todas as crianças. No ensino fundamental, 

a taxa de escolarização líquida não cobre todo o universo, atingindo 93,9%. 

No ensino médio, essa taxa está gravemente distante de atingir a principal 

parcela de jovens, cobrindo somente 40,6%, segundos dados de 2002 da 

PNAD. Nesse último nível escolar, de cada cem adolescentes, 17 

abandonam a escola na rede pública. A taxa de repetência para ambos os 

níveis de ensino é alta, representando 20%; e a de evasão, 5,4% e 7,6%, 

respectivamente, para os níveis fundamental e médio. Portanto, são muitas 

as razões para lutar por um Brasil para as crianças (Caporal, p.22, 2017).  

 

Esta investigação pretende corroborar na busca de recursos que possam enquadrar 

respostas de qualidade na oferta de condição de vida para o público enquanto - juvenil, 

desfavorecido, o que, ainda é um desafio para os gestores de causas sociais no Brasil. O 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em 2015, estimou que, no Brasil, 

cerca de 80 mil crianças estão vivendo em instituições não governamentais. Este número 
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mostra a importância do papel destas organizações como atores sociais de apoio à integração 

social. 

A escolha do público alvo se justifica ainda pelo importante papel que o FMDCA 

assumiu e por estar alinhado com as orientações das políticas públicas e sociais regionais, que 

nos últimos anos,  seguem um rumo de defesa e promoção de direitos da criança e 

adolescente, de modo a efetivar o que está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de POA 

juntamente com o FMDCA, Conselhos Tutelares e Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, é o órgão responsável pela execução da política municipal de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente (Relatório FIJO de 2010) e contribui, com solidez, para a 

resolução de aspectos sociais que hoje são emergentes no país e no mundo (Castilhos, Maciel 

e Barros, 2011). 

Segundo Castilhos, Maciel e Barros (2011), autores do relatório publicado pela 

Fundação Irmão José Otão – FIJO de 2010, num diagnóstico das entidades sobre os limites e 

as possibilidades da condução das políticas de proteção ás crianças e adolescentes do 

município de Porto Alegre, avaliou aspectos como: perfil de entidades, gestão e os impactos 

sociais das ações efetivadas pelas organizações. Este relatório já elucidava a necessidade de 

realizar uma pesquisa continuada visando o conhecimento da realidade sócio organizacional 

vivenciada sobre diferentes prismas e conduzida pelos gestores das entidades vinculadas ao 

CMDA. 

 Deste modo a síntese dos objetivos desta investigação, passa por compreender a 

Gestão Social aplicada ao Terceiro Setor e a importância das estratégias de gestão na captação 

de recursos e para um melhor entendimento se faz necessário ressaltar que toda vez que 

apresentado  o termo ”Gestão Social”, significa que se tratam de estratégias de gestão, mas 

com aplicação para o Terceiro Setor na esfera Social. A investigação apresenta uma análise de 

percepções, estratégias e ações utilizadas por diferentes instituições sem fins lucrativos, com 

foco na criança e adolescente levando em consideração a sua sustentabilidade e oferece um 

contributo para pensar formas de sustentabilidade. 

A pesquisa analisa o contexto global e relaciona a realidade regional da cidade de 

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, desdobrando o objetivo geral nos seguintes 

objetivos específicos: 
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− Compreender a importância das estratégias de gestão para prover recursos e garantir a 

sustentabilidade financeira das organizações do Terceiro Setor vinculadas ao Fórum 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) da cidade de Porto 

Alegre capital do Estado do Rio Grane do Sul; 

− Estudar a percepção dos atores ou gestores e responsáveis das organizações sobre 

estratégias adequadas; 

− Analisar o comportamento das organizações diante da análise da relação entre 

variáveis de gestão e captação de recursos, clarificando o comportamento de cada 

gestor diante da sua realidade institucional na busca da sustentabilidade. 

            Para que o objetivo geral desta investigação seja alcançado os específicos norteiam as 

elaboração de sete Questões de Investigação(QI) que buscam desdobrar e aprofundar as 

questões levantadas como propósitos e estão alinhadas da seguinte forma com os objetivos 

deste estudo: Para o atendimento do primeiro objetivo especifico relaciona-se as questões de 

investigação, QI1, QI2, QI3 e QI7. Para o atendimento do segundo objetivo especifico 

relaciona-se a questão de investigação QI4 e para o último objetivo específico relacionam-se a 

questão de investigação QI5 e QI6, as quais seguem descritas abaixo: 
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QI 1:  As organizações do Terceiro Setor precisam buscar recursos de diversas fontes para sua 

sustentabilidade? 

QI 2: O conhecimento e a utilização de técnicas e ferramentas de gestão, estão presentes nas 

organizações? 

QI 3: Um plano de captação de recursos bem executado influencia positivamente na conquista de 

novos projetos e na manutenção dos que já existem? 

QI 4:  Com a utilização de estratégias de gestão para captar recursos a maior parte das dificuldades do 

Terceiro Setor seriam controladas? 

QI 5: O uso de diversas formas de fontes de recursos, influenciam no desempenho em curto prazo?   

QI 6: As organizações que tem plano de captação de recursos  demonstram praticas de gestão?   

QI 7: As práticas de gestão utilizadas estão adequadas às ferramentas estratégicas para medir os 

processos de gestão sustentáveis e inovadores para o Terceiro Setor? 

Ainda com relação à relevância do tema, e, segundo Martins & Lintz (2007, p.10) a 

escolha de um tema de investigação deve atender, simultaneamente a três quesitos: 

Viabilidade; Importância e Originalidade conforme definido a seguir: 

Viabilidade: está relacionada às evidencias empíricas que permitem observações, 

testes e validações dos possíveis achados da investigação, bem como as condições favoráveis 

para realização da pesquisa; 

Importância: está relacionada a uma questão que polariza, ou afeta, um segmento 

substancial da sociedade e  

Originalidade: é quando há indicadores de que os resultados da pesquisa irão causar 

alguma surpresa  

Este tema se torna viável devido ao fato do pesquisador possuir proximidade e algum 

conhecimento e envolvimento com Associações Comunitárias e outras ONG’s que atuam em 

prol de projetos sociais, em trabalhos voluntários, desenvolvidos por universidades e 

empresas que atuam em torno da problemática a ser tratada. A importância desta pesquisa 

reside na problemática social que afeta o terceiro setor, e  ainda  na incipiente investigação 

dentro das organizações pesquisadas, com foco na gestão e captação de recursos para a 

sustentabilidade e originalidade.  

Com relação à originalidade e apesar de vários autores, entre os quais Amaral (2013) 

terem concluído que as organizações do Terceiro Setor não valorizam formas de gestão que 

permitam a consolidação institucional baseada na sustentabilidade e na autonomia. Podemos 

concluir que a pesquisa proporciona, através dos resultados encontrados, uma espécie de 

observatório, para outras organizações utilizar os dados para melhorar seu conhecimento 
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sobre as temáticas abordadas e melhorar seus processos internos de gestão. Por outro lado, a 

originalidade reside no fato de ser uma pesquisa ainda pouco explorada na capital do Rio 

Grande do Sul, com poucas produções científicas e técnicas. 

Acresce que, no atual contexto Brasileiro as organizações do Terceiro Setor, 

considerando a sua importância para a intervenção na questão social, precisam de uma melhor 

definição e clareza no que tange à gestão e captação de recursos que possa contribuir para um 

funcionamento sustentável. Com vistas a entender melhor o tema principal desta investigação 

e obter maior profundidade no conhecimento do assunto, esta tese está dividida em cinco 

grandes capítulos ancorados no fio condutor que é Gestão para o Social aplicada ao terceiro 

setor no Brasil. 

No Capitulo I, procedeu-se à introdução da problemática em torno da questão de 

captação de recursos e da gestão destas estratégias com vista à sustentabilidade das 

organizações do Terceiro Setor, no qual se esclarece a motivação para realização desta 

investigação, os principais objetivos que norteiam esta tese e a estrutura da mesma.  

No Capítulo II, aprofunda-se a fundamentação teórica das diversas temáticas que 

compõe este estudo, onde para um melhor entendimento foram subdivididas em quatro áreas 

importantes para uma melhor compreensão do tema. No intuito de aprofundar o 

conhecimento, realiza-se um levantamento bibliográfico e as principais idéias resultantes da 

revisão literária sobre as temáticas que tratam de Terceiro Setor, Captação de Recursos, e 

Estratégias de Gestão. 

 No Capítulo III, trata-se da definição dos procedimentos metodológicos aplicados 

para o levantamento, o tratamento e das análises dos dados. As ferramentas utilizadas para as 

análises dos dados qualitativos, com análise de conteúdo por categorização a para os dados 

quantitativos o auxílio do software SPSS visando garantir a credibilidade e legitimidade dos 

dados coletados, assim como as técnicas para a elaboração de questionários para pesquisa 

semi-estruturada, aplicada a todas as organizações do Terceiro Setor cadastradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Porto Alegre e grande Porto 

Alegre – RS. 

Nos Capítulos IV são apresentados os dados e na seqüência são analisados os 

resultados da investigação, iniciando pela caracterização da amostra e divididos em três 
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estudos: Estatística com relação ao Perfil da amostra e resultados encontrados, Análise 

qualitativa por categorização e Análise quantitativa por triangulação. 

O Capitulo V trás as discussões sobre o resultado aprofundando a discussão a luz dos 

objetivos e o quanto decifraram as questões de investigação. 

No Capítulo IV é dedicado as considerações finais, as conclusões mais relevantes da 

pesquisa, implicações e limitações do estudo realizado, assim como, considerações e 

recomendações para investigações futuras ações de pesquisa na área de Gestão e captação de 

recursos para o Terceiro Setor. 
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CAPÍTULO II. ENQUADRAMENTO TEORICO 

 

Este capítulo sobrevoa os grandes marcos teóricos em torno de palavras chave 

revisadas para fundamentar a pesquisa. Os conceitos tratados com maior profundidade 

são: Terceiro setor, gestão social aplicada ao terceiro setor no Brasil, sustentabilidade, 

inovação e captação de recursos.  

Assim, foi importante definir primeiramente o Terceiro Setor, explicitando o 

significado, a sua identidade, funções e história, e explanando os limites ao 

financiamento e à sustentabilidade, bem como os modelos de gestão e as tendências 

de uma gestão comprometida com a sustentabilidade e inovação. 

2.1. TERCEIRO SETOR 

Todas as atividades que não se enquadram no setor público, nem no privado são 

classificadas como Terceiro Setor, porém existem ainda muitas discussões em torno do que 

seria a correta definição do terceiro setor (Anheier, 2002). O terceiro setor representa uma 

articulação entre a relação do Estado com a comunidade privada e pública, com segmentos 

formais e informais (Ferreira, 2009). 

O Terceiro Sector possui quatro momentos bem distintos: o primeiro 

momento define o Setor como um campo discursivo, onde discursos e práticas 

reflectem e moldam as selectividades estruturais e as estratégias dos actores. 

Segundo, o terceiro sector é uma categoria relacional, sendo construído através de um 

conjunto de relações que se estabelecem entre diferentes modos de organização das 

relações sociais, tipicamente associadas ao Estado, à economia de mercado à 

comunidade e à sociedade civil. Terceiro, O terceiro sector é o contextual não só é 

uma forma de organizar relações típicas dos modos de coordenação das relações 

sociais na transição do Fordismo para o pos-fordista, como é moldado pelas 

configurações espacio-temporais das sociedades em que se constitui e das condições 

concretas em que se dá esta transição. Quarto sua lógica dominante de organização o 

terceiro sector, mas também as organizações e interações que o constituem, põe em 

interação relações sociais típicas dos diferentes modos de coordenação ou diferentes 

subsistemas, permitindo a observação mútua (Ferreira, 2009, p.170). 

 

A forma como o Terceiro Setor se apresenta permite caracterizar este segmento como 

heterogêneo, seja pela natureza ou pela forma e maneira como faz suas intervenções sócias, 

considerando abrangência, efeitos, grau de sistematização, recursos e ambiente de trabalho 

proporcionado entre outros aspectos (Gaskin e Smith, 1995). Para Weerawardena et al. (2010) 

enquadra a maioria das organizações que objetivam aumentar seus ganhos em termos de 
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riqueza, através da entrega de um valor social superior do que os  recursos financeiros 

adquiridos. 

O Terceiro Setor recolhe alguns elementos fundamentais para a sociedade, o Estado 

recolhe a produção de bens públicos ou de interesses em geral o mercado recolhe liberdade, 

inovação e flexibilidade e a comunidade o bem maior que é caracterizado pela solidariedade e 

confiança (Ferreira, 2009). 

Muitas pessoas se engajam na defesa de causas sociais e desta forma, contribuem para 

um modelo de desenvolvimento sustentável, na busca do combate à pobreza e as 

desigualdades de todo tipo. Por expressarem o reflexo da vontade de cidadãos e trabalhando 

em conjunto, estas organizações conhecem a realidade, estudam alternativas e acabam criando 

metodologias sociais inovadoras (PL7168/2014). 

As organizações do Terceiro Setor não priorizam o lucro, o qual serve apenas como 

meio para atingir os fins mais elevados, uma de suas ideologias é o atendimento ao maior 

número de beneficiado possíveis em situação menos favorecida no contexto da comunidade 

local (James & Rose-Ackerman, 2013). Para Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) Terceiro 

Setor é uma área que possui um objetivo social, que precisa de determinação e cuidados de 

gestão para que seu impacto junto à sociedade seja positivo e relevante, na ausência ou 

carência de algum aspecto no setor público. Normalmente o que se tem é a participação do 

Terceiro Setor agindo fortemente nas áreas em que deveria ter mais respaldo do setor público 

como: saúde, educação, meio ambiente entre outras, o que acontece é que por falta de 

estrutura e recursos disponíveis o Terceiro Setor acaba atendendo a população, 

freqüentemente com um nível de qualidade baixo. 

Para os autores Alford e Naughton (2002); Melé (2002); Freeman e Phillips (2002); 

Mintzberg, Simons e Kunal, (2002) e Phillips, et al. (2003) a relação entre a organização e a 

sociedade, vem cada vez mais enraizando relações que acabam transcendendo a questão 

lucrativa do negócio e passam a ganhar uma dimensão humana. Complementando a 

abordagem, para outros autores preceitos éticos, justificam esta relação, entre a organização e 

a sociedade, baseada em exigências éticas e morais por ambas as partes, mas principalmente 

da organização, que quando coloca a frente dos valores econômicos os princípios morais e 

éticos, zelam desta forma por uma sociedade melhor, levando em consideração todas as partes 

interessadas, os direitos universais, o desenvolvimento sustentável e por fim o bem comum 
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(Freeman, 1984; World Commission On Environment And Development (Brutland Report), 

1987; Evan e Freeman, 1988; Wood, 1991). 

Para Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), Terceiro Setor é uma área que possui um 

objetivo social e que precisa de determinação e cuidados para que seu impacto junto à 

sociedade seja positivo e relevante na ausência ou carência de algum aspecto no setor público 

em se tratando das questões sociais. Normalmente o que se tem é a participação do Terceiro 

Setor agindo fortemente nas áreas em que deveria ter mais respaldo do setor público como: 

saúde, educação, meio ambiente entre outras, o que acontece é que por falta de estrutura e 

recursos disponíveis o Terceiro Setor acaba atendendo a população com um nível de 

qualidade indesejável, mas necessário. 

Na realidade,  não existe uma definição precisa sobre o Terceiro Setor, podemos dizer 

que é um conceito, baseado na classificação que compreende o Estado, como a organização 

composta integralmente por três setores que se relacionam e se completam na efetivação de 

ações que lhe dão sentido, existência e funcionalidade sustentando-se pela composição de três 

setores da sociedade: Governo, Mercado e Organizações da Sociedade Civil sem Fins 

Lucrativos Segundo Silva e Silva (2006). Veja-se o quadro 1 que sistematiza as diferenças 

entre os três setores. 

Quadro 1 - Diferenciação dos três setores do Estado 

SETOR DEFINIÇÃO Personalidade jurídica 

Governo ou Primeiro Setor Personalidade jurídica de direito 

público, encarregado de funções 

públicas essenciais e 

indelegáveis ao particular, tais 

como: legislar, fiscalizar; aplicar 

justiça; dar segurança geral. 

Pessoa jurídica de direito 

público que deve cuidar das 

questões de interesse público. 

Mercado ou Segundo Setor Composto por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado, 

encarregadas da produção e 

comercialização de bens e 

serviços, tendo como escopo o 

lucro e o enriquecimento do 

empreendedor. 

Pessoa jurídica de direito 

privado que deve cuidar de 

questões de interesse privado e 

lucrativo; 

Organização da Sociedade Civil 

sem Fim Lucrativo ou Terceiro 

Setor. 

Congregador de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem 

fins econômicos e que prestam 

serviços de interesse coletivo. 

Pessoa Jurídica de direito 

privado que deve cuidar de 

questões de interesse coletivo e 

não lucrativo. 

Fonte: Adaptado de Silva e Silva (2006, p.24-25). 

 

É fundamental que esteja clara a definição de cada setor do Estado, apresentada no 

quadro 1, pois nesta pesquisa estaremos tratando especificamente do terceiro setor que 
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conforme o quadro apresentado se diferencia dos demais setores por não atuar com fins 

lucrativos e atender a questões de interesse coletivo.) 

 

A dificuldade da conceituação do que compõe o Terceiro Setor existe pelo fato de 

estarem classificados dentro deste segmento pessoas jurídicas de direito privado e sem 

fins lucrativos que cuidam de interesse restrito a um grupo segmentado da sociedade ou 

a uma reduzida classe de pessoas podem ser: sindicatos/associações de classe, clubes 

recreativos ou de futebol, partidos políticos, igrejas, condomínios de edifícios, ainda 

podem compor este cenário algumas entidades que sequer tenham atos de constituição 

registrados indo desde associações de pais e mestres, passando por grupos de pessoas 

vinculados a alguma religião/igreja e até mesmo organizações de grande relevância para 

tratar de questões de interesse público. (Silva e Silva, 2006, p.25-26). 

 

O Terceiro Setor exige uma abordagem social, econômica e política, definindo a 

sustentabilidade no Terceiro Setor como desafios emergentes que deve ser alcançado tais 

como: o desafio da eficiência, da legitimidade, da colaboração e da própria sustentabilidade 

(SALAMON, 1997).  

No Brasil o terceiro setor é constituído por 290,7 mil Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos, destas 72,24% não possuem colaboradores assalariados, 

atuando quase que na sua totalidade com pessoas voluntarias, este cenário pode diagnosticar 

em grande parte a ausência do profissionalismo e o alto índice de rotatividade dos 

colaboradores nestas instituições (IBGE, 2010). 

Tendo em vista o acelerado e expressivo crescimento das organizações do terceiro 

setor no final do século XX, fez-se necessário a regulamentação jurídica para tais 

organizações mediante a lei n.º 9.790 de 23 de março de 1999 - Lei das OSCIPs - foi criado o 

que se considerou o marco legal do terceiro setor no Brasil, sendo homologada pelo decreto 

n.º 3.100 do mesmo ano (BRASIL, 2015). 

As organizações que compõem o Terceiro Setor almejam sustentabilidade 

principalmente na busca da estabilidade financeira por meio da captação de recursos, o que 

acaba por ser um dos grandes desafios destes empreendimentos, tendo em vista a volatilidade 

do mercado em que os possíveis apoiadores estão inseridos (POSSAS; ABRAHÃO; GODÓI-

DESOUSA, 2013). Portanto, a sustentabilidade financeira é um grande desafio, pois o 

terceiro setor cumpre no atual contexto uma função pública e o sistema e políticas para 

alcançar financiamentos são insuficientes e o setor apresenta fragilidades de gestão que não 

permitem o avanço tecnológico e inovação do segmento. Estas dificuldades provocaram a 

definição o objetivo desta tese que visa analisar as estratégias de gestão já praticadas em 
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organizações com vistas à captação de recursos e a busca de eficiência e sustentabilidade 

financeira. 

 

2.1.1. Trajetória de terceiro setor: Europa e Américas 

O surgimento da idéia da criação de um Setor entre o Estado e o mercado, foi 

considerado uma invenção em meados de 1970 e ocorreu simultaneamente em diferentes 

países, mas o sentido de terceiro setor é distinto, manifestando peculiaridades distintas entre 

cada país e até no mesmo país (Ferreira, 2009). 

A década de 1990 foi de institucionalização e globalização do “sector”, com um 

acréscimo significativo de pesquisa e de publicações, de lançamento de centros de 

pesquisa e de revistas, de criação de associações nacionais e internacionais de 

investigadores, com relevo para a International Society for Third Sector Research 

(ISTR) e a sua revista Voluntas. Surgem estudos comparativos internacionais que 

contribuíram para criar a idéia de importância do setor e do seu crescimento graças ao 

esforço de classificação e definição de indicadores quantitativos passíveis de recolha 

nos diferentes países. (Ferreira, 2009, p.174). 

 

Já no contexto da União Européia segundo Ramos (2011), o Terceiro Setor, apresenta 

características diferentes as de outros países, tais características resultam de fatores 

relacionados ao tipo de política, crenças religiosas, integração de comunidades imigrantes, a 

abertura do Poder local e central específico de cada país, assim como o conceito de autoajuda 

e vizinhança entre as populações, ver quadro 2 a seguir:   
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Quadro 2 - Características do Terceiro Setor na União Européia (UE). 

PAISES 

EUROPEUS 
CARACTERISTICAS DO TERSEIRO SETOR 

Áustria, Bélgica, 

França, 
 Alemanha, 

Itália e Holanda 

O Terceiro setor nestes países surgiu com o objetivo de  promover  a  procura  de emprego e ajudar os 

desempregados a  voltar à vida ativa. Nestes países a proteção social  é elevada, dai apresentarem 

despesas significativas com questões sociais. 

O poder  central  e  local  têm  facilitado  a  evolução  e  crescimento  do Terceiro Setor apresentando  um  

papel  ativo  na  criação  e  desenvolvimento  de  organizações  nas  áreas  dos serviços sociais, saúde e 

educação. 

As fontes  de  financiamento  do  Terceiro  Setor  nestes  países  provêm  de  apoios privados e públicos. 

No entanto, apresentam maior relevância os fundos provenientes de apoios públicos. 

Nestes países a Economia social é reconhecida.  

 Reino Unido e 

Irlanda  

 O crescimento do  Terceiro  Setor  nestes  países  verifica-se  devido  à  constante competição  entre  

organizações  sem  fins  lucrativos  de  âmbito  religioso,  dentro  da  mesma congregação religiosa ou 

entre comunidades de imigrantes. 

Por sua vez o  Poder  Central  e  local  têm  facilitado  a  evolução  e  crescimento  do Terceiro Setor, 

através da  intensificação do seu papel nas áreas dos serviços sociais, saúde e educação. 

A população destes países, apesar das  suas diferenças  religiosas, no Reino Unido a religião  dominante  

é  o  cristianismo  protestante,  na  Irlanda  a  religião  dominante  é  o cristianismo  católico,  tem  as  

ações  de  voluntariado  bem  enraizadas,  resultado  da  aplicação destas  práticas  como  ações  de  

carisma  social  e  de  caridade  a  serem  praticadas  por  toda  a sociedade. Estas são implementadas no 

sistema escolar sendo consideradas como elemento constituinte do currículo e valorização pessoal. 

Os assalariados de Terceiro  Setor,  nestes  países,  apresentam  um  alto  nível  de qualificações, 

principalmente nas áreas da gestão e de intervenção social.  A fonte de financiamento  das  organizações  

que  constituem  este  setor  são principalmente as doações e financiamentos privados oriundos de 

diversas  formas, como, por exemplo, de lotarias, casa de caridade, investimentos éticos e deduções 

fiscais. 

Segundo estas características o Estado Social, nestes países, é considerado único  e universalista, pois se 

baseia na cidadania não exigindo contribuições  individuais. O Terceiro Setor é financiado principalmente 

pelos impostos. 

 Dinamarca, 

Finlândia 
 e Suécia  

Estes países  apresentam  as mesmas  características  que  o  Reino Unido  e  a  Irlanda, quanto  à  

caracterização  do  Estado  Social.  Este é financiado também pelos  impostos.  No entanto, os  valores  

pagos  pelos  cidadãos  ao  Estado,  referentes  a  impostos  são consideravelmente elevados, mas 

aceitáveis pela  população visto que  é o Estado Social que suporta  todas  as  despesas  com  as  

atividades  sociais  do Terceiro Setor. Ou seja,  é  o Estado Social que fornece os serviços nas áreas da 

educação, saúde e prestação social.  

Nestes países, o Terceiro Setor é constituído por organizações de pequena dimensão que preenchem as 

falhas do Estado Social.  As organizações sem fins lucrativos com maior número de voluntários foram 

criadas para satisfazer necessidades dos seus associados, principalmente nas áreas do lazer e cultura. 

A taxa  de  empregabilidade  de  recursos  humanos  assalariados  no  Terceiro  Setor, nestes países é 

reduzida, visto que as organizações dão preferência ao trabalho voluntário.  O Terceiro Setor, nestes 

países, é financiado principalmente pelas quotas e doações. Por sua vez, os financiamentos públicos são 

reduzidos.  

Espanha, 

Portugal e 

Grécia  

O controle  do  Poder  central  proibidor  da  liberdade  de  associações  e  pensamentos levou a que a 

Espanha, Portugal e a Grécia apresentem, atualmente, uma evolução do Terceiro setor mais tardia que os 

países anglo-saxónicos e nórdicos. 

Nestes países o Terceiro Setor tem por base ideologias políticas,  uniões  sindicais, redes  cooperativas  e  

congregações  religiosas.  Em Espanha  e  Portugal  no  Terceiro  Setor predomina a igreja Católica, na 

Grécia predomina a igreja Ortodoxa. 

O Estado Social, principalmente com a entrada na Comunidade Europeia, apresenta aumentos 

significativos de crescimento e ampliação de funções nas áreas da saúde, educação, apoio a deficientes e 

idosos. As fontes de financiamento do Terceiro Setor provêm de apoios privados e públicos. Têm maior 

relevância os apoios privados resultantes de doações e quotas de sócios. O fenômeno  de  autoajuda  entre  

vizinhos  ou  familiares  é  bastante  visível  nestes países,  substituindo  por  vezes  o  conceito  de  

voluntariado. A emancipação  da mulher,  com uma  participação mais  ativa  na  sociedade,  levou  a  que  

a  prática  de  autoajuda  diminuísse, sendo necessário recorrer a trabalho remunerado.  
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Continuação – quadro 2 
PAISES 

EUROPEUS CARACTERISTICAS DO TERSEIRO SETOR 

 República 

Checa, Polónia, 
 Eslováquia e 

Roménia  

A Economia Social  nestes  países  tem  características  próprias  resultado  de  políticas opressivas  que  

proibiam  a  criação  de  organizações  livres  e  particulares.  Atualmente as organizações são voltadas ao 

desportivo, recreativo e cultural. Após as suas entradas na União Européia, República Checa e Eslováquia 

em 2004, Polônia e Romênia em 2007, o Terceiro Setor cresceu  rapidamente,  resultado  de 

financiamentos privados e apoios de fundos internacionais. 

Nestes países  o  Estado  Social  é  universalista,  baseado  na  cidadania  ativa.  As organizações do 

Terceiro Setor são financiadas na sua maioria pelas doações e taxas.  

Fonte: Adaptado de Mourão, (2013, p. 22-25).  

 

No quadro 2 apresentado anteriormente, estão descritas as diferentes características 

que o Terceiro Setor apresenta em cada um dos países da UE e podem ser sintetizados nos 

traços e características citados nesta investigação. Mas apesar das peculiaridades 

diferenciadas, para atender a demanda local, o Terceiro Setor apresenta uma abordagem muito 

forte de cunho social independentemente do país no qual está inserido. 

A Economia Social na União Européia, segundo o relatório internacional elaborado 

pelo CIRIEC emprega mais de 11 milhões de pessoas o correspondente a 6,7% da população, 

não incluindo o trabalho voluntário, que é também muito relevante para este tipo de segmento 

(CIRIEC, 2007 apud Mourão 2013).  

 Para Hooper et al (2008) as organizações do Terceiro Setor estão em uma ascensão 

significativa dentro do atual contexto e devem ser reconhecidas tanto pelo setor público 

quanto para o setor privado, pois apresentam um desempenho muito mais eficiente que estes 

outros setores para assistir e beneficiar à população menos favorecida. 

Para Cabral (2007) é importante ressaltar que o Terceiro Setor incorpora a realidade 

do seu território,  obedecendo às características do seu país de origem e aos diversos tipos de 

segmentos problema e níveis de profundidade, conforme podemos observar quadro 3 (quadro 

das característica do Terceiro Setor no contexto norte-americano e europeu) a seguir: 
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Quadro 3 – Características do Terceiro Setor no contexto norte-americano e europeu 

Características do Terceiro Setor nos Países Europeus. Características do Terceiro Setor nos 

Países Norte Americanos. 

- Os países do Norte Europeu de tradição anglo-saxônica 

diferenciam-se dos países da Europa Continental, levando 

em conta a natureza da contribuição econômica 

proporcionada pelas organizações Lewis, 1998 apud Cabral, 

2007 p. 68-69 Estas se desenvolveram na esteira do Estado 

Província, contratando com o Estado a prestação de 

serviços e construindo uma estrutura organizacional 

preocupada com a gestão do voluntariado social. 

- Na Europa Continental, onde a presença da igreja era 

marcante, estas organizações preocupavam-se com os 

processos de desenvolvimento, respondendo aos anseios 

comunitários e de ajuda mútua. Essas diferenças, embora 

sutis, fazem com que as organizações ao Norte sejam mais 

formais, apresentando uma estrutura legislativa e de um 

enquadramento fiscal bastante avançado. Na Europa 

Continental, existe uma preocupação mais qualitativa 

quanto aos princípios e a incorporação dos conceitos de 

solidariedade, democracia interna, apelos comunitários e 

práticas de reforma social.  

- Na Europa, durante os anos de 1997 e 1999, organizou-se 

o Programa de Desenvolvimento Cooperativo, que 

procedeu ao levantamento da relação entre as organizações 

do Terceiro Sistema e a dinâmica de emprego – Third 

System Employment. O terceiro Sistema é composto por 

cooperativas e mutualidades, produto das mesmas filosofias 

que associações, buscam a tender a uma finalidade mútua e 

impessoal de seus membros. De origem associativista seus 

princípios estão ligados a cidadania e intrinsecamente 

sociopolítico. Os governos europeus valorizam 

compromissos sociais altruístas e atuavam como 

reguladores de manifestações de autogestão social. 

- Nos Estado Unidos. O Terceiro Setor na 

direção do setor mercantil na medida em que 

não assume, atualmente, um discurso de 

complementariedade em relação ás 

organizações de cunho social e ao Estado. 

Até a década de 1970 existia um padrão de 

cooperação entre governo e Terceiro Setor 

que declinou em face das dificuldades 

orçamentárias. Essa redução instituiu um 

movimento competitivo entre as organizações 

sociais, que passaram a desenvolver um 

esforço para recuperar sua capacidade de 

investimento, de um lado, a partir de 

doadores voluntários e, de outro, competindo 

mesmo por verbas federais. 

- Nos Estados Unidos as organizações são 

reconhecidas efetivamente de acordo com 

suas áreas de atividade e o enquadramento é 

dado pela adequação à norma 501 já (3), do 

Internal Revenue Code, que define as 

isenções fiscais. A manifestação de 

organizações nesse contexto formou entes 

que possuem o atributo de independência 

com relação ao Estado. 

Fonte: Adaptado de Cabral (2007, p. 72-74). 

 

O quadro 3 demonstra o contexto e o  funcionamento do Terceiro Setor em outros 

países é um aspecto de extrema importância para que o Terceiro Setor possa beneficiar dos 

conhecimentos de melhores práticas e compartilha-los, respeitando, porém, peculiaridades 

intransferíveis. 

Atualmente o crime e /ou insegurança desloca a União Europeia com a mesma 

velocidade que nos movemos no continente, se transformando em uma sociedade de risco, 

com acesso fácil a mecanismos que se tornam um potencial para deleites sem fim. Foram 

estabelecemos os pilares da liberdade sem antes tivesse sido institucionalizado as condições 

concomitantes necessárias para os efetivos domínios da segurança e da justiça. No século XX, 

devemos ter a coragem de optar por uma política uniforme do cidadão europeu, uma vez que 
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as questões relativas à liberdade, segurança e justiça, assim como todas as outras políticas da 

União Européia, são transversais na natureza e preocupação, direta ou indiretamente dos 

Estados-membros e servidores. Pois precisamos mais do que mera harmonização de políticas 

é preciso institucionalizar procedimentos comuns e estruturas legislativas no país (Rodrigues, 

2011). 

No contexto da crise atual, os estados nacionais, diante do crescimento da pobreza e 

da exponencial concentração da riqueza em todo mundo, seguem apostando na busca da 

perfeição da humanidade, com ajuda dos mercados, do livre comércio, da propriedade 

privada, de impostos baixos para os ricos, da responsabilidade pessoal e do envolvimento 

minimalista da espera estatal e dos governos nas políticas sociais (Harvey, 2011) apud 

Oliveira e Brigue (2012), apresentam como solução para as desigualdades sociais, os 

programas do terceiro setor focalizados nos segmentos populacionais vulneráveis. 

2.1.2. Trajetória de terceiro setor na America do sul: Brasil 

O Brasil apresenta carências sociais visíveis, que tendem a se agravar em períodos de 

crise, nos quais, paradoxalmente também se agravam as fontes de financiamento, que se 

tornam se tornam gradativamente mais escassas, sejam elas públicas ou privadas. Sendo 

inevitável que haja uma parceria entre o Terceiro Setor e o Estado, de modo que a área social 

não seja mais encarada como assistencialismo, (Rodrigues, 1998) é cada vez mais 

imprescindível a inovação e a captação de recursos complementares. 

No Brasil onde segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, (2016) 1, possui 205.797.225 habitantes ainda nos dias atuais possui a 

maior parte das organizações sem fins lucrativos composta por associações (77%) de cunho 

beneficentes e assistenciais, recreativas e esportivas, culturais, cientificas e educacionais. 

 

O Terceiro Setor, que comumente desenvolve atividades que visam suprir necessidades 

sociais de obrigação do Estado, que não está agindo ou, quando age, o faz de forma 

precária ou inadequada. Exemplo de organizações que compõem o Terceiro Setor são as 

organizações não governamentais ONGs, que se fixaram também no Brasil e 

desempenham trabalho relevante no campo social, beneficiando especialmente a 

população mais necessitada (Sartori, 2006, p.34). 

 

                                                 
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE : Consulta sobre a quantidade da população 
Brasileira em 2016, realizada o site http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ em 
23/04/216. 
 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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O Terceiro Setor é uma represetação jurídica de direito privado que presta serviços de 

interesse coletivo a sociedade sem fins lucrativos (Silva e Silva, 2006). No Brasil o terceiro 

setor age como um intermediador entre o setor público e privado, mas com característica 

própria e claramente voltado à assistência social, buscando trabalhar para diminuir o 

desequilíbrio social na sociedade (Camargo, 2001). 

O cenário de emergência e a rápida expansão do Terceiro Setor no Brasil impulsiona a 

necessidade de capacitar, treinar profissionais de diferentes segmentos do setor, com objetivo 

de garantir a boa gestão deste Setor que cresce consideravelmente. Em termos históricos 

tivemos a Igreja Católica como berço das ações assistenciais e filantrópicas no Brasil, mas a 

legitimação e reconhecimento da área assistencial no campo de conhecimento e formação 

profissional veio através do Serviço Social (Voltolini, 2003, p.17.). 

Pode-se afirmar que a Constituição Federal Brasileira de 1988, modificou o cenário da 

garantia de direitos para crianças e adolescentes, como é referido no seu artigo 227°. É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Adrião e Teixeira, 2013, 

p.2). 

 

Diante da falta destes direitos no atual cenário Brasileiro, muitas crianças e 

adolescentes acolhidas por organizações do Terceiro Setor, dependem da gestão deste 

segmento, para garantia do cumprimento do artigo 227° da Constituição Federal Brasileira. 

Por isso esta pesquisa tem o intuito principal de identificar a importância e a ocorrência das 

ferramentas e estratégias de gestão como forma de prover recursos e garantir a 

sustentabilidade das organizações do Terceiro Setor com foco no FMDCA – POA/RS. 

O movimento social da década de 80, fez com que o Brasil vivesse um intenso 

momento de organização e mobilização da política conduzida pelos diferentes movimentos, 

foi neste momento de revolução que a questão dos direitos das crianças e adolescentes ganhou 

força e passaram a ser o objetivo maior de muitos grupos e organizações não governamentais 

organizadas (Adrião e Teixeira, 2013). Como força de todo este movimento e impulsionados 

pela redemocratização em 1989 é promulgada a Lei Federal n°8.069, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), desde então, os direitos das crianças e adolescente passaram a se 

assegurados e o encaminhamento para o serviço de acolhimento institucional passou a ser 

concebido como medida protetiva, de caráter excepcional e provisório (Art 101), mas até o 

Terceiro Setor atua como meio para que esta medida protetiva seja cumprida. 
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Com relação às articulações o Terceiro Setor com o Estado e com a comunidade, trata-

se de um setor que parte da idéia do bem comum, utiliza recursos escassos de Estado,  e, 

permite aos indivíduos  resposta às suas necessidades. Por outro lado, mobiliza cada vez mais 

a comunidade na participação do bem comum. O mercado usa instrumentos que transformam 

atores sociais em autônomos e simultaneamente desenvolve mecanismos de confiança entre 

os membros e critérios substantivos em prol do interesse comum. E a comunidade articula 

ações com base em relações expressivas, de obrigação mútua, e, desenvolve mecanismos de 

troca, estimulando a possibilidade de expressão de necessidades individuais a partir da visão 

do bem comum (Ferreira, 2009). 

Segundo Resende (2006) é possível que se faça alguma confusão entre as 

denominações de cada instituição, pois embora percorram os mesmos fins, têm origens 

diferentes, sendo assim o quadro 4, busca esclarecer melhor cada denominação: 

Quadro 4 – Denominação e natureza jurídica de Instituições do terceiro setor. 

DENOMINAÇÃO CONCEITO DETALHAMENTO 

Organização Social 

(OS) 

Todas as pessoas jurídicas com 

personalidades jurídicas de direito 

público ou de direito privado, como 

também os agrupamentos sociais 

desprovidos de personalidade. 

Conforme Portaria SLP n°923, de 20 de abril 

de 1998 a OS, objetiva apoiar a 

transformação de instituições públicas 

federais, responsáveis pela execução de 

atividade que não são exclusivas do Estado, 

em organismos públicos não estatais, sem 

fins lucrativos. A intenção é de que os bens, 

as atividades e a administração destas 

entidades, passem para administração 

privada, mantendo, entretanto, suas 

finalidades originais e assegurando a 

propriedade pública do patrimônio original.  

Organização Não- 

Governamental 

(ONG) 

Qualquer grupamento social 

(reunião de pessoas, ou destinação 

de bens vinculados a fins coletivos 

pré-determinados) que não seja 

governamental. 

As ONG’S com fins lícitos, interesses 

coletivos e não lucrativos, devidamente 

registradas nas repartições públicas 

apropriadas e legalmente organizadas podem 

ser associações ou fundações (pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins 

econômicos), estando elas, de qualquer 

forma, incluídas no gênero Terceiro Setor, na 

verdade trata-se de um conceito e não da 

natureza jurídica de uma organização. 
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Continuação – quadro 4 

DENOMINAÇÃO CONCEITO DETALHAMENTO 

Instituto Organização pública ou privada, 

instituição, estabelecimento. Tanto 

uma sociedade como uma 

associação ou uma fundação pode 

ser denominada de instituto. 

Entidades que integram do Terceiro Setor ou 

as organizações não governamentais 

(ONG’S), quando formalmente constituídas, 

são pessoas jurídicas de direito privado sem 

fins lucrativos, ou sem fins econômicos 

(associações e fundações) e podem ser 

denominados por instituto ou podem ser 

consideradas como tal 

Entidades 

Beneficentes 

São espécies de ONG’S que 

buscam exercitar a prática da 

assistência social que significa 

prover de algum bem essencial a 

outrem que dele esteja desprovido. 

Prática de filantropia, que significa 

desprendimento, caridade e generosidade 

para com outrem. É o que podemos chamar 

também de entidades de assistência social. 

Entidades 

Benemerentes 

São compreendidas como entidades 

que merecem o respeito de todos 

diante de sua importância, 

considerando os relevantes serviços 

prestados a sociedade. 

Prestam assistência, auxilio apoio aos 

diversos interesses da coletividade. Aqui não 

falamos de assistência social, mas de 

assistência no seu sentido amplo, cabendo, 

portanto, no conceito de benemerência todas 

as organizações de interesse coletivo, 

inclusive as beneficentes. 

Organização da 

Sociedade Civil de 

Interesse Público 

(OSCIP), 

Organizações 

Sociais (OS’s), 

Utilidade Pública 

(/UP) e Certificado 

de Entidade 

Beneficente de 

Assistência Social 

(CEBAS). 

Uma associação ou fundação que 

seus pré-requisitos se enquadrarem 

em leis específicas, onde suas ações 

e seus estatutos preencham os 

requisitos legais, podem ser 

qualificadas, ou receberem títulos 

de OSCIP, OSS, UP, ou CEBAS. 

 

Importante frisar que organizações que 

eventualmente se qualificarem ou receberem 

algum destes títulos não terão mudança de 

denominação ou de personalidade jurídica, 

terá apenas um tratamento diferenciado nas 

suas relações com o governo, como contratos 

de gestão e termos de parceria (formas 

diferenciadas de contratos entre poder 

público e iniciativa privada), mas não virará 

uma OS ou OSCIP, uma vez que a sigla 

designa uma qualificação e não uma nova 

pessoa jurídica. 

Associação Artigo 43 do código civil 

brasileiro define como associação a 

união de pessoas que se organizam 

para fins não econômicos. As 

associações são constituídas por 

grupos ligados por um determinado 

fim, são regidas por estatuto social 

onde deve estar discriminada a 

forma como a renda proveniente de 

sua atividade deve ser destinada. 

Pessoas físicas ou jurídicas unidas 

organizadamente na busca de objetivos que 

não visem a lucratividade, bem como que 

persigam interesses demandados pela 

coletividade, estarão instituindo uma 

associação. Terá reconhecimento de seu 

inicio ou validade a seus atos a partir de sua 

efetiva inscrição dos respectivos atos de 

constituição no órgão público de registro – 

Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídica. 

Fundação Originam-se de um patrimônio 

vinculado a um objetivo de 

interesse coletivo e também sem 

fins lucrativos 

É uma instituição de caráter social, criada e 

mantida por iniciativa particular ou do 

Governo, com finalidades filantrópicas, 

educacionais, assistenciais, culturais, 

cientificas ou tecnológicas, tendo como 

fundamento de sua existência um patrimônio 

destinado a um fim. 

Fonte: Adaptado de Resende (2006, p. 27-43). 
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Porém, é fato indiscutível que atualmente varias outras entidades, espalhadas pelo 

Brasil, não só as apresentadas no quadro 4,  atuantes nas mais diversas áreas do conhecimento 

de demandas sociais e ambientais, são enquadradas no Terceiro Setor prestando serviços 

indiscutivelmente públicos. Até que toda esta realidade possa ser orientada, legalizada e 

gerida de forma adequada, temos o Terceiro Setor no contexto desta pesquisa, como 

organizações não governamentais que não objetivam lucro e que possuam fins lícitos e de 

interesse coletivo, registradas (como associações ou fundações) ou não. Segundo Gonzalez 

(2000) a OSCIP, foi a amais recente Organização criada no Brasil, destinada à regular o 

chamado Terceiro Setor.  

A representatividade das organizações nos diferentes tipos de conselhos, conforme 

representado na figura 2, demonstra a institucionalização de espaços aonde o controle social 

vem se engajando de forma democrática, legitimando a importância da sociedade em questões 

relacionadas com a fiscalização da gestão de políticas sociais e setoriais voltadas aos diversos 

tipos de atendimentos que podem ser oferecidos pelas organizações do Terceiro Setor. 

 

Figura 2 - Conselhos de registro das organizações (âmbito nacional, estadual e municipal. 

Fonte: Fernandes, Maciel e Barros, 2011. 

 

Conforme apresentado anteriormente na figura 2, pode ser percebido que no nível 

Municipal e Estadual os conselhos que servem para fomentar a gestão do terceiro setor ainda 

estão em fase incipiente em todos os tipos de segmento, embora o Conselho de Assistencial 

Social e Direitos da Criança e do adolescente já estejam bem representados no âmbito 

Federal, o que demonstra a importância destes dois segmentos para União, atuando 

fortemente em prol das prioridades da sociedade.  
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No perfil das organizações no Rio Grande do Sul são mais significativas as 

associações e nas organizações mais antigas as fundações. Segundo Araujo (2009) as 

fundações, parte de um importante contexto dentro do Terceiro Setor, representam as 

iniciativas importantes dos seus fundadores, atuando em demandas com alto grau de 

especificidade dentro das comunidades nas quais estão inseridas. 

O campo da assistência social enfrenta seus desafios em muitos municípios 

Brasileiros, pois as políticas públicas são incipientes e não têm recurso suficiente para atender 

as demandas da população (Adrião e Teixeira, 2013). 

 Sob a influência do modelo norte-americano, de tribunais especializados, inaugurado 

com a criação do Tribunal de Menores do Estado de lllinois, de 1899, foi proposta a 

diferenciação do tratamento dos jovens em relação aos adultos, na aplicação da legislação 

Penal (Costa e Mendez, 1994.).  Em 1923, foi criado o Juizado de Menores da Capital Federal 

que decretou o primeiro Código de Menores do Brasil, elaborado por influencia da doutrina 

de situação irregular, baseado no binômio abandonado/infrator: a atenção a criança e 

adolescentes, menores de 18 anos abandonados ou infratores será uma preocupação do 

Estado. A partir da criação do código é que o termo “menor” estará associado à menoridade 

penal e não a civil popularmente disposto como pobre ou infrator. 

No entanto, ao mesmo tempo em que ocorreram algumas conquistas, vemos crescer 

com grande força política e econômica a ideologia neoliberal, a começar na instância federal, 

que determina o regresso do “Estado Mínimo”, e, uma clara intencionalidade de repassar à 

sociedade civil, responsabilidades conferidas à instância pública governamental, conforme a 

Constituição Federal de 1988 e todas as Leis Orgânicas decorrentes, conforme alguns artigos 

relacionados a seguir (Brasil, 2008): 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 

(Art. 196 - C.F./88). 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social  (Art. 203 - C.F./88).  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade  (Art. 205 -C.F./88). 

 

Segundo Costa (2001), constata-se que apesar das profundas mudanças ocorridas no 

contexto brasileiro das últimas duas décadas, que têm como marco fundamental a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e no que tange ás políticas sociais, as leis 
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orgânicas da saúde e da assistência social, a lei de diretrizes e bases da educação, o estatuto da 

criança e do adolescente, ente outras, as diretrizes ali contidas e os direitos ali garantidos, 

ficaram muito aquém do patamar desejado pela população brasileira, em sua maioria excluída 

do acesso aos bens e serviços de atendimento básico à saúde, educação e assistência social. 

As diretrizes da política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, que são a municipalização do atendimento, a criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente, a criação e 

manutenção de programas específicos,  observada a descentralização político-

administrativa, a manutenção de órgãos nacionais, estaduais e municipais vinculados 

aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, e a integração 

operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Pública e Assistência Social, referencialmente em um mesmo local, para efeito de 

agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato 

infracional (Gulassa, 2010 apud Adrião e Teixeira, 2013, p.10). 

Como legado de toda essa trajetória ficou para o Brasil a Johns Hopkins Center for 

Civil Society Studies (2010), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE estruturou um conjunto de possibilidades de atuações das organizações do Terceiro 

Setor o chamado “conta satélite” determinando que os países seguissem o Manual da ONU e 

o sistema de classificação nele incluído para buscarem um enquadramento com relação ao 

tipo de atendimento oferecido e desta forma construir uma espécie de observatório, a fim de 

realizar comparações internacionais de desempenho a partir de um satélite.  

2.1.2.1 O terceiro setor: um cenário regional com ênfase no fórum municipal dos direitos 

da criança e adolescente do de porto alegre capital do rs.  
 

A atividade assistencial brasileira, como outras políticas sociais, até a Primeira 

República, que corresponde ao período que marcou o fim do Império em 1889 até a revolução 

de 1930, se constituiu principalmente, em responsabilidade de instituições religiosas, como os 

conventos e as Santa Casas. Esta realidade não é diferente em relação à infância e à 

adolescência. O Estado iniciou ações priorizando os setores marginalizados da sociedade, de 

forma repressiva como, por exemplo, a política de saneamento no estado do Rio de Janeiro no 

início do século e também o atendimento à infância pobre (Gonzalez, 2000). 

Para Gonzalez (2000) a área da criança e adolescente, e apesar de se tratar de um 

segmento específico da população, têm algumas interseções com o campo da assistência 

social, sendo as instituições estatais neste campo orientadas pela política de segurança 

pública. Como resultado disto a principal base institucional nos anos de 40 e 50 foi o Serviço 

de Atendimento ao Menor (SAM) e depois de 1965 a FUNABEM e as FEBEM’s, as quais 
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foram vinculadas ao Ministério da Justiça e as Secretarias de Justiça ou de Segurança nos 

Estados. 

Segundo Gestor (1991) a passagem da infância para idade adulta é chamada de 

adolescência, fenômeno que pode causar a recusa da infantilidade e a procura pela fase adulta, 

fase esta que por se tratar de uma transformação com presença de inúmeras rupturas é 

entendida como um fator de risco, com uma série de problemas, com relação a vários aspectos 

como saúde e educação. Pela sua especificidade,  dentro da nossa sociedade, esta fase deve 

ser observada com muito cuidado e abordada como crise potencial.  

Neste contexto os adolescentes, principais atores deste processo, muitas vezes 

dependendo do contexto em que vivem, se tornam vulneráveis a múltiplas epidemias como: 

abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, violência social, suicídio entre outros. 

Alguns autores, Nome (1991); Vieste (2011), Swickert (2009); Chu (2010); Kokko 

(2013) e Sarason (2009) defendem uma linha de pensamento, onde definem o suporte social 

como a existência e a disponibilidade dos atores ou principais sujeitos para demonstrar os 

seus valores internos relacionados aos jovens como: confiança, preocupação, aprovação e 

amor para com outras pessoas. Valores estes que tem base na relação afetiva que estes jovens 

têm no seu dia a dia e que podem influenciar diretamente no desenvolvimento e ajustamento 

social, surgindo assim uma variável influente nos interesses e orientações futuras dos jovens 

adolescentes. 

Para Dunbar, Ford & Hunt, 1998; Sarason, et al.(1983); Lu (2014) Nurmi (2009); 

Creed, 2011 e Wekerle (2007) a personalidade destes jovens formada por suas bases 

individuais e referencias familiares e sociais tende a ir ao encontro da satisfação das 

necessidades básicas, como segurança, identidade, filiação entre outros, que os adolescentes 

absorvem como parte integrante do contexto em que vivem. 

Em um contra-ponto a todo contexto social apresentado sobre a criança e o 

adolescente temos atualmente no Brasil os jovens que cresceram dentro de uma realidade 

socioeconômica sem respostas, que precisam ir constantemente para as ruas, reivindicando 

mudanças, questionando o poder público, exigindo direitos básicos. Estas ações tanto refletem 

mudanças positivas como negativas, mas prespassam a ideia de que o Estado Brasileiro não 

está a tratá-los como prioridade. 
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A quebra de paradigma no trato destinado ás crianças e adolescentes no Brasil, deu-se 

desde a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, com base na Lei 8068/90, 

considerada o marco de um reconhecimento dos direitos que passou de uma doutrina de 

situação irregular para uma doutrina de proteção integral.  

Segundo artigo 4° da Lei 8068/90 doutrina de proteção integral esta relacionado ao 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com 

absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a vida, a saúde, á alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

 No que tange ao cenário Brasileiro, com relação a situações de vulnerabilidade e risco 

social vivenciadas pelas crianças e adolescentes (abandono familiar, envolvimento com 

tráfico e uso de drogas ilícitas, situação de rua, abuso sexual, trabalho infantil, preconceito, 

violência doméstica, maus tratos, violação de direitos, entre outras) há que considerar que a 

complexidade destes problemas coloca desafios aos gestores da esfera estatal e das 

organizações da sociedade civil, que operacionalizam um conjunto de ações de proteção 

social e educação infantil para este ciclo de vida (FIJO, 2010). 

O objeto escolhido para pesquisa foram os associados ao Fórum dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – FMDCA 2 oriundo do Conselho Municipal dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes – CMDCA de Porto Alegre, os quais visam o fortalecimento das 

entidades que hoje operacionalizam, por meio de seus projetos e programas a proteção 

integral ás crianças e adolescentes no município de Porto Alegre/RS. 

O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de POA 

criado pela Lei N°6787/91, atualmente, está composto por 419 entidades ativas, muitas 

conveniadas com órgãos municipais, como a Fundação de Assistência Social e Cidadania – 

FASC para gestão de programas sociais e com a Secretaria Municipal de Educação – SME e 

para gestão das creches, atendendo aos propósitos da Educação Infantil na cidade. 

 

                                                 

2 O objetivo principal do FMDCA é traçar a política de defesa e promoção da criança e adolescente e 

efetivar o que esta garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA de POA juntamente com o FMDCA, Conselhos Tutelares e Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um dos órgãos responsáveis pela execução da política 

municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente Relatório FIJO, 2010.   
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No Relatório publicado pela Fundação Irmão José Ótimo – FIJO em 2010 demonstrou 

que aspectos como: perfil de entidades, gestão e os impactos sociais das ações efetivadas 

pelas organizações já elucidava a necessidade de realizar uma pesquisa continuada visando o 

conhecimento da realidade organizacional vivenciada sob diferentes prismas e conduzidas 

pelos gestores das entidades também vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e de Adolescente.  

2.1.3. Empreendedorismo e negocio social 

 

Muitos autores como Grassil (2012); Billis (2010) e Trexler (2008) já vem tratando 

teoricamente do tema de empreendedorismo ou negócio social, onde os negócios sociais 

podem ser interpretados mediante prismas teóricos diferenciados. No campo as organizações, 

é possível perceber a utilização de teorias institucionais que integram os stakeholderes, pois 

tais abordagens são participativas e enfatizam aspectos de meio ambiente e as pressões dos 

grupos de interesse do ambiente externo das organizações. 

Os negócios sociais são um tipo particular de empreendedorismo social e esse 

fenômeno é mais recente se comparado às experiências tradicionais. Nesse contexto, os 

negócios sociais podem ser considerados como uma alternativa dentro do sistema 

capitalista em função dos desequilíbrios sociais e ambientais (IIzuca, 2014, p.3) 

 

Todo negocio social precisa utilizar a gestão para manter a sua sustentabilidade com 

foco em estratégias que sustentam o fim a que  se destina o negócio.  Por isso em uma 

primeira etapa é necessário esclarecer o que se entende por empreendedorismo. Veja-se os 

contributos teóricos sistematizados no quadro  5 . 
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Quadro 5 – Modelo de empreendedorismo internacional 

 

Fonte: Oliveira, 2008 

 

Em síntese o em prendedor social possui uma visão estratégica de mercado incluindo o 

fator social acima da rentabilidade financeira, utilizando praticas de gestão para modificar o 

meio com idéias inovadoras e praticas que demonstram objetivos, mas focados no beneficio 

social mas utilizando técnicas do meio empresarial. Segundo o professor, Yunus (2016) a 

visão da Yunus Negócios Sociais é de disponibilizar de forma acessível, ferramentas para que 

as organizações Brasileiras interessadas, possam se engajar e contribuir para a construção de 

um país que não seja mais escravo da desigualdade e pobreza.  

No que se trata de conceitos difundidos no Brasil, pode ser percebido uma semelhança 

no contexto Nacional  e Internacional, as quais podem ser observados no quadro 6 a seguir:  
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Quadro 6 – Modelo de empreendedorismo social. 

 

Fonte: Oliveira, 2008. 

O empreendedorismo social, a partir dos quadros teóricos se apresentados no quadro 

6, pode ser caracterizado, pelo foco em valores  sociais e comunitários, atores que fortalecem 

o espírito dos negócios de forma natural que envolva de forma solidaria e em parceira a 

comunidade o governo o setor privado em uma estratégia voltada para os interesses do bem 

comum. 

As teorias de identidade organizacional paradoxalmente se destacam pela forma como 

as dinâmicas internas da organização influenciam as tensões dentro do negócio social (Smith 

e Lewis, 2011; Smith; Gonin e Berharov, 2013). 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). 

Para Alves Jr., Farias and Fontanelle (2009), de forma progressiva o terceiro setor é 

empreendedor, uma vez que, apresenta alternativas aos problemas sociais, ocupando espaços 

que eram exclusividade do governo, que, devido a diversas limitações, não são atendidas com  
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eficiência. Perante esta situação o Estado passa a delegar a responsabilidade a outros setores, 

com vista a conseguir suprir a demanda de prestação de serviços a sociedade, e o terceiro 

setor tornam-se progressivamente empreendedor. 

Segundo dados da Pesquisa divulgada pela Rede de Gestores de Organizações do 

Terceiro Setor – REGOTS (2012) na intenção de sanar a deficiência de dados estatísticos 

sobre o Terceiro Setor no Brasil divulgou um estudo relacionado ao Cenário das ONGS 

Brasileiras conforme quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 - Cenário das ONGs Brasileiras 

Foco da Pesquisa Aspectos Importantes 

O negocio social no Brasil 

- investigação de 236 organizações, em 17 estados  Brasileiros entre 

eles o RS. 

- Principal tema investigado: Negocio Social esclarecendo o 

paradoxo entre assistencialismo e os terceiros Setor, onde ambos 

buscam a auto-sustentabilidade com geração de receita própria. 

- A amostragem mostrou que menos da metade, ou seja, 48% 

possuem atividade que produz recursos financeiros e 52%, 

sobrevivem apenas com doações de terceiros. 

- Das 48% que possuem atividade com geração de renda própria, 

52% destas estão relacionadas com prestação de serviços. Os dados 

apresentados desmistificam o mito de que realizar um negócio social 

pode fugir do objetivo/missão principal. 

- Para 65% dos pesquisados, a atividade comercial contribui significa 

mente para a missão, entretanto 34% não têm lucro algum ou até 

mesmo prejuízo com algum tipo de venda oferecido a sociedade. 

Fonte: Adaptado de REGOTS, 2012. 

 

No Brasil os Negócios Sociais estão cada vez mais sendo incentivados a garantir 

resposta, mas são ao mesmo tempo explorados face às demandas emergentes e ao 

desequilíbrio dos financiamentos. A organização Yunus (2016), investe em organizações que 

apresenta no mínimo 3 critérios: potencial de impacto social que a iniciativa pode gerar; a 

solidez das idéias e do plano de negócios, incluindo a sustentabilidade financeira e o perfil do 

empreendedor ou equipe que estará à frente do negocio. Aqui reside mais um argumento do 

interesse desta pesquisa, que aponta dados sobre contextos e percepções das organizações que 

se encontram diante destas exigências. 

 Dentro do conceito de Massetti (2011) e Thompson e Doherty (2006), os negócios 

sociais bem-sucedidos, demonstram equilíbrio entre lucro e o impacto social e ao mesmo 

tempo, são organizações que mostram desequilíbrio entre o resultado financeiro e social. Por 
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sua vez, os negócios sociais que utilizam o know how 3  de mercado para solucionar os 

problemas sociais e ambientais, também enfrentam  riscos. 

Entretanto, apesar das possibilidades econômicas, financeiras e sociais propiciadas, 

provavelmente, pelos negócios sociais é preciso considerar os riscos inerentes a esse 

tipo de negócio. Conforme argumentaram Omar, Othaman e Ahmad “os principais 

riscos para os negócios sociais são os seguintes: capital financeiro insuficiente, práticas 

gerenciais limitadas e inúmeros problemas operacionais básicos no cotidiano dessas 

organizações” (Omar, Othaman e Ahmad,  2012, p. 1). 

 

Existem riscos associados a estes negócios sociais que decorrem da insuficiência de 

financiamentos e das práticas de gestão utilizadas, no entanto,  Jain (2012) apresentou 

também algumas vantagens, proporcionadas por  este tipo de organizações, com foco em 

negócios sociais, nomeadamente: geração de valores sociais e econômicos, criação de 

empregos, inovação na criação de novos produtos e serviços e, por fim, a promoção da 

equidade social. 

Ainda dentro da fundamentação teórica que trata de empreendedorismo social, 

segundo os autores, Gawell (2013); Borzaga, Depedrini e Galera (2012), concluem que o 

empreendedorismo, inicialmente compreendia as organizações de sociedade civil e 

governamentais, tendo em vista a melhoria das condições sociais, hoje, já abrange vários tipos 

de segmentos no mercado, voltados, nomeadamente, para o desequilíbrio social e ambiental. 

Os desequilíbrios sociais e ambientais são fatores que têm impulsionado os negócios 

sociais. Trata-se de uma temática que tem despertado a atenção de pesquisadores e 

executivos no mundo e no Brasil. Os negócios sociais enquanto fenômenos empíricos 

existem há muitos anos, mas conceitualmente estão em construção (Sassmannshausen e 

Volkmann, 2013; Mair e Martí, 2006; Dees, 2001 apud IIzuca, 2014, p.3). 

No campo teórico das organizações o empreendedorismo social se caracterizou como 

um fenômeno, por apresentar uma nova visão e perspectiva analítica, identificando que essas 

organizações, ao mesmo tempo em que almejam o lucro, desejam o impacto social. Neste 

sentido, os negócios sociais, são um tipo particular de organização no contexto do 

empreendedorismo social (Godóis-Desouza; Fischer, 2012). 

Segundo Sartori (2006) os movimentos sociais que acompanharam os passos 

democráticos de inúmeras nações, inclusive do Brasil, nas últimas décadas,  são um 

mecanismo que os cidadãos encontraram para reivindicar e ver reconhecido seus interesses e 

                                                 
3 Know How - é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". Know-how é o conjunto de conhecimentos 

práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) adquiridos por uma empresa ou um 

profissional, que traz para si vantagens competitivas 
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anseios. A sociedade civil serve-se destes movimentos para conquistar direitos negados pelo 

Estado, que justificam a construção de negócios sociais 

Uma tendência se configura como um elemento novo que vem conquistando pouco a 

pouco terreno no Brasil. A expressão “Negócios sociais”, ainda precisa ser mais bem 

compreendido. Assim como o advento do Terceiro Setor suscitou dúvidas e 

questionamentos sobre uma possível “substituição do Estado” em algumas áreas, talvez 

tais questões retornem à mesa ao se perceber o surgimento dos negócios sociais e a sua 

relação com os já constituídos Segundo e Terceiro Setores. O fato é que os negócios 

sociais já são uma realidade e vieram para ficar, mostrando que a junção entre causas 

sociais e gestão eficiente por resultados é um caminho sem volta. A combinação entre 

“negócios” e “causas sociais” tem se revelado uma promissora estratégia de 

sobrevivência financeira de organizações e de conciliação com causas relevantes à 

sociedade. O que em passado recente soava como algo inconciliável, hoje se revela 

como um caminho bastante viável e promissor (Deboni, 2013, p.11). 

 

A combinação entre “negócio” e “causas sociais” tem influenciado o 

empreendedorismo do setor. O estudo de Alves.Jr., Farias and Fontanelle (2009), demonstra 

que, mesmo em estágio incipiente e empírico, o empreendedorismo social, contribuiu 

eminentemente para a profissionalização da gestão no âmbito do Terceiro Setor. Contudo, 

ainda apresenta de forma frágil a cultura da sistematização dos processos, e o 

acompanhamento de tendências sobre as melhores práticas de gestão efetiva. 

Tem crescido muito no Brasil e no mundo o número e o espectro de organizações que 

buscam, por meio de ações locais e globais, respostas para as questões sociais e ambientais 

decorrente do tipo de desenvolvimento e dos modelos de Estado que se moldaram nos últimos 

50 anos Tenório (2008 p.7). No entanto a gestão destes novos tipos de empreendimentos, tem 

seguido diversos caminhos nos setores privados e governamentais.  

Em 1930, Getúlio Vagas já tinha assumido para o seu governo, a responsabilidade por 

uma ação mais efetiva na área social, através do reconhecimento do direito e seguridade dos 

indivíduos. Acresce a tradição de generosidade ou de solidariedade fortemente baseada em 

valores assistenciais e paternalistas existente na sociedade brasileira. Nesse contexto, 

misturam-se o público e o privado o confessional e o civil (Sartoti, 2006). 

Silva (2010), representa através de um diagrama apresentado em sua pesquisa a 

configuração do Terceiro Setor desde o século XIX, meados do século XX, passando pela 

década de 80 e no inicio do século XXI, representado na figura 3 a seguir: 
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Figura 3 - Trajetória da Estrutura do Terceiro Setor 

Fonte: Adaptado de Silva, 2010. 

 

As mudanças de configuração verificadas ao longo dos anos, demonstradas na figura 

3, com a inserção de novos atores em cada período, revelam que o setor foi acompanhando as 

demandas da sociedade, e acabou, adicionando organizações, nomeadamente para a captação 

de recursos, que, além dos tradicionais atores como o Estado e a igreja, foi mobilizando 

empresas, recursos próprios, organizações nacionais e internacionais; para encontrar formas 

empreendedoras de resposta aos problemas e a coexistirem, num ambiente em que a lei da 

sobrevivência organizacional, implicou a adesão a práticas que possibilitem a aferição e a 

demonstração de seus níveis de eficiência, eficácia, efetividade e transparência, elementos 

fundamentais para sua sustentabilidade (Silva, 2010). 

Alguns autores, como Heald (1988); Brummer (1991); Carroll (1999); Kaku (1997) e 

Altman (1998),  acreditam que para atuar nas questões socais as organizações precisam 

entender conceitualmente algumas teorias, como: a) a instrumental que defende que a 

organização é um instrumento de riqueza inclusive na criação de uma atividade com fim 

social; b) a teoria política cuja abordagem advoga que é através das questões sociais que a 

empresa e a sociedade se relacionam; c) a teoria integrativa que defende que a empresa, para 

manter a sua sobrevivência, se deve colocar como um elemento que depende da sociedade, 
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das suas exigências sociais,; e d) a teoria ética onde a organização acima dos interesses 

econômicos coloca os preceitos morais e éticos do bem comum. 

Citando Gonzalez (2000), entre um setor privado de finalidade lucrativa representado 

pelo mercado e o setor público estatal, haveria um espaço de organização de finalidade 

pública, de natureza jurídica privada, mas sem fins lucrativos, considerado o mais apto a 

enfrentar os problemas sociais, devido à crescente incapacidade do Estado de manter 

investimentos nestas áreas. 

Sintetizando, o conceito de empreendedorismo social adaptado de Oliveira (2008) é: 

- Um novo paradigma de intervenção social, pois apresenta um novo olhar e leitura da 

relação e integração entre os vários atores e segmentos da sociedade;  

- Um processo de gestão social, pois apresenta, uma cadeia sucessiva e ordenada de 

ações, que pode ser resumida em três fases: a) concepção da idéia; b) institucionalização e 

maturação da idéia; c) multiplicação da idéia;  

- Uma arte porque permite a cada empreendedor aplicar as suas habilidades e aptidões 

e, por que não, seus dons e talentos, sua intuição e sensibilidade na elaboração do processo do 

empreendedorismo social e uma ciência porque utiliza meios técnicos e científicos para ler, 

elaborar/planejar e agir sobre e na realidade humana e social;   

- Uma nova tecnologia social, pois a sua capacidade de inovação e de empreender 

novas estratégias de ação faz com que sua dinâmica gere outras ações que afetam 

profundamente o processo de gestão social, já não mais assistencialista e mantenedor, mas 

empreendedor, emancipador e transformador; 

- Um indutor de auto-organização social, pois não é uma ação isolada, mas, ao 

contrário, necessita da articulação e participação da sociedade para se institucionalizar e 

apresentar resultados que atendam às reais necessidades da população, tendo de ser duradouro 

e de alto impacto social. Não é privativo, pois a principal característica e a possível 

multiplicação da idéia/ação partem de ações locais, mas sua expansão é para o impacto global.  

Deste modo o empreendedorismo social poderia ser entendido como um sistema 

dentro de outro sistema maior chamado sociedade, gerando mudanças significativas oriundas 

do processo de interação, cooperação, concentração de elevado de capital social, redesenho de 

relações entre comunidade, governo e setor privado interagindo como parceiros, onde o 

principal objetivo é retirar pessoas de área um contexto desigual e com muito foco em 
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problemas sociais buscando estratégias para captar recursos a curto, médio e logo prazo (Melo 

Neto e Frios, 2002). 

2.1.4. O terceiro setor e seus atores no âmbito social 

Em 1970 um novo ator, designado Terceiro Setor, assim chamado por incluir 

organizações e práticas descritas como não sendo do Estado nem do mercado, começa a 

participar das discussões do Estado-Providência. Em meados de 1990 este ator começa a ter 

grande significância como ator econômico (fonte de emprego, empreendedorismo e gerador 

de riqueza) e como ator político, promovendo cidadania, capacitação e parcerias, com Estado 

na gestão local (Ferreira, 2009) na construção coletiva de propostas de desenvolvimento 

pessoal, social e ambiental. 

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). 

 

Para Ferreira (2009), a partir do momento que surgiu a figura de atores do Terceiro 

Setor (organizações, investigadores, apoiadores, investidores, governo) a discussão de 

entender e delimitar fronteiras sobre a atuação neste segmento tem sido uma constante. 

Um importante aspecto a ser observado neste estudo, embora não seja o foco principal, 

está relacionado com a capacidade técnico-operativa das pessoas que vão atuar neste setor 

num contexto e vasto, que envolve a relação, adulto, criança e adolescente, assim como as 

histórias de vida e a realidade que cada um traz consigo, que deve ser entendida no contexto 

da prestação de serviço destas organizações do terceiro setor para sociedade Geiem (2010); 

Garcia (2011); Gulaçti (2010), Dick (2013) e Anusic (2013).  

A Rede de Proteção Social deve implicar um modelo de gestão, que se suporte num 

trabalho coletivo, onde vários atores interagem entre si para articular ações conjuntas, 

compartilhadas como se fosse uma teia social, uma malha de múltiplos fios e conexões, 

portanto, é uma articulação política, uma aliança estratégica entre os atores sociais (pessoas) e 

forças (instituições), não hierárquica, que tem na horizontalidade das decisões, e o exercício 

do poder, os princípios norteadores mais relevantes (Adrião e Teixeira, 2013). 
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Por outro lado, a legislação reconhece a importância da família e da comunidade como 

atores fundamentais para o desenvolvimento da criança, onde por exemplo, uma criança ou 

adolescente em estado de risco não pode se tornar um prisioneiro social, em suma, sua 

liberdade não pode ser privada em detrimento de motivos sociais (Adrião e Teixeira, 2013). 

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 às 

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 às políticas públicas que regulam a relação entre o terceiro setor, as esferas políticas e 

públicas, as atividades governativas e o Terceiro Setor (Ferreira, 2009). 

Os atores sociais, que têm capacidade de refletir sobre a implementação de  

estratégias, táticas e definir estruturas, são considerados elementos fundamentais para 

conceber as oportunidades de uma determinada estrutura do terceiro setor (Jessop, 2007). 

Segundo Thompson (2001) apud Ioschpe, neste final do século XX praticamente todas 

as instituições e setores sociais estão enfrentando graves problemas de identidade, no sentido 

de saber qual é o seu papel diante das mudanças sociais, políticas, econômicas e globais das 

ultimas décadas. Atualmente se perguntássemos o que é o Estado ou o que é a organização ou 

a empresa, para o funcionalismo público ou para empresários a dúvida seria a mesma, pois 

não se consegue definir claramente qual é o papel e as atribuições de ambas previstas para os 

anos que vem pela frente, cada vez mais a responsabilidade de ambos e o seu reflexo na 

sociedade esta se estreitando. 

2.2. GESTÃO SOCIAL PARA O TERCEIRO SETOR 

Segundo Rezende (2006 p.80) “toda organização deveria constituir um Comitê de 

Gestão, com aproximadamente três pessoas, para não dificultar e burocratizar demais as 

decisões, chamado de Diretoria ou Conselho Diretor, encarregado de prover a execução dos 

objetivos da entidade”. O presidente com função de representar e dirigir a organização, o  

secretario com atribuição de substituir eventualmente o presidente e manter a escrita regular 

da entidade e o tesoureiro com a responsabilidade de organizar e movimentar os recursos 

financeiros.   
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Amaral (2013) em pesquisa realizada sobre o terceiro setor, demonstrou que as 

organizações pesquisadas trabalham sob a demanda de entidades tutelares e famílias, com 

conhecimentos de gestão limitados.  Por outro lado, conclui que não existem indicadores de 

resultados que permitam avaliar o impacto das atividades e projetos do setor. Por isso 

monitorar processos, gerir mudanças e realinhar estratégias de negócios de forma sólida e 

contínua, é um processo influenciado pela capacidade dos gestores e afeta a capacidade de 

sustentação das organizações do Terceiro Setor. 

Uma organização é tão grande quanto maior for a qualidade de pessoas que nela 

trabalha, e isso é sempre resultante, entre outros fatores, das ações estratégicas de 

Treinamento e Desenvolvimento, que a organização consegue sustentar em longo prazo (Bird 

2011). 

Para Salamon (2002) a gestão das atividades sociais baseadas na missão enfrenta 5 

desafios: 

1. Se legitimar como instrumento de promoção da filantropia principalmente em 

países do Terceiro Mundo, garantindo uma condição de legalidade, transparência 

contábil e disponibilização de informações aos seus instituidores e colaboradores; 

2. Habilitar gestores capazes de compreender e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, 

nas especificidades da reconceituação da assistência como política pública, em 

decorrência da diminuição da prestação de serviços estatais, do movimento de 

fidedignidade e da incorporação dos aspectos políticos próprios dessas organizações; 

3. Gerenciar suas organizações em situação de dificuldades financeiras, escassez de 

recursos públicos, aumento de demanda, burocracias e falta de informação e 

conhecimento sobre o Setor. 

4. A gestão da cooperação com o Estado, na realização de políticas públicas e para a 

gestão do relacionamento com instituidores empresariais privados que apresentam 

uma agenda de novas relações e influência e 

5. O cumprimento da sua missão, sentindo o peso e  a responsabilidade sobre a 

questão social e suas decorrências superando a cada dia as desigualdades sociais 

encontradas no seu âmbito de atuação. 

Kliksberg (1997) apud Cabral (2007, p.164-148), salientam a importância de 

começarmos a “reconhecer os aspectos qualitativos e políticos presentes na forma como as 
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declarações de missão são articuladas e testadas”. Por exemplo, analisar com profundidade os 

elementos constituintes dos atributos de participação da comunidade de instituidores, 

funcionários e beneficiários, de valorização da cidadania, de cooperação interinstitucional e 

da dimensão política dos programas para a valorização do ser humano, permitindo assim, a 

construção de um paradigma do caráter social da gestão, que realmente expresse a função 

social da gestão. Desde modo a eficácia do processo de gestão é advinda da realização 

adequada do compromisso político e histórico da instituição avaliado sob o âmbito do atributo 

de controle qualitativo como forma não só de declaração de sua missão, mas de avaliação do 

seu sucesso e desempenho acompanhando o desenvolvimento através do tempo. 

Para que a base de cálculo de um indicador de desempenho seja coesa, se torna 

fundamental considerar a combinação de indicadores financeiros e não financeiros, porém a 

definição dos indicadores é complexa e exige conhecimento em diversas áreas como gestão, 

finanças, economia entre outras que se encontram de forma ainda pouco entendida pelos 

gestores (Byrne, 2011).  

O modelo de Balanço Social do Instituto Brasileiro Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE) representa um conjunto de informações e de indicadores, para avaliação  da origem 

e destinação dos recursos e das ações realizadas pelas empresas ou organizações do Terceiro 

Setor, no cumprimento de sua atuação social, que permite avaliar impactos em todas as partes 

interessadas (funcionários, governo, comunidades, etc.) que interagem direta ou indiretamente 

a organização, (Resende, 2006.p 168). 

Segundo pesquisa realizada por Cabral (2007) as organizações do Terceiro Setor estão 

emergentes para um sistema qualitativo de avaliação de seus processos, que visem o controle 

social da gestão, com base no monitoramento do cumprimento da função. Draibe (2001 apud 

Cabral 2007 p. 200-201), avaliação de processos busca apreender as lógicas dos programas e 

projetos originados de interesses, motivações e negociações, demandados por valores e 

escolhas não consensuais, deste modo resultando em uma capacidade institucional de 

comunicação positiva com a sociedade, expondo seus critérios e resultados e beneficiando-se 

da sinergia desse envolvimento. 

 

A pesquisa realizada por Cabral (2007, p.210) sugere que o futuro das Organizações 

do Terceiro Setor, legitimamente concebidas e dotadas de instrumentos de avaliação, que 

promovam o controle social da gestão, são capazes de superar as injunções da cordialidade, 
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do clientelismo e da organização patrimonialista e corporativa. Porém, este processo, 

dependerá da incorporação na gestão do setor dos atributos do espaço público, não estatal 

como espaço local de proteção coletiva e de garantia social. 

A implementação das estratégias de gestão é fundamental para o sucesso da 

organização. O sucesso é um conjunto de fatores interligados, onde é necessário esforço das 

duas partes, trabalhadores e gestores na busca incessante por melhores formas de desempenho 

com vistas ao cumprimento  das estratégias de negócios estabelecidas para o período. Para 

viabilizar a operacionalização de indicadores de desempenhos é importante alinhar as 

estratégias da organização, documentar  e monitorar as ações do setor afim de que a 

organização corrija o que for necessário para alcançar metas planejadas (Lacerda, 2013)  

Ziebell & DeCoster (1991) uma organização que define objetivos claros no seu 

processo de planejamento de estratégias, torna o sistema de medição de desempenho mais 

claro e coeso, deixando claro qual é o seu papel e a sua contribuição social diante das 

demandas apontadas pela sociedade. 

Alguns autores defendem a idéia de que trabalhar a cultura da organização é um fator 

elementar para que as estratégias de gestão sejam bem definidas e aceitas diante da 

organização e pela sociedade (Allame, 2011, Asl et al, 2012, Jones, Mujtaba, Williams & 

Greenwood, 2011 e Shafei, Ghaderzadeh, Salavati & Lavei, 2011). O fator social para 

Ramezan (2010) e Campos (2012) é um dos mais importantes recursos de desenvolvimento 

estratégico para as organizações, (Ahmadi & Shirza de, 2011; Dalkir, 2011; Chen et al 2011) 

agindo também como uma vantagem competitiva sustentável, assim como o conhecimento 

sobre as realidades que cercam a organização se torna uma questão primordial para a gestão. 

Marques (2004) afirma que a inovação suporta-se na orientação para o mercado e para 

a rentabilidade do negócio, para que a Organização se afirme na sua estratégia de 

competitividade, tende a adotar novas ideias, interiorizando práticas e novas atitudes de 

gestão. Martin e Kettner (2010) reforçam que a gestão estratégica competitiva precisa definir 

critérios de monetarização, como eficiência, qualidade e eficácia que possam avaliar o 

desempenho organizacional. 

A rotatividade custa muito alto para a instituição, principalmente quando é 

desenvolvido todo um trabalho de capacitação profissional. Faz-se necessária a 

combinação de estratégias para a obtenção de resultados ideais. Por sua vez, não 

podemos ignorar que, no contexto do Terceiro Setor, o voluntariado ocupa papel de 

importância fundamental, compondo também o quadro de recursos humanos, sem, no 
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entanto, ser assalariado e por este motivo muitas vezes a rotatividade é alta o que 

desencadeia em custo e perda de produtividade e qualidade (Costa, 2003, p.45). 

 

A gestão de serviços sociais faz parte de uma estratégia abrangente de atendimento às 

necessidades e demandas dos cidadãos. Para Duarte e Diniz (2012), as organizações pequenas 

ocupam um importante papel no combate à pobreza e ao desequilíbrio socioeconômico, com 

um grande impacto social nas regiões, e  por conseguinte, com uma visão de gestão de 

negócios, focada  no desenvolvimento local, na resposta às necessidades sociais, promovendo 

inteligência, criatividade, com apoio de terceiros, gerando emprego e dando melhores 

condições de vida social para sociedade. 

McLeish (2011) enfatiza que um gestor pode trabalhar com diversas ferramentas para 

medir o seu desempenho, tais como o crescimento do seu capital intelectual, a participação de 

doadores e investidores, através de incremento em estratégias de gestão, gestão financeira, a 

busca de alternativas e o interesse em apoiar projetos. Brace-Govan, Brady, Brennan & 

Conduit (2011) apud Fonseca, Baptista e Nogueira (2014 p. 99) afirmam que as organizações 

sem fins lucrativos que possuem controle sobre a gestão, apresentam melhores desempenho. 

Os gestores junto com os trabalhadores devem ser implicados na determinação de 

formas de medir e monitorar os resultados das ações, para avaliar práticas coerentes com as 

estratégias estabelecidas. Para (Covin & Lumpkin, 2011; Huanh, Li & Tsai, 2008 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. 

Para Pimentel e Pimentel (2010) a gestão social está baseada em sete princípios tais 

como: 1.foco no interesse coletivo de caráter público; 2. orientação de valor; 3.lógica 

instrumental a um processo decisório deliberativo com base na racionalidade substantiva; 

4.tem como protagonista a sociedade civil organizada envolvendo todos os atores sociais 

organizacionais e institucionais de um dado  espaço publico; 5. processo participativo, 

dialógico e consensual; 6.se materializa pela deliberação coletiva alcançada pelo consenso da 

argumentação livre e 7. As parcerias e redes intersetoriais praticas ou de conhecimento ao 

formarem uma esfera pública materializam a gestão social.  

Segundo Alves Jr. Farias and Fontanelle (2009), é difícil a definição de um sistema 

comum ou único de gestão para o terceiro setor  que se adapte a heterogeneidade em 



 
CAPÍTULO II. ENQUADRAMENTO TEORICO 

 

 

 

presença, devido à complexidade e especificidade de cada organização, relacionada em parte, 

com a tipologia, finalidade, forma de funcionamento e o tipo de território. 

Para Adrião e Teixeira (2013) um dos desafios do Gestor Social na área da Criança e 

Adolescente é estar preparado tecnicamente para poder articular, nas redes de proteção social, 

e implementar  ações intersectoriais. Um documento denominado Orientações Técnicas para 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes foi elaborado em 2008, que deveria 

ser a matriz de gestão para toda a organização que tivesse interesse em desenvolver um 

trabalho com este fim, determina algumas regras e passa algumas orientações fundamentais 

para este segmento do Terceiro Setor, como: infraestrutura adequada, ambiente, cuidados e 

facilitadores para o desenvolvimento, atitude acolhedora e imparcial entre outras orientações 

para que a gestão e desenvolvimento das pessoas sejam alinhadas com as necessidades do 

segmento. 

A discussão sobre gestão social ainda está em fase de descobertas, oferece uma gama 

de oportunidades de exploração de fatores relacionados a este tipo de gestão como os fatores 

políticos, os econômicos, sociais. No Brasil, existem estudos e realizam-se freqüentes ciclos 

de debates, utilizando abordagens qualitativas e quantitativas, com vistas a identificar 

possíveis correntes teóricas e buscando formular conceitos e fundamentos capazes compensar 

sobre a correta definição de Gestão Social (Pinho, 2010). 

Um estudo realizado por Oliveira e Mota (2015), salientando a importância que estas 

organizações podem ter como elo de ligação no desenvolvimento dos jovens, principalmente 

os mais menos desfavorecidos no contexto social, salientam a importância de acompanhar, 

monitorar e fiscalizar a atividade do setor, condição subjacente a gestão. 

Adrião e Teixeira (2013), enfatizando que muitas organizações não governamentais do 

tipo abrigos, acabam ficando com crianças por mais de 10 anos institucionalizadas, cenário 

que agrava o desafio  de equacionarem a reintegração familiar no prazo de dois anos, situação 

que demonstra a necessidade destas organizações de se reinventarem, recriarem, de se 

adaptarem a novos modelos e perfis dos públicos e principalmente construir e solidificar 

novas relações com agentes que garantam a transformação social. 

A principal conclusão sobre o que significado de Gestão Social, “ consiste na afirmação 

da tese de que a qualificação da Gestão Social como instrumento de construção da 

esfera pública de emancipação carece de significado teórico e político, uma vez que não 

estão dadas as condições necessárias à sua constituição como campo de conhecimento e 

de produção de sujeitos sociais capazes de transformar as assimétricas entre Estado, 
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sociedade e mercado, no atual contexto de flexibilização produtiva. (Pinho e Santos, 

2015, p.155). 

 

Com efeito a profissionalização da gestão, no âmbito do Terceiro Setor, buscando 

melhorias no desenvolvimento da cultura da sistematização das atividades e no 

acompanhamento das tendências sobre as melhores práticas de gestão com vistas à 

sustentabilidade principalmente financeira e social , é um desafio que o setor enfrenta.(Melo 

Neto e Froes, 2009). 

A gestão social dentro das organizações do Terceiro Setor, tem se mostrado relevante, 

não só porque essas organizações se vêem limitadas, quanto à definição de estratégias para  

pensar o futuro. Todavia estas organizações defrontam-se diariamente em seu cotidiano, com 

problemas que ameaçam a sua sobrevivência em curto prazo, principalmente quando os 

recursos se tornam escassos, comprometendo a condição de seus projetos e questionando a 

sua própria razão de existir. 

2.2.1 Modelos de gestão 

Nos últimos anos com o amadurecimento dos conceitos e práticas as organizações do 

Terceiro Setor, tem-se buscado uma qualificação mais acentuada e efetiva dos serviços, para 

deixarem de ser exclusivamente assistencialistas e passarem a atuar na promoção do 

desenvolvimento sustentável de comunidades pobres. Este novo perfil está exigindo que as 

organizações adotem modelos de gestão, que proporcionem melhores resultados, abrindo 

portas à coordenação de recursos e à sua abrangência, implicando a passagem de 

informalidade do voluntariado para a fase de profissionalização (Alves.jr., Farias And 

Fontanelle , 2009).  

 

 

Na administração, as organizações devem respeitar alguns princípios que as levem aos 

resultados de sua operacionalização dentro do esperado e que atendam às exigências 

formais da gestão do negócio. Um desses princípios é o da maior eficiência, eficácia e 

efetividade, por meio dos quais se procura alcançar a maximização dos resultados, 

minimizando-se os impactos indesejados, seja no planejamento da gestão ou na 

execução. Esses princípios avaliam uma organização pelos resultados que obtém em 

termos de quantidade e qualidade dos bens ou serviços que produz e pelos processos 

que levam aos resultados (Alves.Jr., Farias and Fontanelle, 2009, p.10). 
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Subscrevendo, Alves Jr. Farias e Fontanelle (2009) sublinha-se a importância de 

adaptação de um modelo de gestão eclético suportado nos princípios da eficiência, eficácia e 

efetividade no planejamento e na gestão do terceiro setor, nomeadamente no que diz respeito 

à captação de recursos financeiros. Por outro lado, na linha de Silva (2002) o engajamento dos 

atores sociais na promoção de uma mudança social e na garantia da sustentabilidade das 

organizações sociais é fundamental. A partir de um modelo de gestão que designou o 

“Modelo Trevo” conforme representado na figura 4, devem aliar-se à gestão social de 

organizações do terceiro setor variáveis como qualidade, motivação, viabilidade e 

legitimidade, subjacentes às relações de alguns dos envolvidos na gestão. 

 
Figura 4 - A relação entre os diversos campos para uma excelente gestão para uma organização sem fins lucrativos 

Fonte: Adaptado de (Silva, 2002, apud Alves.Jr., Farias and Fontanelle, 2009). 

 

Este modelo de gestão apresentado na figura 4, está dividido em 5 dimensões: Grupo 

Gestor; Recursos; Serviços e Processos; Relações com a Sociedade e Informação, 

comunicação e Relações Internas. Ambas as dimensões interagem e se relacionam entre si, e 

articulam suas ações alinhadas com as estratégias da direção, medindo a capacidade e levando 

em consideração aspectos como a qualidade, motivação, viabilidade e legitimidade. 

Outra matriz é a utilização de Redes de Proteção Social, como um modelo de gestão 

que articula pessoas, organizações e instituições, tanto públicas como privadas, no intuito de 

compartilhar projetos, causas, de modo igualitário, democrático e solidário, forma de 

organização baseada em cooperação, conectividade e na divisão de responsabilidades e 

competências (Adrião e Teixeira, 2013). Esta concepção de Redes de Proteção Social tem 

suas bases calculadas no artigo 227 da Constituição Federal, integrado com o artigo 86 do 
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Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) onde define que: “a política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente far-se-á, através de um conjunto articulado de ações 

governamentais ou não governamentais da União, dos Estados, e o Distrito Federal e dos 

Municípios.   

Portanto, neste modelo de Gestão o trabalho é realizado de forma intersetorial entre os 

diferentes serviços e políticas públicas que compõe a rede de proteção social, porém os atores 

institucionais envolvidos deste prisma, receiam que estejam descaracterizando seus objetivos 

institucionais e suas formas de organização (Adrião e Teixeira, 2013). 

A governança a partir de estruturas participadas com a comunidade, pode apresentar-

se como um modelo de gestão adequado à pluridimensionalidade do fenômeno (Gonçalves 

2012). Segundo Sartori (2006) o próprio Estado, a partir da década de 90, evoluiu 

gradativamente e, de certa forma, fomenta alguns movimentos sociais participativos. O 

Orçamento Participativo, é um exemplo de processo de gestão que mobiliza a participação 

popular, que demonstra que o Estado começa a perceber a importância da participação do 

povo. 

Para que se possa oferecer um trabalho qualificado é necessário pensar em ferramentas 

de gestão capazes de facilitar o desenvolvimento de competências no Terceiro Setor, 

englobando não apenas, a melhoria de desempenho mais aprimorando de habilidades e 

atribuições, para poder lidar com questões cada vez mais complexas que exigem adequado 

grau de conhecimento, aos colaboradores voluntários ou não, e, capacidade de assumir e 

executar atribuições e responsabilidades com vistas a melhorar desempenhos organizacionais, 

pessoais e sociais (Dutra, 2002). No contexto social do terceiro setor a figura do voluntariado 

é muito presente, porém em alguns momentos fragilizada pela falta de entendimento do real 

compromisso de um voluntario que se caracteriza na citação a seguir: 

 

 “Voluntariado”, a quarta tendência, evidencia uma importante realidade com a qual 

muitas organizações, dos mais variados segmentos, dependem para sobreviver. As 

várias culturas organizacionais requerem programas específicos e customizados de 

incentivo ao voluntariado. A perspectiva ao abordar essa tendência, portanto, não é 

recomendar práticas que sirvam como modelos, mas sim propor uma reflexão a partir de 

um case. Ancorar todos os esforços de Investimento Social Privado em programas de 

voluntariado pode ser um caminho a ser seguido, mas não nos parece ser a tendência da 

área. Possivelmente a combinação entre essa prática e outros projetos e ações próprias e 

de parceiros sinaliza uma tendência em curso, a de conjugar diferentes esforços para 

engajar talentos humanos em projetos e ações de cunho social. As reflexões suscitadas 

por esse tema passam pela forma que as organizações que recrutam voluntários têm 
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gerido talentos de modo eficiente e eficaz, em prol de entidades sociais locais (Deboni, 

2013, p. 11). 

 

Costa (2003) nos leva a refletir sobre a importância da motivação contínua do grupo 

de colaboradores, em todos os níveis e setores de uma organização do Terceiro Setor, afim de 

que, a atividade realizada com remuneração não signifique apenas o ganho salarial mensal. 

São pessoas singulares e únicas, portadoras de necessidades pessoais e funcionais, que 

devem ser consideradas em função do desempenho adequado nos programas e serviços 

institucionais. O desenvolvimento de competências, a capacitação continuada, o 

relacionamento interpessoal e o atendimento específico a necessidades individuais são 

focos importantes a serem trabalhados no âmbito dos recursos humanos da instituição.  

Percebe-se com facilidade que as pessoas que exercem atividade remunerada nessas 

instituições apontam como fatores desmotivadores ao trabalho, o desconhecimento do 

cargo, a falta de habilidades necessárias, a falta de feedback positivo, o excesso de 

rivalidade entre colegas, o estabelecimento de metas impossíveis, conflitos com os 

chefes. E como fatores motivadores, a segurança no trabalho, os desafios, as 

oportunidades de criação, de realização profissional, de crescimento e desenvolvimento 

pessoal e o contato com a população usuária dos serviços institucionais (Costa, 2003 

p.54). 

 

Para Tan (2014) é imprescindível que um gestor tenha conhecimentos matemáticos, 

pois a diferença entre fazer bons e maus negócios pode residir justamente na capacidade de 

interpretar e analisar as informações que o mercado oferece e dentre tantos caminhos a 

escolher, optar pelo melhor. Na década de 80, surge a expressão capital social, do com uma 

análise sociológica abordada no artigo Le capital social do francês Pierre Bourdieu (1980), 

onde define ainda que: 

Le capital social est l´ensemble des ressources actuelles ou potencielles qui sont liées à 

la possession d´un réseau durable de relations plus ou moins instituonnalisées 

d´interconnaissance et d´interreconnaissance; ou, en d´autres termes, à l´appartenance à 

un group, comme ensemble d´agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés 

communes (susceptibles d´être perçues par l´observateur, par les autres ou par 

euxmêmes) mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles  (Bourdieu, 1980, 

p. 2). 

 

O Capital social tem como elemento básico a confiança, assim como as normas, 

legislações e as cadeias de relações sócias que contribuem com o aumento da eficiência da 

sociedade, portanto, quanto maior o nível de confiança entre os indivíduos de uma 

comunidade, maior a probabilidade de cooperação entre os mesmos, o que gera 

consequentemente, um maior capital social. Quanto mais utilizado for o capital social mais 

forte ele se torna ao contrario do capital financeiro. O capital social constitui-se um bem 

público, pois não é propriedade particular de nenhum que dele se beneficie (Putnam, 2003). 

Alguns estudos concluíram que o perfil e a qualificação do gestor é fundamental para a sua 
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liderança e construção do seu capital social (Alam, Islam, Obaidullah & Khan, 2011 E Jiang, 

Yang e Zimmerman, 2011). 

Segundo alguns autores da literatura a saída para uma Gestão correta implica 

formação em gestão e contato entre as partes teóricas e a parte prática, impulcionando idéias, 

valores, resultados eficazes e maiores são as chances de desenvolver gestores capacitados 

(Cheung & Au, 2010; Heilbrum, 2010; Ferreira, 2011). O comportamento de um líder está 

diretamente ligado ao contexto social ao qual ele esta inserido (Welter e Smallbone, 2011). 

O Terceiro Setor está se formando e se desenvolvendo dentro de um contexto de 

requalificação técnica, em função das exigências e competências necessárias para que as 

atividades sejam realizadas de forma coesa, de forma a demonstrar capacidade para lidar 

inclusive com os diferentes sistemas relacionados ao setor público e privado, deste modo o 

profissional deve estar preparado para lidar com as diversidades e ainda conseguir atingir 

bons desempenhos com poucos recursos disponíveis (Silver, 1998). 

Os profissionais que atuam em instituições do Terceiro Setor devem desenvolver 

competências para encarar desafio da gestão: 1º) Conhecer e saber utilizar-se da legislação 

atual que enfoca o trabalho na área das políticas sociais, dentre elas a da Assistência Social, 

Saúde e Educação; 2º) Ter clareza da conjuntura em que essas leis foram gestadas e 

implantadas e do contexto social, econômico e político em que estão inseridas as instituições, 

os usuários e todos os sujeitos envolvidos; 3º) Ter uma participação ativa nas instâncias legais 

que atuam junto aos segmentos com os quais trabalham; 4º) Saber estabelecer articulação e 

parcerias com as demais instituições da sociedade civil, através de associações, fóruns, 

núcleos, grupos, etc. e 5º) Ter clareza de suas concepções sobre quem é o usuário com quem 

trabalham, qual a visão que têm deste, e quais os princípios e diretrizes ideológicas, políticas e 

religiosas que norteiam o trabalho institucional (Costa, 2003, p.48). 

O setor deve estreitar parcerias com Universidades em prol de desenvolvimento 

fundamentado e sólido, conclusão avançada por  Marques (2012) que afirma que o combate a 

desigualdade em todas as esferas: sociais, abismo cultural, desenvolvimento e bem-estar, não 

são atribuições exclusivas do Estado, perpassam por todo tipo de Organizações. As 

Universidades são instituições formadoras de novos saberes e a educação torna o ser humano 

mais produtivo ao longo da vida contribuindo assim, de forma eficaz para o progresso e o 

crescimento econômico local (Marques 2012). 
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Novas oportunidades de trabalho estão cada vez mais em ascensão pelo chamado 

Terceiro Setor, e se fosse acelerada a qualificação no que tange ao processo gerencial dentro 

deste segmento (Bradner, 1993) a empregabilidade seria mais musculada. 

Birdthistle, Hynes e Fleming (2007) afirmam que mesmo que as pessoas apresentem 

capacidades inatas, elas podem aprimorar e reforçar, por meio da educação, treinamento,  

capacidades e processos de aprendizagem. Idogho e Augustine (2011; Costa, 2011; Carvalho, 

2011), constataram que o treinamento comportamental e a capacitação trazem melhores 

resultados, segundo autores, foi possível perceber uma melhora significante nas características 

dos lideres depois de concluído os treinamentos de desenvolvimento para aprimoramento de 

competências. 

Neste contexto, os gestores sociais são definidos como pessoas que desenvolvem 

soluções de inovação para problemas sociais e que provocam mudanças na sociedade (Sakar, 

2010). 

2.2.2. Sustentabilidade e inovação 

Marques (2004) conclui em sua pesquisa que é necessário explorar a consciência e a 

mobilização das organizações para o aspecto da inovação e desempenho econômico-

financeiro, buscando com isso, novas formas de fazer o seu negocio, seja o segmento que for, 

frente às grandes pressões de mercado, fruto de fatores como globalização, manuseamento de 

novas tecnologias, acesso a informações, comunicação entre atores,  perceptivas de 

concretizar as suas ambições estratégicas, construir e sustentar liderança e  competitividade. 

2.2.2.1. Sustentabilidade para o terceiro setor 

Para Marques (2012) a preocupação com o tema responsabilidade social empresarial 

que se iniciou no século XX,  inseriu novos conceitos e comportamentos, envolvendo os 

stakeholders do processo como responsáveis para participar no desenvolvimento, social, 

humano, econômico, político, cultural e ambiental, entre os envolvidos. 

Na pesquisa realizada por Alves.Jr., Farias and Fontanelle (2009), foi enfatizado que a 

gestão passou a fazer parte dos negócios das organizações do Terceiro Setor, com ações mais 

efetivas e voltadas para garantir a sustentabilidade, que  no caso desta pesquisa esta mais 

voltado a perceber o aspecto financeiro através da captação de recursos e as estratégias de 

gestão utilizadas para sobrevivência das organizações. 
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Segundo Munck; Munck; Souza (2011) existem alguns componentes essenciais para 

garantir a sustentabilidade social nas organizações, tais como a gestão do impacto das 

operações, o desenvolvimento humano adequado e o ambiente ético. No quadro da 

sustentabilidade ambiental teremos: a viabilidade ambiental a avaliação do impacto nas 

operações e a eco eficiência. A sustentabilidade econômica acompanhada de fatores como a 

competitividade, demanda de trabalho, rentabilidade em longo prazo e retorno suficiente. 

Segundo estudo realizado por Amaral (2013) na busca da sustentabilidade as 

organizações do Terceiro Setor devem desenvolver sua capacidade de accountability, para 

que possam atestar sua capacidade de desempenho, gestão, credibilidade e legitimidade 

enquanto organização.Os colaboradores da organização do Terceiro Setor, devem demonstrar 

envolvimento e conhecimento do que está sendo realizado, pois esses colaboradores podem 

trabalhar como captadores indiretos, fazendo divulgação e disponibilizando informações. 

Muitos empreendedores do setor social encerram as atividades por falta de recursos, ou 

atendem seu público alvo de maneira ineficiente não atendendo às necessidades finais, nem 

aos objetivos desejados (Silva, Vasconcelos e Normanha, 2012, p.16). 

A sustentabilidade financeira a qual esta em foco nesta pesquisa, requer estratégias 

múltiplas por parte dos gestores das diversas organizações da sociedade civil e do mundo 

corporativo. De uns anos para cá, com a melhoria das condições socioeconômicas do país, 

diversas organizações internacionais redirecionaram recursos para outras regiões do mundo, 

em especial África, Ásia e outros países da América Latina, reduzindo a disponibilidade de 

recursos para o Brasil. Além disso, o crescimento do número de organizações do Terceiro 

Setor e de institutos e fundações empresariais no Brasil contribuiu para acirrar a busca por 

recursos e para alcançar a sustentabilidade financeira e viabilizar projetos próprios. Portanto, 

ainda que não seja nova, esta tendência nunca esteve tão em pauta, configurando-se em 

desafio crucial para a sobrevivência de diversas organizações e profissionais na 

contemporaneidade. Deriva daí a criatividade de algumas delas ao lançar mão de estratégias 

muito bem elaboradas e bastante eficazes de captação de recursos, seja para si (manutenção 

institucional e projetos próprios), seja para o fomento de outras iniciativas. Evidentemente a 

internet nunca teve um papel tão relevante nesse quesito quanto agora, ainda que não 

substitua o bom e velho networking (Deboni, 2013 p.10-11) 

 

A parceria com Universidades, por exemplo, é uma orientação que favorece a procura  

de  sustentabilidade, uma vez que alia o conhecimento das universidades à prática do setor. É  
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preciso encarar os desafios globais com mais qualidade no perfil de colaboradores, pelo que a 

estratégia passará pela capacitação dos seus colaboradores. 

 Embora se sublinhem as dificuldades financeiras do setor e se encetem esforços para 

captação de recursos financeiros, para Campos (2012) o primeiro passo para a 

sustentabilidade está na transparência e no aumento da competência. 

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). 

 

Esta realidade demonstra a constante necessidade que as o Terceiro Setor enfrenta de 

investir mais no seu capital humano e através desta mão- de- obra qualificada buscar melhores 

desempenhos em todas as áreas e programas desenvolvidos internamente. 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, conforme descrito no quadro 8, com vistas 

a atingir a autosustentabilidade: 

Quadro 8 - Procedimentos para autosustentabilidade 

PROCEDIMENTO AÇÕES 

1-Gestão para negócios 

Sociais 

Quadros com experiência de gestão para apoiar setores que trabalham pelo social. 

Voluntariado especializado  

2-Fundos: uma entre outras 

fontes de receitas 

Os cortes nas despesas públicas inevitavelmente afetam as transferências para as 

IPSS. 

3-Estratégias de diversificação 

das fontes de receitas 

Rentabilização do patrimônio. 

Exploração de bens imóveis: arrendamento, cedência para exploração; 

contrapartida em numerário, bens, ou serviços. 

Cedência de viaturas a instituições ou entre as entidades em regime de aluguel, 

cedência, permuta; contrapartida em numerário, horas de utilização de outros 

equipamentos. 
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Continuação: Quadro 8 

PROCEDIMENTO AÇÕES 

4-Protocolos / parcerias com 

empresas   no     âmbito   da 

responsabilidade social 

Apoio técnico diverso. 

Articular com as empresas para encetar formas de responsabilidade social. 

Programas de mentoring e patrocínio de pessoas e causas. 

Ligação apoio pessoa / causa apoiada. 

Menos apelo e mais potencial de captação de donativos indiferenciados. 

5-Estratégias de redução de 

custos e aumento da eficiência 

dos recursos 

Criação de centrais de compras envolvendo um leque alargado de instituições. 

Encaminhamento de utentes (usuário-direito de uso) entre Instituições em função 

da proximidade com o utilizador. 

Protocolos com escolas e outras entidades para prestação de serviços (refeições, 

medicina no trabalho). 

Partilha de recursos humanos especializados. 

Fonte: Adaptado de Souza, 2012. 

 

Os procedimentos de autosustentabilidade se tornam fundamentais na medida em que, 

estruturam e sistematizam dentro das organizações ações focadas na responsabilidade social, 

prospecção e diversificação de fontes de captação de recursos, redução de custos e otimização 

de processos de trabalho, com vistas a buscar mais padronização e crescimento qualificado e 

sustentável. 

Para Mourão (2013) é indiscutível a importância do papel que as instituições sociais 

sem fins lucrativos, como movimentos não governamentais, têm desempenhado no apoio 

social às pessoas vulneráveis e na implementação de políticas sociais de inclusão, 

promovendo o envolvimento individual num processo de cidadania ativa e socialmente 

responsável. A Governança Corporativa é, neste sentido, um desafio premente, seja no 

Terceiro Setor, seja no mundo corporativo.  

A tão falada “Governança” é tema quente em muitas organizações e tão vital para a 

sua sustentabilidade. Algumas organizações sucumbem pela falta de governança. Muitas 

vezes identificam claramente o tema, mas não sabem ao certo como enfrentá-lo ou não 

querem fazê-lo, pois seria necessário assumir a tão apregoada coerência entre o que se prega e 

o que se pratica, uma vez que, nesse processo seriam expostos e encarados problemas de 

natureza interna da organização. Essa tendência remete ao velho ditado “santo de casa não faz 

milagre”. Será que essa máxima é realmente válida para nosso campo de atuação? Será que há 

especificidades na abordagem da governança em institutos e fundações? (Deboni, 2013, p.12). 
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Para Lambert & Lapsley (2010) a expressão governança ainda é muito complexa 

dentro das organizações do Terceiro Setor, onde a gestão fica atrelada a conjunto de 

dirigentes, profissionais interessados, investidores e a qualquer outra parte interessada, que 

além de assumir o comando da gestão, controla todos os processos institucionais com vistas 

ao desempenho da sociedade. 

Também Arns, Zuniga e Rover (2004)  destacam, é necessário construir novos espaços 

de gestão, mais amigáveis e menos burocráticos, assim como deve ser fomentado o respeito à 

valorização e o fortalecimento da diversidade como elementos estruturantes da 

sustentabilidade.A agencia dos Estados Unidos para o desenvolvimento sustentável, foi uma 

iniciativa global para apurar índices relacionados à sustentabilidade no Terceiro Setor, 

funciona como um laboratório e apresenta indicadores de sustentabilidade de organizações em 

29 países. Os índices propostos cobrem sete áreas: imagem, infraestrutura, prestação de 

serviços, advocacia, viabilidade financeira, capacidade organizacional e ambiente jurídico. O 

mesmo relatório divulga indicadores de desempenho e a nota final atribuída para as 

organizações do terceiro setor, dentro do seu respectivo país.  (Usad, 2010). 

Alguns autores corroboram empiricamente a necessidade de identificar variáveis que 

possam determinar melhores resultados de ordem financeira das organizações sem fins 

lucrativos, (Brunet, Brassard & Corriveau, 1991; Morin, Savoie & Beaudin, 1994; Savoie & 

Morin, 2001; Lisboa, Coelho, Coelho & Almeida, 2011 e Laville (2013) apud Fonseca, 

Baptista e Nogueira 2014) com uma abordagem mais específica que componha toda a 

especificidade do setor, considerando os diversos fatores que são fundamentais para que as 

estratégias  de gestão dentro deste universo busque a sustentabilidade organizacional e a 

estrutura de uma economia solidária. O espírito empreendedor é uma característica importante 

para quem decide assumir um negocio, que segundo Audretsch e Fritsch, 2006) este perfil 

esta relacionado a uma força vital para o crescimento da economia dos países desenvolvidos. 

2.2.2.2 Inovação para o terceiro setor 

Segundo Walker (2006), inovação é o processo pelo qual novas idéias, objetos ou 

práticas são criados, desenvolvidos aprimorados e difundidos. A prestação de contas, por 

parte das organizações do Terceiro Setor, à sociedade e aos doadores de recursos, possibilitará 

um aumento da transparência de suas ações e da confiança a sociedade. 
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Marques (2004), conclui em sua pesquisa sobre o impacto da inovação no desempenho 

organizacional portugues, onde, a inovação como estratégia continuada e um fator 

determinante de retroalimentação do processo de renovação, e deste modo a inovação age 

estrategicamente como um fator indireto e explicativo da variação do desempenho 

econômico- financeiro tendo efeitos nos fatores de competitividade da empresa. 

Em um artigo publicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (2010) foi apresentado um estudo sobre a inovação como fonte de crescimento 

global e social, que conclui que a estratégia de inovação é um dos principais motores para o 

crescimento sustentável, principalmente nos países emergentes, que contam com escassos 

recursos e que precisam saber utilizar o que tem para produzir mais. 

A utilização de tecnologias gerenciais, se fortalece através da retroalimentação entre 

os diferentes atores de um processo organizacional, com um perfil dinâmico, considerando 

diferentes percepções e posicionamentos sobre novas realidades e novos modelos de 

articulação gerencial considerando as dimensões técnicas, sócias e econômicas (Veltz e 

Zarifian, 1993) 

A visibilidade adquirida através da mídia acarreta um ganho de capital (simbólico e 

cultural) intangível, gera também impacto na opinião pública e conquista credibilidade destes 

atores sociais e das suas ações (Arns, Zuniga e Rover 2004). Esta visibilidade provoca 

Reconhecimento público, que foi o que levou alguns movimentos, como Movimento Sem 

Terra e o dos seringueiros da Amazônia, à obtenção de poder de negociação frente às esferas 

públicas. A comoção causada pela opinião pública contribuiu para seu fortalecimento. É sob 

este aspecto que outros arranjos institucionais (locais ou internacionais) podem trazer ganhos 

e conquistas mais efetivas, menos penosas, por exemplo no que diz respeito à elaboração de 

políticas públicas que contemplem os problemas locais. Esta é uma relação dialética: ter 

visibilidade em escala regional, nacional ou internacional, para obter conquistas em escala 

local (Arns, Zuniga e Rover, 2004,p.8). 

A inovação é um processo de várias etapas por meio do qual as organizações 

transformam idéias em novos produtos, serviços ou processos, a fim de tornarem-se 

competitivas e alcançarem o sucesso Baregheh et al (2009). Para Marques (2004) a inovação 

social está voltada para a gestão de pessoas com vistas a obtenção de solução para questões de 

ordem social. 
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O empreendedorismo social no Brasil pode ser considerado uma ação 

inovadora voltada para o campo social cujo processo se inicia com a observação de 

determinada situação-problema local, para a qual se procura, em seguida, elaborar 

uma alternativa de enfrentamento. Observamos também que essa idéia tem de 

apresentar algumas características fundamentais, tais como: 1.º) ser inovadora; 2.º) 

ser realizável; 3.º) ser autosustentável; 4.º) envolver várias pessoas e segmentos da 

sociedade, principalmente a população atendida; 5.º) provocar impacto social e 

permitir que seus resultados possam ser avaliados. Os passos seguintes são: colocar 

essa idéia em prática, institucionalizar e gerar um momento de maturação até que seja 

possível a sua multiplicação por outras localidades, criando, assim, um processo de 

rede de atendimento ou de franquia social, até se tornar política pública (Oliveira, 

2008). 

 

 Com relação à inovação social pode-se afirmar que estes aspectos estão relacionados a 

contextos como trabalho, competências, estratégias criativas entre outros, nas organizações do 

Terceiro Setor é possível evidenciar a promoção de criatividade de forma muito representativa 

para atuar em causas que o setor público e privado deixam a desejar (Mulgan, 2007). 

Segundo Storto e Pinto (2017), existe o desafio da implementação da Lei 13.019/2014 

em todos os estados e municípios, com vistas a novas estratégias coletivas e transversais, 

onde o objetivo principal da Lei é regular as parcerias entre as Organizações da Sociedade 

Civil e o Poder Publico, este foi efetivamente mais um degrau alcançado na direção de um 

novo marco regulatório na criação de um ambiente mais favorável, transparente e 

democrático para a atuação da Sociedade Civil Organizada  

 O reconhecimento do modo de atuação em rede típico da sociedade 

civil é de suma importância. Por ser uma novidade importante, da qual ainda 

não há consolidação de práticas, as regulamentações variaram bastante. O 

ideal seria simplesmente seguir o formato estabelecido pela lei federal. O 

termo de atuação em rede é o instrumento que formaliza a rede entre as 

organizações executantes e a celebrante na execução. A celebrante é a 

responsável pelo projeto ou pela atividade perante a Administração Pública. 

Deve, para ser assim considerada, cumprir alguns requisitos específicos, como 

por exemplo o prazo mínimo de cinco anos de existência da Organização da 

Sociedade Civil  celebrante (Storto e Pinto, p.12, 2017). 

 

A lei 13.019/2014 é considerada muito importante pois incorpora métodos de trabalho 

transversais e abrange todas as áreas, desde as mais tradicionais, como assistência social, 

saúde e educação, até as mais contemporâneas, como promoção e defesa de direitos humanos, 

preservação do meio ambiente, criança e adolescente, ciência e tecnologia e etc. 

Uma alternativa a ser explorada e adaptada como um modelo de gestão sustentável 

com foco em desenvolvimento e educação presencial e à distância, que além de oportunizar 
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capacitação a um número maior de pessoas, os custos são mais acessíveis e a logística se 

torna mais flexível nesta modalidade. Segundo Tavares, Carvalho e Santos (2013) a educação 

à distância (EAD) como um resultado dos reflexos do processo de transformação de uma 

economia global, gradativamente vem merecendo destaque nas organizações com foco em 

educação, o que desperta uma nova forma de estruturar o processo de ensino e aprendizagem 

dentro de ambientes que proporcionem múltiplas possibilidades de contato e troca de 

informações, de maneira a garantir o crescimento e a qualificação técnica através de uma 

plataforma virtual que ocorre em diversos tipos de espaço e tempo definido pelos usuários. 

Deboni (2013) já constatou em sua pesquisa algumas tendências na mesma linha desta 

investigação as quais, algumas estão também alinhadas com os resultados desta investigação, 

em seu livro relata. 

Depois de idas e vindas, reuniões, contatos e diálogos, conseguimos identificar e 

sistematizar claramente sete tendências. Convencionamos denominá-las 

“macrotendências”, pois elas contêm abordagens diversas, conceitos e visões. Cada uma 

delas já mereceria uma publicação que aprofundasse seus conceitos e práticas, 

oferecendo maior diversidade e amplitude de cases relevantes e inspiradores (Deboni, 

2013, p.8). 

 

A seguir a figura 5, nos oferece uma visão geral das sete tendências identificadas pelo 

autor na construção do seu livro. 

 

Figura 5 - Tendências de Dimensões para o Terceiro Setor 

Fonte: Deboni, 2013 

 

Além das dimensões citadas anteriormente na figura 5, a investigação feita por Deboni 

(2013), também identificou a necessidade de aprofundar temática como marketing social e 
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metodologia de capacitação e-learning para o segmento, entendendo que sempre que 

apresentado por alguns teóricos, era de forma positiva, porém pouco aprofundado por falta de 

pesquisa especificas da interação destas dimensões, dentro do Terceiro Setor. Tangari et al 

(2010), aborda uma forma de conceito que pode ser uma alternativa para as organizações do 

Terceiro Setor, onde a estratégia promocional pode assumir um compromisso filantrópico 

relacionado a uma demanda social. E para Safarnia (2011), a orientação das estratégias de 

marketing escolhidas pelas organizações deve estar sempre associada ao tipo de cliente ao 

qual deseja atingir. Mahmoud (2012) também apresentou estudo onde orientação de mercado 

e aprendizagem para definição de estratégias de desempenho para organizações sem fins 

lucrativos. 

Dentro do contexto social em permanente processo de transformação, é possível 

perceber a transposição de práticas tradicionais em direção a novas propostas de gestão, a 

manutenção de um estado, a sustentabilidade, a inovação e a transformação de todo contexto 

em que a sociedade atua (Alter, 1993). Com as novas tecnologias à disposição, especialmente 

a rede mundial de computadores (Internet), a comunicação entre cidadãos de todo o planeta 

tornou-se extremamente facilitada e acessível. Tal tecnologia é utilizada também pelos 

movimentos sociais, que agora passam a se organizar em redes, unificando os interesses e as 

reivindicações.  

Após a fundamentação teórica apresentada neste capítulo, se torna mais claro o 

entendimento sobre praticas  de gestão associadas a aspectos sociais do terceiro setor e 

captação de recursos para o terceiro setor e alguns outros aspectos que devem ser 

considerados nesta relação nesta relação como a história e características do terceiro setor, as 

formas de captação de recursos e alguns tipos de estratégias de gestão. Todo este 

embasamento teórico tem importância para um melhor entendimento do cenário que se 

apresenta a pesquisa e que será apresentado no próximo capitulo, onde será apresentado o 

enquadramento contextual percorrendo por aspectos de gestão social de ordem, internacional, 

nacional, regional, municipal até à contextualização do Fórum Municipal do Direito da 

Criança e de Adolescente de Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul que é a principal 

população desta pesquisa. 
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2.3. CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANOS E ESTRATEGIAS  

Segundo Orlickas (2012), as organizações estão cada vez mais empenhadas investindo 

em papeis de atuação, política, econômicos, sociais e na ética organizacional, entende-se 

também a importância desta atuação sendo reconhecida como um valor estratégico para as 

organizações, agregando um propósito de parcerias, princípios e práticas, baseados na ética, 

transparência e na gestão social. 

Archambault (2009), entende que o Terceiro Setor na  União Européia pode ser 

reagrupado por similaridade, porque o modelo de funcionamento e financiamento é 

semelhante nos vários países. O caso de Portugal,num estudo realizado entre os anos de 2003 

a 2007, Mourão (2013),  dá-se conta de que a maioria das Instituições de Solidariedade 

Social, além do apoio do Estado central,  recebe apoios provenientes das autarquias, 

reforçando assim, as sua fontes de receitas regulares  para garantir a manutenção do negócio.  

 Segundo Cebrian, Servos e Marcuello (2007), na Espanha o terceiro Setor possui três 

aspectos principais, na relação que estabelece  com a população no intuito de captar recursose 

e são eles: doadores de recursos, voluntários e membros. 

Segundo Tachizawa (2014 p.12) o grande crescimento da participação das 

organizações empresariais na ação social deu-se a partir dos anos 90, onde 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. 

Para Garriga e Melé (2004) a gestão social pode ser observada através de quatro 

prismas fundamentais; o primeiro é uma estratégia que estabeleça objetivos em longo prazo; 

segundo a utilização dos meios da organização de forma ética e responsável; terceiro a 

integração entre as dimensões sociais globais e por ultimo a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável.  

Ainda segundo autores, saber escolher a fonte ou meio de captação de recursos em 

momentos propícios, evita problemas futuros, e também utilizar meios e métodos para manter 

essa fonte se tornam fundamentais, afinal nenhuma organização independente de modalidade 

sobrevive sem a disponibilização de recursos, sejam eles de qualquer teor.  
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Derivamos da análise do desenvolvimento do Estado Providência e da conotação ampla 

do sistema de proteção social um lugar relacional em que se pode localizar o surgimento 

do Terceiro Setor. Os casos norte-americanos e europeus de modelos de 

desenvolvimento desse Estado Província apontaram peculiaridades que se manifestam 

na proteção e na organização das ações privadas do Terceiro Setor. Um aspecto 

fundamental da organização social do Brasil e da cultura nacional, a cordialidade das 

relações sociais, é apontado pelos autores que examinaram a evolução histórica 

brasileira (Cabral , 2007 p.65-66). 

 

É com base na reflexão sobre a inclusão desse tributo nas Organizações do Terceiro 

Setor (OTS) que poderemos estabelecer o lugar social delas no sistema misto de proteção 

social e considerar as especificidades de seu desenvolvimento recente no que concerne à sua 

disposição de agregar valores de solidariedade e voluntariado para gestão social das questões 

motivadas pelo desenvolvimento desigual, inclusive como atores de uma nova perspectiva da 

política de assistência, nomeadamente marcada por aquelas diretrizes da lei (Cabral, 2007). 

O Terceiro Setor se configura por qualquer pessoa jurídica que não tenha o lucro a ser 

distribuído entre os seus associados ou administradores, o que significa não possuir fins 

lucrativos econômicos, podendo também enquadrar-se no gênero de organizações sociais 

(Silva e Silva 2006 p.21). 

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). 

É importante ressaltar que muitas empresas atualmente investem em programas de 

cunhos social em detrimento de incentivos fiscais e abatimentos em tributos e por este motivo 

as vezes fica difícil interpretar se a adesão a programas sociais é em função de um 

compromisso social ou para ter um favorecimento na redução de tributos impostos pelo 

governo. 

Segundo Dimenstein Apud Ioschpe, (2005) o Brasil em 1989 era cenário de 

extermínio que dizimava a vida de meninos e meninas pobres, mas o reflexo da realidade 
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social, mostrava não era apenas a infância que estava fora da agenda política nacional, não 

havia também interesse em promover os direitos humanos. Porém na gestão de João 

Figueiredo com a anistia a perspectiva de tortura e extermínio cometido por policiais virou 

passado com a instalação de um governo civil, conquistado por Tancredo Neves, mas regido 

por José Sarney.  

Ainda segundo autores, a mídia através das noticias de jornais, começavam a divulgar 

e valorizar ações voltadas a garantia de segurança e o direito das crianças, como a reportagem 

sobre um desfile de modas de meninos de rua promovido pelo projeto Axé em Salvador e a 

experiência da Mangueira, no Rio de Janeiro, onde, graças ao esforço comunitário, apoio do 

poder público e da iniciativa privada, a delinqüência infantil caiu a níveis jamais imaginados 

no morro. “A imprensa descobria as soluções do Terceiro Caminho, a possibilidade de reduzir 

a exclusão social a partir da engenhosa combinação do governo e comunidade (Dimenstein 

Apud Ioschpe, 2005, p. 166).” 

O século XX não abriu espaço ideológico para a infância a questão social era apenas 

um detalhe. As questões da criança e educação não faziam parte da prioridade nacional, 

estavam fora do discurso da direita e da esquerda partidária, pois ambos acreditavam que a 

miséria seria extirpada com a industrialização, investimento estrangeiro e melhoria da 

infraestrutura (Dimenstein Apud Ioschpe, 2005). 

Diante deste contexto esta pesquisa busca explorar mais a ocorrência de gestão e as 

ferramentas de captação de recursos em um segmento hoje consideradas emergentes para o 

país, que é a assistência dada as crianças e adolescentes que hoje são a semente, mas em um 

futuro bem próximo serão nossos representantes para mudar o contexto social da sociedade, e 

na situação que hoje se encontra a Região se torna preocupante manter uma vida digna diante 

de tanta violência e brutalidade sofrida por eles.  

Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas da Infância - Unifec (2015), com 

relação ao Índice de Homicídios na Adolescência -  IHA, estimam que se as condições atuais 

forem mantidas, o Brasil pode chegar a 42 mil assassinatos de adolescentes  entre 2013 e 

2019, o relatórios destacam também que o Brasil esta em segundo lugar no ranking de países 

com maior número de assassinatos de crianças até 19 anos, perdendo apenas para Nigéria. 

Portanto o trabalho do Terceiro Setor tem muita relevância para sociedade que espera que este 

quadro seja revertido rapidamente e o cenário atual, demonstra claramente que somente com a 

atuação do Poder Público, esta realidade esta longe de ser modificada. 
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Deste modo a imprensa a sociedade e os homens públicos, constatam dia a dia que as 

fórmulas tradicionais de enfretamento da pobreza estão esgotadas. A criança com seus 

projetos experimentais e bem-sucedidos ensinam agora o Terceiro Caminho, um caminho no 

qual se redefinem e se combinam o que é público, oficial e privado numa das mais marcantes 

revoluções administrativas deste fim de século (Dimenstein Apud Ioschpe, 2005). 

Uma pesquisa realizada Pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2002 

relatou que mais da metade das empresas Brasileiras realizam algum tipo de trabalho social e 

que iniciativas voltadas para as crianças são as preferidas pelo empresariado representando 

62% da adesão. A pesquisa também revela que a ação realizada pelas empresas não avança na 

maioria as vezes em função de benefícios fiscais obtidos, mas sim pela filantropia 

representando 76% dos casos em (Tachhiazawa, 2002, p.11). 

2.3.1. A importância de planejar a previsão de recursos como estratégia de 

sustentabilidade 

Para que seja viável a destinação de verbas públicas é necessário que as entidades do 

Terceiro Setor estejam com o seu planejamento de recursos bem elaborado. 

A previsão dos Recursos segundo Kother (2004) é um momento indispensável, tanto 

no plano de ação, quanto nos projetos. A relação de recursos para cada projeto tem que estar 

prevista nos recursos financeiros da organização, não podendo ultrapassar os limites previstos 

pelo plano de ação. Para chegar ao custo geral do projeto, deverão ser levantados os custos 

parciais de cada meta, considerando, neste orçamento, as rubricas de recursos humanos, 

recursos materiais e recursos físicos. 

Ainda segundo a autora, metodologicamente falando podemos utilizar um modelo 

prático para o levantamento dos recursos necessários. No levantamento dos custos dos 

recursos humanos, importa verificar o número de pessoas envolvidas no projeto, o número de 

horas, o custo/hora e aplicar no cálculo. Com o custo dos materiais utilizados, constantes das 

notas de compra, faz-se a soma e obtém-se o custo parcial deste processo.No que se refere aos 

custos dos recursos físicos, quando existem, faz-se um levantamento especificado de cada 

item e, com a soma de todos, ter-se-á a soma parcial desta rubrica (Kother, 2004). A soma 

final das três rubricas dará o custo total do projeto. Concluída a previsão de recursos, deverá 

constar do projeto um cronograma de recursos financeiros para possibilitar o 

acompanhamento do mesmo. 
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 O fundraising é um processo de busca de recursos que se deve incorporar em prática 

profissional e estabelecer em  atividade reflexiva que permita construir uma determinada 

teoria sobre a atividade, Voltolini (2003). As entidades do Terceiro Setor precisam de 

recursos tanto para ser efetivas quanto para ser sustentáveis. A existência ou não desses 

recursos expressa o enraizamento dessas organizações na sociedade e manifesta o grau de 

articulação que elas mantêm com seu entorno. Quando uma organização consegue obter uma 

fonte de financiamento, produz-se um fenômeno de validação social e legitimação de sua 

causa. Por isso, quando a concepção da ação é reduzida unicamente a um de seus aspectos – à 

obtenção do dinheiro – ela trai sua razão de ser. 

 Dentro deste conceito de fundraising 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, social e organizacional. O financiamento 

constitui um elemento crítico da gestão das organizações, pelo que, seria impensável que 

organizações com um bom nível de gerenciamento não tivesse planos claros e estratégias de 

financiamento (Voltolini, 2003). A idéia principal e implícita de “arrecadar”, ou “captar” 

recursos, parte do princípio de que, são os “outros” – as diversas fontes – que possuem os 

recursos necessários. 

 Segundo Voltolini (2003), primeiramente, muitas vezes não se reconhece a 

importância dos recursos não financeiros (tempo, conhecimento, etc.), que são 

freqüentemente o ponto de partida para se conseguirem os recursos econômicos necessários. 

Na gíria dos profissionais da área nos Estados Unidos, fala-se em “friend rasing” como 

condição para o “fundraising”. Há recursos que podem ser gerados e necessariamente 

arrecadados, é o caso da venda de serviços, componentes substanciais das organizações do 

Terceiro Setor da América Latina, que representam um grande peso em seu financiamento 

quando comparada com as dos países desenvolvidos. 

 Vários autores enfatizam a busca de fontes de financiamento, criticando o fundraising 

que quer dizer tão somente obter donativos. Com efeito há muitas maneiras de gerar fundos, 

como elegibilidade dos investimentos, venda de produtos e serviços, etc. No entanto, o 

Fundraising, na literatura profissional dos Estados Unidos, indica o ato da solicitação de 

fundos a partir de diversas manifestações (eventos, telemarketing, etc.). E o conceito de 

processo de desenvolvimento ou desenvolvimento de fundos, enfatiza a construção de 
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relações – vínculos – entre a organização e as fontes, de modo a que a obtenção de fontes 

possa ser mais regular.  

 O desenvolvimento de projetos, encerra a filosofia da relação entre as Organizações 

do Terceiro Setor e as fontes de financiamento, e aponta, particularmente, para um modelo 

societário. A fonte de financiamento, nesse modelo, é vista como  “sócio investidor’ da causa, 

que exige o desenvolvimento do vínculo, por um determinado tempo.Finalmente, importa 

concluir que teóricos da chamada “ escola inglesa”, utilizam o conceito de “mobilização de 

recursos” em detrimento do de fundraising, e argumentam um sentido mais amplo, dando 

importância aos recursos “não financeiros” e enfatiza o fato de que existem recursos que 

podem ser gerados (Voltolini, 2003). 

2.3.2. Contratos, convênios e parcerias com o poder público como estratégia de captação 

de recursos para o terceiro setor 

Na linguagem corrente, os termos “contrato”, “convênio” e “parceria” são utilizados 

indistintamente, para designar, genericamente, um ajuste ou acordo de vontades. No entanto, 

interessa-nos distinguir essas expressões sob a ótica técnico-jurídico, para esclarecer questões 

relativas aos possíveis ajustes entre o poder público e as entidades sem fins lucrativos 

(Barbosa & Oliveira, 2007).  

O termo convênio é empregado em direito administrativo para designar um acordo 

entre pessoas jurídicas de direito público (União, estados, municípios). Pode também ser 

empregado para designar um acordo entre entidades sem fins lucrativos e o poder público 

(federal, estadual ou municipal). Geralmente, quando se emprega o termo convênio (em vez 

de contrato), quer-se ressaltar que as partes convenentes têm um interesse comum e não 

interesses opostos como ocorre na típica relação contratual (por exemplo: o fornecedor quer 

vender e o poder público quer adquirir determinado material). Discutem-se, inclusive, 

critérios para presidir a escolha de uma entidade sem fins lucrativos para a celebração de um 

convênio. 

O termo de parceria segundo Barbosa & Oliveira (2007) designa a relação que se 

estabelece entre o poder público e as entidades sem fins lucrativos qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. De fato, a Lei n° 9.790/99 e o Decreto 

n° 3.100/99, que a regulamentou, utilizam a expressão parceria para designar o acordo ou 

ajuste estabelecido entre ambos. O Decreto n°3.100/99 estabelece que a escolha da entidade 
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possa ser feita mediante concurso entre as entidades interessadas e qualificadas como 

OSCIP’S. 

Na terminologia das parcerias, nos últimos anos aparece o termo parceria público-

privadas Bacellar & Montaño (2010), que 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. As parcerias público-privadas são acordos 

de programa nos quais a Administração Pública acorda com outra entidade a constituição de 

uma relação jurídica de mútua cooperação ou colaboração, para a realização de uma atividade 

de interesse de todas, sob a coordenação de uma delas.  

O governo federal Brasileiro realizou uma ampla pesquisa em 1997 a fim de obter 

elementos para a revisão da legislação incidente sobre as entidades sem fins lucrativos. No 

que diz respeito aos critérios para celebração de convênios ou parcerias com o poder público, 

a pesquisa detectada  as maiores dificuldades encontradas pelas entidades (Barbosa e Oliveira, 

2007): 

− O excesso de exigências burocráticas para participação em licitações e para a 

celebração de contratos com o poder público; 

− A inexistência de normas claras que garantam a competição entre as entidades e 

estabeleçam critérios transparentes para a celebração de convênios com o poder 

público; 

− A ausência de responsabilidade dos dirigentes de entidades que são tentados a 

esquemas de corrupção e desvio na aplicação de fundos públicos, ou a processos de 

avaliação da prestação de contas meramente formais, sem  se traduzirem em 

informação transparente; 

− A insuficiência dos recursos que, freqüentemente, não permitem cobrir todos os custos 

administrativos e de pessoal. 

Para Barbosa e Oliveira (2007) o tema reveste-se de particular importância, pois as 

entidades sem fins lucrativos prestam certos serviços – saúde, educação, capacitação 

profissional etc. – com mais eficiência e a menor custo que o governo. O governo estabelece 

com estas organizações um “contrato”. Surge então a questão: como formalizar a celebração 
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de um acordo entre o poder público – federal, estadual ou municipal – e uma entidade sem 

fins lucrativos? Como envolver outras entidades parceiras no financiamento? Quais 

procedimentos adotar? 

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS 8742/93, faz parte de uma lei de 

proteção social não contributiva e voltada para todos que dela comprovarem necessidade. 

Diante do exposto, temos o artigo 2° da LOAS que dentre seus objetivos fazem parte: I- a 

proteção à maternidade, à infância e a velhice e II o amparo às crianças e adolescentes 

carentes. Para que os objetivos sejam atingidos o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) aparece como um modelo de gestão descentralizado e participativo, que reorganiza 

os serviços socioassistenciais em todo território nacional materializando os pressupostos desta 

Lei, destinados à proteção social e a garantia dos direitos socioassistenciais. 

Existe um processo de resgate da confiança pública, correlacionando o público e a 

atuação pública das organizações da sociedade civil, que visa compartilhar boas práticas, no 

intuito de buscar tecnologias sociais e depois incorporar dentro das políticas públicas que 

fazem parte do processo de transformação do nosso país. A gestão pública tem um papel 

muito forte junto a suas parcerias com o terceiro setor e através das fontes de obtenção de 

recursos busca apoiar o desenvolvimento sustentável destas atividades. No atual contexto é 

necessário que os gestores e dirigentes do terceiro setor interiorizem estas políticas públicas 

para que possam utilizar formas para harmonizar os recursos e garantir o bom desempenho 

dos seus respectivos processos. 

2.3.3. Políticas públicas como estratégia para captação de recursos no terceiro setor 

Segundo Gonzales (2000), dado o objetivo de redução das desigualdades, com a 

garantia de pluralidade de identidades, o papel dos conselhos é muito importante, são 

instrumentos de grande relevância no processo de busca da igualdade. No entanto, ainda nos 

deparamos com o dilema de que os grupos menos organizados, e portanto, mais carentes de 

ações afetivas para a educação voltada as fatores da desigualdade, normalmente não tem 

alcançado a representação direta nestes organismos.  

Embora se pressuponha que a constituição dos conselhos municipais e estaduais sejam 

uma representação de toda a sociedade, que contribui na transmissão das reivindicações dos 

setores organizados ao governo, negociando e fiscalizando possíveis decisões, na verdade, 

não são espaços totalmente preparados para colocar em prática ações de gestão democrática 
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devido às limitações de seus membros com relação à capacitação, conhecimento sobre o 

modelo ideal, e sobre as dinâmicas, o que provoca consequentemente restrições na tomada de 

decisão (Gonzales, 2000).  

A figura 6 a seguir demonstra um forte engajamento das organizações do Terceiro 

Setor em diferentes prismas de políticas públicas com mais significância as políticas voltadas 

a assistência social conforme demonstrado a seguir: 

 

 

 

Figura 6 - Políticas públicas desenvolvidas pelas organizações 

Fonte: Fernandes, Maciel e Barros (2011) 

 

 A figura 6 demonstra que em termos de exercício das práticas públicas, existe uma 

concentração maior das políticas públicas no segmento de assistência social  e educação, o 

que, em teoria, fortalece a aplicação de práticas de gestão, uma vez que serão instituições com 

mais recursos públicos, porém tal não se verifica face aos volumes de trabalho na questão 

social. A disponibilidade de recursos e investimentos para se consolidar a gestão e o 

atendimento das políticas de forma eficiente e sustentável, é um problema Todo este 

engajamento das políticas públicas com o elemento assistencial social, mostra a importância 

deste aspecto para o governo e principalmente para sociedade. 

Conforme Castilhos, Maciel e Barros (2011), publicado no relatório Fijo 2010, para 

que a proteção às crianças e adolescentes seja efetiva no cotidiano é necessária a articulação 

entre as políticas sociais voltadas para a garantia dos direitos e de condições dignas de vida, 

entre estas, estão: a assistência social, a educação, a saúde, a cultura entre outras. 

No desencontro de algumas conquistas sociais alcançadas ao longo dos anos, percebe-

se o discurso do “Estado-falido” e, portanto, incapaz de dar respostas eficazes as demandas 
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sociais, ocorrendo, de fato, uma recuada gradativa e estratégica do Estado da arena social, 

deixando de investir, sucateando as políticas públicas sociais, tornando-as ineficazes Costa 

(2001) . Desta forma o cidadão não tem mais garantia ao acesso aos direitos reconhecidos 

legalmente. Este fenômeno acaba transferindo, intencionalmente, cada vez mais,  a proteção, 

social para a sociedade civil, ações e responsabilidades até então de assistidas pelo Estado. 

Adriao 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 heterogéneas das realidades locais através da utilização das redes, que se 

apresentam, como alternativas de integração, eficácia e efetividade da gestão pública. 

A multidimensionalidade e complexidade da pobreza, indiscutivelmente relacionada 

com a competitividade social do território, parece justificar uma teoria integrada de 

desenvolvimento socioeconômico, capaz de envolver os vários stakeholders da 

inclusão, em políticas coletivas locais, que se enquadrem em agendas globais sobre 

direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento local, igualdade no gênero, proteção 

na infância, coesão social, educação, saúde e emprego, mas, promovam a criação de 

plataformas comuns de objetos estratégicos, contextualizados e adaptados às realidade 

dos territórios (Gonçalves, 2012,p.6). 

 

 

Esta citação de Gonçalves (2012) muito tem a ver com a necessidade de criação de 

políticas coletivas locais integradas, de combate à pobreza e desenvolvimento 

socioeconômico, alinhadas com estratégias globais. Nesta proposta enquadra-se a proteção 

dos direitos das crianças e a jovens em condições de pobreza e risco, os quais são um grupo 

expressivo no público que demanda a prestação de serviços pelo terceiro setor na área social. 

Em pesquisa realizada por Fernades, Maciel e Barros (2012), no que tange a 

abrangência do público beneficiado pelas organizações do Terceiro Setor, veja-se a figura 8, a 

seguir, que representa esta realidade no Estado do Rio Grande do Sul, com mais de 50% dos 

dados refletindo a realidade da capital Porto Alegre e municípios do entorno: 
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Figura 7 -  Quantidade de beneficiados pelas organizações. 

Fonte: Fernandes, Maciel e Barros (2011). 

 

Como se observa na figura 7, o Terceiro Setor no Estado do Rio Grande do Sul, com 

relação aos benefícios concedidos a públicos, as famílias e as  a crianças e adolescentes  

detêm maior nº de respostas. Neste sentido as políticas públicas têm um importante papel na 

garantia de direitos para crianças e adolescentes e requer um investimento alto e continuo para 

manter relações multisetoriais e interdisciplinares que respondam adequadamente e 

satisfatoriamente as necessidades dessa população (Adrião e Teixeira, 2013).  

Segundo Dias (2011) apud Fonseca, Baptista e Nogueira (2014) uma questão que deve 

ser esclarecida no campo social é a promoção da autonomia de ações através da criação de 

políticas de integração que sejam adequadas e favoreçam a inclusão e a inter-relação de todos 

agentes sociais envolvidos no processo. 

Contudo vimos que as mudanças pertinentes que estão acontecendo no chamado 

terceiro setor e o papel que o mesmo vem desempenhando na condução e no direcionamento 

da gestão das políticas públicas no cenário brasileiro, são motivos suficientes para realizar 

esta investigação, que, possui o intuito de apresentar dados desta realidade, sobre o 

envolvimento de todas as instâncias públicas e privadas.  

2.3.4. Fontes e fundos de financiamento público ou privados regulares ou esporádicos 

como estratégia de captação de recursos 

Para que seja possível buscar investidores para Terceiro Setor uma condição 

cinequanon é a utilização de ferramentas de medição capazes de promover a transparência dos 
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dados financeiros, possibilitando um melhor entendimento da gestão de recursos e uma maior 

credibilidade por parte dos interessados (Gitman, 2013 & Brigham e Ehrhardt, 2011). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mais da metade das 

empresas Brasileiras realizam algum tipo de trabalho social com um investimento que chegou 

a R$4,7 bilhões anuais (Tachizawa, 2014). A grande participação no crescimento das 

empresas em ações sociais deu-se a partir de 1990 e muitas delas optaram por criar suas 

fundações ou seus institutos as quais possuem hoje muitos projetos já consolidados, mas 

aguardando recursos o que acaba levando a adotarem como alternativas caminhos mistos. 

Os gestores das organizações do terceiro setor, devem estar preparados para delinear o 

mapa ou universo de fontes potenciais de financiamento, considerando a mais adequada 

estrategicamente para o seu segmento, antes da tomada de decisão.  

(Segundo GIFE (2013) em seu relatório, publicou dados sobre o  tipo de organizações do 

Terceiro Setor, que mais recebem financiamentos nos estados Brasileiros, figura 8 a seguir: 

 

 :  

Figura 8 - Tipos de organizações financiadas 

Fonte: Base de Dados Censo, GIFE (2013, p. 39). 

 

É importante ressaltar que os critérios utilizados pelos investidores para definir as 

ações sociais que serão financiadas, são os resultados dos indicadores econômicos e sociais 

apresentados pelas organizações. Os índices apresentados na figura 8 demonstram que no 

Brasil, os investimentos no Terceiro Setor, tem sido mais direcionados a 

ONG’S/Organizações comunitárias ou de base, seguidas dos Institutos e Fundações. Mais um 

argumento a favor do interesse social deste estudo. Porém seria fundamental garantir também 
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que estas organizações estivessem preparadas tecnicamente para apresentar propostas e 

receber financiamentos, garantindo assim sua sustentabilidade.) 

Para um melhor entendimento sobre fontes Públicas  de financiamento subscrevemos 

Voltolini  (2003), a saber: 

− Fonte Internacional: pública ou privada. Essa fonte se refere aos recursos provenientes 

do exterior, seja de governos, seja de organismos multilaterais ou instituições 

privadas. A Cooperação Internacional teve grande impacto em alguns países que 

demonstraram grande habilidade na captação de fundos de origem pública. Por outro 

lado, organismos de direitos humanos ou organizações orientadas para o 

desenvolvimento e meio ambiente tiveram nessa fonte seu ponto de partida. 

− Fonte Pública Local: governos nacionais, estaduais ou municipais. Com os processos 

de reforma do Estado, mais a influência de organismos internacionais (BID, Banco 

Mundial, etc.), iniciou-se um incipiente processo de “terceirização” por parte do 

Estado, que delega as organizações do Terceiro Setor a responsabilidade de 

implementar diversos planos com recursos públicos. Esses recursos representam hoje 

16% do financiamento das organizações no Brasil, já nos países do hemisfério norte, 

esse índice é de 40% (Voltolini, 2003). 

            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 sendo as 

demandas cada vez mais abundantes, o Terceiro Setor, onde as organizações se constituem 

para dar respostas aos problemas sociais emergentes não resolvidos pelo Poder Público em 

alta escala (Freitas 2010) estão desafiadas a encontrar soluções.  

Segundo Caporal (2007) na esfera pública toda máquina orçamentária possui prazos 

estabelecidos na sua legislação - na União, os prazos estão definidos pela Constituição 

Federal; nos estados, são as Constituições Estaduais que definem; e nos municípios, são as 

suas Leis Orgânicas - , praticamente cada legislação possui seu prazo diferente. O ciclo para 

todas as esferas governamentais é o mesmo (mas em tempos diferentes): 

− a) Plano Plurianual (PPA): O projeto de lei do PPA define as prioridades do governo 

por um período de quatro anos. De acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei 

do PPA deve conter as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
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programas de duração continuada. O PPA estabelece a ligação entre as prioridades de 

longo prazo e a Lei Orçamentária Anual. Prazo. Na esfera federal, o envio da proposta 

do Executivo para o Legislativo deve ser feito até o dia 31 de agosto do primeiro ano 

do mandato do presidente da República. A aprovação da proposta pelo Legislativo tem 

prazo até 15 de dezembro.  

− b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Foi concebida para que o Poder Executivo 

possa antecipar os critérios que deverão nortear a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual (LOA). Na esfera federal, o prazo para o envio da proposta do Executivo para o 

Legislativo é até 15 de abril. A aprovação da proposta pelo Legislativo deve ocorrer 

até 30 de junho.  

− c) Lei Orçamentária Anual (LOA): O governo define, no Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA), as prioridades contidas no PPA e na LDO, e as metas que deverão ser 

atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações do governo. É dividida em 

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas Estatais. Na 

esfera federal, o prazo para envio da proposta do Executivo para o Legislativo é até 31 

de agosto. A aprovação da proposta pelo Legislativo deve ocorrer até 15 de dezembro. 

Acompanhando esses movimentos da gestão pública, e intervindo sobre eles, o 

controle social deve atuar para garantir a prioridade dos recursos no orçamento 

público. Para dinamizar o acompanhamento desses movimentos, o monitoramento e a 

avaliação constantes são vitais. 

− O Fundo da Infância e Adolescência (FIA) é um fundo especial. Assim sendo, é 

produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam a realizações de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 

aplicação (Lei nº. 4.320/64, art.71) É um aporte de recursos financeiros reservados 

para o suprimento de um determinado setor prioritário. Uma das atribuições dos 

Conselhos de Direitos é garantir recursos para o FIA. Assinala-se, porém, que buscar a 

centralização de todos os recursos públicos e somente se preocupar com os recursos 

do FIA é ter uma visão muito pequena do potencial do orçamento público e seu 

impacto na vida de milhares de crianças e adolescentes.  

− A prioridade para o público infanto-juvenil ainda é um desafio e se aplica 

perfeitamente ao recurso público, obrigando a construção das interfaces entre 

Conselhos, Secretarias, Ministérios e outros atores.  
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Somente com a soma de esforços e de recursos poderemos responder ao grande 

investimento social de garantir as políticas básicas a todas as crianças e adolescentes 

(Caporal, 2007). 

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.  

Uma das saídas para o Terceiro Setor no Brasil é entender quem é o investidor social, 

para que as estratégias de gestão possam também chegar até este ator, almejando buscar 

recursos sólidos para que o negócio se torne cada vez mais sustentável. A seguir figura 9 com 

estatística sobre o tipo de investidor social no Brasil. 

 

 

Figura 9 - Tipos de investidor Social no Brasil 

Fonte: Censo GIFE (2011-2012) apud Deboni (2013). 

 

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. 

Ainda analisando a esfera Privada, vem-se observando um crescimento destas 

empresas querendo atuar no campo social, contribuindo de alguma forma para que em contra 

partida possa obter mais vantagens competitivas no mercado apresentando este diferencial; os 

consumidores sentem-se motivados e praticam a ética e a cidadania na comunidade 

estimulados pela empresa; promoção de valores de solidariedade, resposta a incentivos 
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oferecidos pelo governo, e visão estratégica de sobrevivência vislumbrando negócios globais 

a longo prazo (Melo & Froes, 2002). 

Segundo GIFE (2013) as áreas do terceiro setor, que recebem mais financiamentos nos 

estados brasileiros, ver figura 10, são a educação, a formação para o trabalho, a cultura e 

artes, entre outras. O apoio a gestão para recursos no terceiro setor esta em 5º lugar no 

ranking. 

 

Figura 10 - Gráfico das áreas de investimento 2005-2011 

Fonte: Base de dados 2005 – 2011, Censo GIFE (2013). 

Embora na figura 10, tenha sido apresentado que o segmento do apoio à gestão no 

terceiro setor está em 5º lugar, evidenciando que  não é a área que recebe mais investimentos, 

o que justifica a sua fragilização financeira. Com efeito, nesta área seria importante elaborar 

um programa mais agressivo de marketing para apresentar melhor a importância e a 

fragilidade da área social para a qualidade de vida das populações.  

As diversas fontes de financiamento requerem abordagens específicas. É como se cada 

uma delas representasse um idioma particular – gestão- que as organizações devem aprender, 

a fim de poder aproximar-se com alguma oportunidade. A abordagem de uma fonte pública 
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local por exemplo, pressupõe que a organização contará, dentre seus recursos humanos, com a 

capacidade que lhe permita elaborar projetos e ao mesmo tempo, com habilidades de 

desenvolver uma determinada influência e boas conexões no âmbito público e político. 

As organizações internacionais têm proposto observações heterogêneas sobre o 

terceiro setor a Organização das Nações Unidas (ONU), também tem um grande 

envolvimento com a estrutura da conta satélite e a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), tem se preocupado com investimento em estudos que tratam a questão do trabalho em 

setores não lucrativos e também contribui com o projeto da Johns Hopkins, que identifica 

indicadores sobre o voluntariado.  

Um dos principais resultados do estudo feito por Amaral (2013) demonstrado, é 

possível encetar alternativas para captação de recursos, nomeadamente, as  contribuições 

associativas, doações individuais ou de empresas privadas e órgãos governamentais.Uma 

pesquisa divulgada por REGOSTS (2012) demonstrou que no Brasil uma minoria de 

organizações possuía alguma atividade voltada para a captação de recursos, a maior parte das 

organizações, representada por 52%, sobrevivem com doações de terceiros.  

Um censo realizado pelo GIFE (2013), demonstra que as doações, de diversas origens, 

acabam sendo os recursos mais utilizado pelas organizações do Terceiro Setor Brasileiro, 

conforme representado na no quadro 9 a seguir: 
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 Quadro 9 - Distribuição dos recursos 

 
Fonte: Base de dados, Censo GIFE, 2013. 

 

Existem muitas fontes para obtenção de recursos, porém as organizações precisam 

trabalhar constantemente nesta arrecadação de fundo, que devem estar alinhadas à sua missão 

e valores, de forma a que as suas estratégias se direcionem ao atendimento dos objetivos e que 

os objetivos tenham visibilidade social (Silva, Vasconcelos e Normanha, 2012). 

Amaral (2013) constatou que com relação ao aspecto gestão de recursos as 

organizações estudadas apresentaram uma ancoração forte aos órgãos governamentais e à 

família para obtenção de recursos financeiros, assim como, demonstram ausência de 

informação sobre fonte de recursos e dinâmicas para superar as dificuldades na gestão 

financeira. O estudo também mostra que a maioria das organizações não apresentam novas 

alternativas de obtenção de recursos, que são na grande parte insuficientes para cobrir as 

despesas, situação esta, que se torna um obstáculo na gestão financeira, uma vez que, a maior 

parte das despesas são fixas, está ligada aos custos de recursos humanos, alimentação, 

transporte e pagamento de prestadores de serviços. 

Em suma, a falta de uma visão estratégica integral na mobilização de recursos, coloca 

em risco a gestão das organizações do Terceiro Setor, neste quadro conceitual se impõe uma 

descrição do papel profissional daquele que é responsável pela busca de financiamento dentro 
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da organização. Este mais que um solicitante de fundos, deve ser um facilitador de processos 

que o trabalho em equipe constitui um fator de êxito essencial. 

2.3.5 Terceiro setor no sul do Brasil: financiamento e alocação de recursos públicos 

No Brasil o investimento Social tem sido feito em todas as regiões, representado na 

figura 11, segundo censo publicado pelo GIFE (2013), porém há uma diferença de alocações 

de recursos, em função de algumas fontes determinantes para os investimentos, e ainda existe 

a questão da heterogeneidade econômica  do meio externo no qual a organização está 

inserida. 

 
Figura 11 - Geografia do Investimento nas regiões Brasileiras 

Fonte: Base de dados, censo GIFE, 2013. 

 

 A região Sul do Brasil com 497 municípios, atualmente com 11.247.972 habitantes 

segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE4, (2016) é o foco da pesquisa, 

que atualmente já se encontra entre as regiões que recebem algum tipo de investimento 

(conforme demonstrado na figura 11), mas ainda está bem abaixo da região Sudeste, onde a 

concentração de recursos e investimentos está mais acentuada, o que se traduz numa 

desigualdade relativamente às restantes regiões Brasileiras. O fato de a região Sul estar 

recebendo investimentos bem abaixo do que poderia, torna emergente o trabalho de gestão 

social realizado pelas organizações do Terceiro Setor, as quais, tentam cobrir de alguma 

forma as carências oriundas da falta de disponibilização de recursos providas dos outros 

setores (Estado e empresas).  

No Sul do Brasil ainda existem mais dois estados Curitiba e Santa Catarina, onde há 

uma situação bem particular e peculiar da região, onde para cada estado face às políticas 

partidárias estaduais diferentes, se dificultam o poder de articulação e o posicionamento das 

entidades frente ao poder público (Arns, Zuniga e Rover, 2004). 

                                                 
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE : Consulta sobre a população do Rio Grande do Sul em 

2015, acessado em .http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rs, em 23/04/2016. 
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No Rio Grande do Sul algumas entidades do campo popular enfrentaram alguns 

problemas, a partir da gestão popular do Partido dos Trabalhadores, onde a circunstância 

gerou uma crise de identidade nas ONGs, desencadeando um processo de amadurecimento e 

redefinição de papéis antigos e a definição de novos atores (Arns, Zuniga e Rover, 2004). 

Num primeiro momento as organizações sentem-se rejeitadas, e num segundo momento são 

envolvidas como agentes executores em ações, nas quais participam na concepção e,  num 

terceiro e último momento, as organizações começam a esboçar mecanismos de integração e 

cooperação na elaboração e execução de ações, projetos e programas. 

Na cidade de São Leopoldo, que faz parte da Grande Porto Alegre esta constituída a 

Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente – AMENCAR, 2015, entidade de 

âmbito nacional, voltada à assessoria a organizações sociais de defesa de direitos de 

crianças e adolescentes, a qual desenvolveu uma rica trajetória de apoio à 

implementação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos 1990 e 2000. 

A AMENCAR manteve, até 2005, o apoio financeiro e acompanhamento técnico 

regular a uma rede de 98 instituições conveniadas, distribuídas em 80 municípios de 14 

estados do país, beneficiando mais de 30 mil crianças e adolescentes5. 

Em um cenário de limitações no Brasil por parte do financiamento publico, o setor 

privado tem ajudado a melhorar o desempenho da organização, uma vez que, em contra-

partida, quando investe seu dinheiro precisa ter a certeza que vai atender uma demanda 

emergente de uma parcela significativa da  sociedade para fortalecer, princípios,  imagem, 

vendas e facilidades em linhas de credito, portanto utilizar o suporte de outros setores é uma 

tendência e diversifica a origem  das fontes de financiamento, essa é uma grande aposta para 

o futuro (Pelini, Anna apud Aboing, 2014). 

No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

sistematizam os tipos de instrumentos que darão um direcionamento aos métodos que serão 

utilizados na linha de investigação desta pesquisa científica. 

                                                 
5 Amencar - Cfe. Site da AMENCAR: (www.amencar.org.br), Acesso em 03/07/2015. 
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CAPÍTULO III. DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

3.1. MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO 

O método científico é um instrumento para investigar a realidade, formado por um 

conjunto de procedimentos, através dos quais os problemas científicos são formulados e as 

hipóteses científicas examinadas.  

Segundo Cervo & Bervian (1983), um trabalho de pesquisa cientifica implica a 

utilização de alguns métodos adequados, que definam linhas de direcionamento nessa 

investigação científica de forma sistematizada mostrando assim a maneira correta de coletar 

dados, realizar a tabulação de dados, analisá-los e assim obter as respostas para os 

questionamentos e objetivos iniciais. Abaixo a figura 12 que exemplifica o processo de 

Planejamento de Pesquisas. 

 

 
Figura 12 - Planejamento da Pesquisa 

Fonte: Adaptado de Cervo & Bervian, (1983) 

 

A pesquisa deve utilizar-se dos métodos científicos evoluindo através das diversas 

etapas que constam na figura acima, propiciadas através da investigação e da comunicação 

com as fontes. Para Cervo, Bervian e Silva (2013), atingir um determinado objetivo, significa 

seguir uma determinada ordem, ou seja, um método, mesmo para processos com diferentes 

características, deste modo dentro desta ciência, pode-se entender que na busca pela verdade, 
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o método é um conjunto de processos que mais visam a sua demonstração e investigação. 

Assim como para Marconi e Lakatos e (2011), método pode ser definido como: 

O conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. (Marconi e Lakatos, 2011, p. 46). 

 

Desta forma, no presente capítulo será apresentado e fundamentado os procedimentos 

metodológicos aplicados nesta investigação, assim como o surgimento de questões de 

investigação, aplicação dos métodos qualitativos e quantitativos, assim como a definição dos 

atores participantes da pesquisa, apresentação da base de dados e descrição de métodos e 

técnicas estatísticas utilizadas. 

Após o conceito de método ser apresentado, faz-se necessário entender algumas 

características essenciais utilizadas para a elaboração deste estudo, o que será explicado nos 

itens a seguir. 

3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

A pesquisa se justifica à medida que a discussão sobre a postura do terceiro setor no 

contexto atual ainda é motivo de muitas descobertas, pois se trata de uma área que vem ao 

encontro de um fenômeno social que é emergente no mundo atual a sustentabilidade 

financeira e as estratégias políticas para proporcionar uma melhor gestão de  recursos.  

Quanto ao propósito a pesquisa em questão  foi caracterizada como diagnóstico, que 

segundo Carvalho e Pilger (2007), visa levantar e definir problemas dentro da organizações 

envolvendo um identificar necessidades, analisar viabilidade técnica, econômica ou financeira 

e diagnosticar a situação real e atual do objeto investigado, que, neste caso, se refere entender 

a ocorrência de estratégias de gestão no processo de captação de recursos para as 

organizações sem fins lucrativos se tornarem sustentáveis. Seguindo esta lógica, será 

realizada uma pesquisa corte-transversal onde se busca analisar, uma ou mais variáveis, num 

determinado espaço de tempo, para entender de que forma as organizações do Terceiro Setor 

desenvolvem estratégias de captação de recursos para manter o equilíbrio orçamental.  

Esta pesquisa também se caracteriza por descritiva, onde segundo Vergara (2006), 

procura atender de forma mais adequada à intenção de estudos que pretendem expor as 

características de determinado fenômeno. Busca entender a realidade pesquisada sem nela 
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interferir, visando descobrir e observar os fenômenos a fim de descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los. A análise inferencial, visa o raciocínio lógico, para que com base nos dados 

encontrados se tome as definitivas conclusões, e tem como objetivo chegar a uma afirmação 

com base na população participante da amostra, podendo as inferências caracterizar-se como 

testes ou hipóteses (Marconi e Lakatos, 2011). 

Para tanto esta pesquisa se apropriou dos dois tipos de abordagens a quantitativa e a 

qualitativa, as quais foram detalhadas no item 3.6.1, onde é possível entender a participação 

da pesquisadora no processo de recolha dos dados e a freqüência das intervenções realizadas, 

de modo a obter resultados estatísticos e outra parte analisando conteúdo categoricamente 

pela análise de Bardin, procedimentos estes que serão detalhadas nos itens a seguir. 

3.3. ABORDAGEM DA PESQUISA 

A abordagem qualitativa, vem ganhando notoriedade na ciência da administração, é 

utilizada sobre temas emergentes e visa apreender a subjetividade no trabalho, no 

comportamento nas organizações, temas não consolidados, nos quais se utilizam de métodos 

exploratórios, que em sua maioria se complementam com abordagem qualitativa (Denzin 

&Lincon, 2000). 

Segundo Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa qualitativa é uma correlação entre o 

real e o objetivo, ou seja, algo que não pode ser traduzido em números. Consiste na 

explicação dos fatos e seus pertinentes significados não requerendo o uso de técnicas e 

métodos estatísticos. O andamento da pesquisa e a sua definição são os pontos principais da 

abordagem que se constitui de forma descritiva.  

A pesquisa qualitativa é orientada pela interpretação, e sua legitimidade depende da 

aptidão metodológica, suscetibilidade e retidão do autor. Ela demonstra com mais clareza as 

informações, bem como, promove uma integração maior entre suas incoerências e 

contradições. O processo de pesquisa consiste em exemplificar os dados em seus diferentes 

assuntos e compreender as semelhanças entre as possibilidades possíveis. Não se observa a 

necessidade em evidenciar números e estatísticas e sim uma inclusão do pesquisador em toda 

a ação, desde o princípio da pesquisa até as suas considerações finais (Araújo et al.,2012). 

Para Pilger (2007) a pesquisa qualitativa não é uma pesquisa estruturada, procura obter 

dados em profundidade e depende muito da experiência do investigador para conseguir captar 

as subjetividades dos indivíduos que participam da pesquisa. 
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O pesquisador social realiza com freqüência investigações para aprofundar o grau de 

compreensão dos problemas.  A pesquisa Social pode usar muitas técnicas ao longo do 

período de investigação para investigar uma ampla gama de problemas. Entre os métodos 

mais utilizados destaca-se a pesquisa tipo survey, a análise de conteúdo, aplicação de 

questionário,  a observação , a análise de fontes secundárias (Jack, 2004), entre outras. A 

abordagem qualitativa utilizada nesta investigação privilegiou o uso de questionários  

semiestruturados utilizando a aplicação de algumas questões abertas, dirigidos aos associados 

do Fórum Municipal do Direito da Criança e dos Adolescentes de da cidade de Porto 

Alegre/RS. 

Para Shan e Corley (2006), os dados advindos de uma pesquisa qualitativa necessitam 

de ser analisados  recorrendo à análise de conteúdo, enquanto a abordagem quantitativa pode 

se valer de softwares estatísticos, estatística descritiva e multivariada. Segundo Roesch 

(2005), para a determinação do melhor método a ser aplicado deve-se considerar que qualquer 

projeto pode ser realizado sob a perspectiva quantitativa ou qualitativa, porém, ressalta que 

pesquisas com enfoque do tipo aplicada geralmente se utiliza a combinação de ambos os 

métodos. 

A abordagem quantitativa é apropriada para avaliar mudanças nas organizações, 

principalmente no que tange a programas abrangentes como reestruturação do trabalho, 

programas de incentivos entre outros (Roesch, 2005). 

O método quantitativo preocupa-se com representatividade numérica, isto é, com a 

medição objetiva e a quantificação dos resultados. Para Roesch (2005, p. 122),”o método 

quantitativo enfatiza a utilização de dados padronizados que permitem ao pesquisador 

elaborar sumários, comparações e generalizações”. Sugere ainda que, se o pesquisador 

pretende investigar relações de associação e/ou causa-efeito entre variáveis se recomenda 

utilizar o método quantitativo. 

Portanto, esta pesquisa será realizada através de aplicação de um questionário (ver 

apêndice A) para as organizações associadas ao Fórum Municipal da Criança e Adolescentes 

de Porto Alegre/RS  utilizando-se das duas abordagens no mesmo questionário, possuindo 20 

questões abertas de ordem qualitativa e 21 questões fechadas de ordem  quantitativa que 

foram distribuídas conforme demonstrado no quadro 11. 
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É comum em projetos de pesquisa a utilização do método quantitativo e do qualitativo 

simultaneamente, já que a utilização de um dos métodos não implica na exclusão do outro, e 

quando isto ocorre dá-se o nome de “Triangulação”. A utilização dos dois métodos 

simultaneamente tem como objetivo enriquecer os resultados obtidos e reforçar a sua validade 

(Carvalho e Pilger, 2007, p. 36). O quadro 10, apresenta os principais elementos e 

características das abordagens quantitativas e qualitativas: 

Quadro 10 - Elementos e características das abordagens qualitativas e quantitativas 

ABORDAGEM QUANTITATIVA ABORDAGEM QUALITATIVA 

Abordagem objetiva  Abordagem subjetiva 

Hard Science Soft sciene 

Testa teoria Desenvolve a teoria 

Uma realidade: foco é conciso e limitado Múltiplas realidades: foco é complexo e amplo 

Redução, controle e precisão Descoberta, descrição, compreensão, interpretação e 

partilha. 

Mensuração Interpretação 

Mecanicista: partes são iguais ao todo Organicista: o todo é mais do que as partes 

Possibilita análise estatística Possibilita narrativas ricas, interpretações individuais 

Os elementos básicos de análise são os números Os elementos básicos de análises são palavras e 

idéias. 

O pesquisador mantém distancia do processo  O pesquisador participa do processo 

Sujeitos Participantes 

Independente do contexto Depende do contexto 

Teste de hipóteses Gera idéias e questões para pesquisa 

O raciocínio é lógico e dedutivo O raciocínio é dialético e indutivo 

Estabelece relações, causas Descreve os significados, descobertas 

Busca generalizações Busca particularidades 

Preocupa-se com as quantidades Preocupa-se com a qualidade das informações e 

respostas 

Utiliza instrumentos específicos Utiliza comunicações e a observação 

Fonte: Adaptado de Costa e Costa (2009)  

 

Esta pesquisa se utilizará de uma análise qualiquantitativa dos dados coletados com 

relação as formas de captação e gestão de recursos voltadas ao Terceiro Setor, quantitativa em 

ternos de análise de dados numéricos coletados e qualitativa quando se trata da análise de 

conteúdo das respostas do questionário. Após definida a abordagem da pesquisa utilizada para 
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a elaboração deste estudo, faz-se necessário identificar qual o tipo de delineamento a ser 

utilizado. 

 

 

 

3.4. TIPO DE ESTUDO 

 

Para Barañano (2008) o estudo de caso é um método de investigação utilizado no 

âmbito das Ciências Sociais que pressupões uma apresentação rigorosa de dados empíricos, 

baseada numa combinação de evidências quantitativas e qualitativas. O estudo aqui presente 

será feito no Fórum do Direito da Criança e Adolescente utilizando os dois tipos de métodos, 

qualitativo e quantitativo para analisar em profundidade os dados da pesquisa. 

Na visão de Yin (2005), o estudo de caso é um tipo de pesquisa com descrição 

empírica, rica sobre um fenômeno, baseado em uma variedade de dados, podendo por 

exemplo, ser a descrição de um evento recente acerca do objeto de estudo, onde a idéia central 

e desenvolver a teoria de forma indutiva. 

Conforme descreve Cervo, Bervian e Silva (2013, p. 62), o estudo de caso “é a 

pesquisa sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo 

de seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida”. Seguindo esta lógica, será 

realizada uma pesquisa corte-transversal dentro do período de apresentação do trabalho, 

buscando apresentar um conjunto de sugestões para promover este equilíbrio. Segundo 

Carvalho (2007) este tipo de pesquisa busca analisar uma ou mais variáveis em um 

determinado espaço de tempo, que neste estudo compreende os meses de março a agosto de 

2013. 

Os levantamentos bibliográficos, segundo Gil (2008), são desenvolvidos com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, publicações 

periódicas e impressos diversos. Com relação aos dados secundários da pesquisa, podemos 

citar a utilização de documentos pesquisados dentro da própria sede do fórum e das redes 

sociais vinculadas como sites e pagina do faceboock. 
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Desde modo esta pesquisa, na área de Gestão para o terceiro setor, devido a 

complexidade do fenômeno, há uma necessidade acelerada de informações qualitativas que 

ajudem na interpretação dos dados quantitativos que se obtêm durante a análise dos estudos 

de casos de cada organização participante da pesqusia e deste modo se caracteriza como um 

estudo de caso por ser um grupo integrante de um universo representativo da Sociedade 

através  da atuação ativa dos respondentes no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Porto Alegre/RS capital do Rio Grande do Sul. Na seqüência descreve-se a 

população-alvo pesquisada e a definição do plano de amostragem.  

3.5. AMOSTRA E DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO 

Como objeto de análise  esta investigação focou-se nas  entidades voltadas a projetos 

sociais com Crianças, utilizando-se como amostra as entidades cadastradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. A população da 

pesquisa também se caracteriza pelos gestores responsáveis pelas instituições que buscam 

melhorias para seus projetos através de captação e gerenciamento de recursos. 

3.5.1. Caracterização da população-alvo 

O universo pesquisado, ou seja, a população alvo são todos os indivíduos que possuem 

iguais características em um determinado grupo de estudo. Sua definição influência 

diretamente os resultados apurados (Prodanov e Freitas 2013).  

O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, oriundo do 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA de Proto 

Alegre, visam juntos o fortalecimento das entidades que hoje operacionalizam, por meio de 

seus projetos e programas a proteção integral ás crianças e adolescentes no município de 

Porto Alegre/RS (CMDCA, 2014). O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FMDCA de POA criado pela Lei N°6787/91, atualmente, está composto por 

419 (Apêndice F) entidades ativas, muitas conveniadas com órgãos municipais, como a 

Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC para gestão de programas sociais e com 

a Secretaria Municipal de Educação – SME e para gestão das creches, atendendo aos 

propósitos da Educação Infantil na cidade (FMDCA, 2014). 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 223), população ou universo é “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 
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comum”, neste caso todas as organizações fazem parte do Terceiro Setor, trabalham com 

crianças e adolescentes e precisam de gestão e recursos para se manter sustentáveis para 

sociedade. 
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3.5.2. Definição do tamanho e do tipo de amostra 

Para a construção do arcabouço teórico realizou-se uma extensa pesquisa bibliográfica 

e a delimitação da pesquisa foi estabelecida dentro do Estado do Rio Grande do Sul na cidade 

de Porto Alegre e Grande Porto Alegre para as entidades participantes do Fórum Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, que segundo e-mail (Apêndice A) enviado 

pela coordenadora do Fórum atualmente ativas existem 419 entidades, devido a dificuldade de 

retorno dos questionários respondidos, se optou um calculo de população finita, a qual 

obedece ao resultado encontrado da fórmula descrita a seguir na tabela 1.  

Para ambas as populações, se utilizou o cálculo para populações finitas que, segundo 

Gil (2008), significa uma forma precisa de busca de resultados convincente de maneiras 

eficiente. Fortin (2003), ressalta a idéia de amostra como um subconjunto de uma população 

que está presente na amostra selecionada, que no caso desta investigação, se trata das 

organizações cadastradas no Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da 

capital do Rio Grande do Sul. 

 Quando a amostra é rigorosamente selecionada, os resultados obtidos tendem a 

aproximar-se daqueles que seriam obtidos caso fosse possível pesquisar todos os elementos 

da população, sendo possível até mesmo calcular a margem de segurança dos resultados. 

Para que se possa determinar o tamanho da amostra e caso de prevalência/incidência, é 

necessária uma estimativa de proporção, a qual origina as fórmulas das figuras 13 e 14 a 

seguir. Para estimar uma proporção, quando a população é conhecida a formula é dada por 

(Stevenson, 2001): 

 

Figura 13 - Fórmula para calculo da amostra de população finita 

 

Fonte: Stevenson (2011). 

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 
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ativos no FMDCA e o e= erro máximo de estimação (normalmente, para pesquisas na área de 

administração utilizamos 5% - 0,05). 

Figura 14 - Cálculo amostral – numero de participantes da pesquisa - FMDCA 

Cálculo realizado para calcular amostra para população finita 

= 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2015 

 

Os cálculos apresentados nas figuras 13 e 14, mostram o cálculo da definição da 

amostra, (número mínimo de participantes da pesquisa) de integrantes do FMDCA que devem 

responder o questionario no município de Porto Alegre /RS. 

O cálculo demonstrado anteriormente, com vistas a garantia da cientificidade do 

tamanho da amostra determina o numero mínimo de 200 organizações para que o numero de 

respostas da pesquisa, sejam validadas neste estudo, para qual, após a aplicação de todos os 

questionários resultou em uma amplitude de 392 devolutivas, o que garante a credibilidade da 

amostra para a comprovação da cientificidade do processo, o qual segundo Carvalho (2007) 

depende da definição clara e metodológica do tamanho da amostra recolhida para o estudo 

quantitativo. As 392 organizações que responderam a pesquisa para fins de registro no banco 

de dados foram codificadas como organizações (O) que vai de O1  até O392 

3.6. PLANO DE RECOLHA DE DADOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A coleta de dados foi feita através dos questionários aplicados, Segundo Vergara 

(2000, p. 54), a coleta de dados é “[...] como você pretende obter os dados de que precisa para 

responder ao problema”. 

Segundo Pozzebon e Diniz (2012) em uma pesquisa que trata de impactos sociais é 

adequado organizar um processo de recolha de dados, através dos seguintes procedimentos 

apresentados geralmente em seqüência: Dimensão do Contexto (identificação dos grupos 

sociais relevantes); Dimensão de Processo (análise de uma negociação envolvendo todos os 
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grupos) e Dimensão Conteúdo (conclusões ou considerações sobre a aplicação dos conceitos 

na prática na visão dos grupos distintos). 

De acordo com o questionario semi-estruturado, sugerida por Gil (2008), procede-se à 

análise do conteúdo por categorias, interligando as respostas com a idéia central de estudo. 

Para análise de dados quantitativos, utilizam-se técnicas estatísticas dos mais variados tipos 

podendo se utilizar de ferramentas como softwares ou programas de cruzamento e análise de 

dados, onde nesta investigação optou-se utilizar o Software SPSS versão 18.0. 

Os processos de interpretação e análise, variam significativamente em função dos 

diferentes tipos de delineamentos da pesquisa. Nos processos de coleta e tratamento de dados 

seguiu-se a proposta de Carvalho e Vergara (2002) sintetizada na figura 15, a seguir: 

 
Figura 15 - Modelo de metodologia para coleta de dados 

Fonte: Carvalho e Vergara, 2002, p.84. 

 

As questões desta pesquisa, foram elaboradas de forma geral, considerando para a 

definição dos pontos do questionário os seguintes elementos a serem investigados e 

questionados: tipo de organização; ferramentas de gestão, conhecimentos de gestão,  

sustentabilidade, plano formação, financiamentos públicos e privados, caráter regular ou 

sazonal das fontes de financiamento, plano de captação de recursos, e captação de recursos.  

Foram realizados, enumeras leituras cientificas e vários encontros com a equipe do 

Fórum para entender o contexto ao qual o fórum esta inserido. Com base nisso as questões e 

alternativas foram formuladas para aplicação do questionário e análise de dados. 
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Quanto ao questionário, é uma das principais técnicas de coletas de dados, que poderá 

variar com questões abertas ou fechadas ou combinadas entre si. Recomenda, ainda a autora, 

que seja realizado um pré-teste ou pesquisa-piloto com o instrumento antes de aplicá-lo 

definitivamente (Roesch 2005).  Desde modo foi realizado um pré-teste aplicado para 10 

participantes, onde se viu a necessidade de diminuir o número de alternativas baseadas na 

escala de Likert, onde 9 dos 10 respondentes, ficaram com dificuldade de marcar na Escala 

Likert, não entendendo muito a diferença entre um parâmetro e outro por questões de pouca 

formação e entendimento técnico dos respondentes, optou-se então por deixar a escala 

somente em uma questão, para não comprometer o resultado da pesquisa. 

3.6.1. Administração dos questionários 

Um questionário e considerado um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série de ordenada de perguntas, que podem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador (Markoni e Lakatos, 2011, p.184). 

A forma de pesquisa foi elaborada através de um roteiro de perguntas,  utilizando de 

um questionário semi-estruturado com questões fechadas e abertas (Apêndice A), onde na 

modalidade de perguntas abertas, a intenção foi a de utilizar questões que permitissem 

verificar primeiramente de que forma as organizações se vem  mantendo na sociedade e de 

que forma a captação e o gerenciamento de recursos está sendo realizada e permite manter as 

atividades de forma eficaz. Na modalidade de perguntas fechadas a intenção foi a de apurar e 

analisar os índices com base na detecção de causas e efeitos de alguns  tipos de 

comportamentos dentro do Terceiro Setor.  

Foi elaborado um questionário semi-estruturado (Apêndice A) com 30 questões, entre 

estas algumas são fechadas em alguns casos com múltiplas escolhas e outras em menor 

quantidade são questões abertas, para que possa ser demonstrado de forma mais dissertativa a 

percepção dos representantes de cada organização sobre os aspectos investigados. Marconi & 

Lakatos (2011), apresentam como vantagens da utilização do questionário o atingimento de 

um número maior de pessoas simultaneamente, uma área geográfica mais ampla, economiza 

pessoal, obtém respostas mais rápidas e mais precisas, liberdade nas respostas, permite que o 

respondente não se identifique, menos risco de distorção do pesquisador, mais tempo para 

resposta e no horário mais favorável, uniformidade na informação, e obtém respostas que 

materialmente seriam inacessíveis. 
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Para fins de organização dos dados e análises foram codificadas de Q1(questão 1) a 

Q30 (questão 30), divididas em 4 grandes categorias: A metodologia utilizada foi à 

elaboração de um questionário, com perguntas divididas em 4 categorias subdividindo-se em: 

Perfil da Organização; Gestão dos Processos; Terceiro Setor e Captação de Recursos e sua 

exeqüibilidade sob o ponto de vista dos gestores das organizações. 

O questionário foi estruturado juntamente com uma breve carta de apresentação, onde 

contava um resumo dos objetos do da pesquisa, identificação da Instituição e do pesquisador e 

garantia da confidencialidade dos dados. As organizações foram contratadas durante as 

reuniões dos Fórum Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, realizadas em sedes 

dentro de Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul. As organizações se mostravam sempre 

muito receptivas em função da temática que as interessava e que no âmbito do atual contexto 

social, aspectos abordados na pesquisa se fazem emergentes com relação ao desempenho 

organizacional necessário para o segmento em questão. 

A pesquisa foi aplicada durante as reuniões do Fórum do Direito da Criança e do 

Adolescente no período de março a agosto de 2013. Dos 419 associados considerados ativos 

no sistema, 392 organizações (O) responderam ao questionário, superando a expectativa do 

calculo de amostra para população finita aplicado nas figuras 13 e 14 2 deste capitulo, cujo 

mínimo aceitável, para validar a amostra em termos de representatividade utilizando um erro 

máximo de 5% de estimação, seria de 200. Com relação a representatividade Bardin (2011)  a 

amostragem se diz rigorosa se a amostra for uma parte representativa do universo inicial, 

realidade esta obtida com a devolutiva dos participantes desta pesquisa. 

Os dados (Apêndice B e Apêndice E) então trabalhados representam o resultado de 

uma amostra de quase 100% de respondentes, atingindo um índice absoluto de 91,2% de 

participação da população com relação a amostra total.  
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Os 8,8% de respondentes que não participaram da pesquisa, foi porque nunca 

apareceram na reunião obrigatória requerida pelo Fórum do Conselho do Municipal do 

Direito da Criança e Adolescente da capital do Rio Grande do Sul e se participaram não se 

interessaram em contribuir com a pesquisa, não respondendo ao e-mail e não atendendo ao 

telefone o que inviabilizou a resposta ao questionário por telefone.  

Todas estas tentativas foram executadas por parte da pesquisadora, a fim de concluir a 

pesquisa com 100% de toda população, porém algumas organizações não compareceram ao 

fórum durante o período de coleta de dados e acabaram ficando de fora dos estudos, mas a 

grande maioria participou ativamente da pesquisa. 

Os respondentes selecionados eram gestores das organizações ou pessoas que os 

representavam e estavam a frente também das atividades administrativas e de gestão das 

organizações. A grande maioria das organizações participaram do fórum pois sem esta 

evidencia perdem todos os recursos destinados pelos órgãos públicos, por isso a assiduidade 

neste processo se torna fundamental para a sustentabilidade das organizações cadastradas no 

fórum . 

As perguntas abertas  respondidas pelos representantes das organizações cadastradas 

no conselho, que participaram ativamente das reuniões do conselho, permitiram ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria e as perguntas fechadas ou dicotômicas 

permitiram ao informante escolher sua resposta, entre as alternativas apresentadas (Marconi & 

Lakatos, 2011), facilitando o processo de quantificação. 

O questionário (Apêndice A) foi elaborado e aplicado pela pesquisadora com base nas 

principais temáticas abordadas no referencial teórico e esta estruturado da seguinte forma com 

relação a sua semi-estrutura conforme quadro 11 a seguir: 



 
CAPÍTULO III. DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISES 

 

 
 

 

Quadro 11 - Estrutura do Questionário Semi-Estruturado 

BLOCO 
TOTAL DE 

QUESTÕES (Q) 

TIPO DE ESTRUTURA DA 

QUESTÃO(Q) 

Identificação da Organização 06 ( da Q1 a Q6) Fechadas = 02        Abertas = 04 

Gestão dos processos 09 (da Q7 a Q15) Fechadas = 07          Abertas = 02 

Terceiro Setor 04 (da Q16 a Q19) Fechadas = 03          Abertas = 01 

Captação de Recursos 11  (da Q20 a Q30) Fechadas = 09          Abertas = 02 

Fonte: Elaborado pela autora durante a pesquisa, 2015. 

 

Para as questões fechadas, no total de 21 representando  70% da estrutura adotada para 

aplicação do questionário a análise aplicada foi de ordem quantitativa com a utilização do 

Software SPSS versão 18.0 (Apêndice C e Apêndice D),  que segundo Pallant, (2002) o SPSS 

é uma ferramenta utilizada na primeira fase da análise onde os dados podem ser 

correlacionados, com as médias e desvio padrão das variáveis propostas no estudo, e com 

suporte da planilha eletrônica Microsoft Excel que nesta investigação foi utilizada a versão 

2010. 

Para as questões abertas, no total de 09 representando 30% da estrutura adotada para 

aplicação do questionário foi utilizado o método qualitativo com análise de conteúdo, por 

categoria seguindo o método de Bardin (2011). 

Na categoria que apresenta peculiaridades dentro do Terceiro Setor com relação a 

fatores emergentes no que tange  as organizações sociais  (composto por 4 questões) foi 

utilizada a escala Likert para elaboração das alternativas, pois o pesquisador sentiu 

necessidade de avaliar tendências no resultado das respostas e  no restante das 17 questões 

fechadas foi utilizado opções de marcação do tipo Sim e Não e Parcial (quando necessário) 

pois no pré teste aplicado para 10 participantes do questionario, se viu a necessidade de ser 

mais assertivo e objetivo para não comprometer a resposta em casos de duvidas e na 

interpretação de qual alternativa seria a mais adequada para resposta correta, muitos ficaram 

com dificuldade de marcar na Escala Likert, não entendendo muito a diferença entre um 

parâmetro e outro por questões de pouca formação e entendimento técnico dos respondentes.   
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Deste modo para a recolha de dados primários foi utilizado aplicação de questionário 

com perguntas semi-estruturadas e a intervenção da pesquisadora foi realizada da seguinte 

forma, conforme descrito no quadro 12 a seguir: 

Quadro 12 - Informações da coleta de dados 

Local da aplicação 

do questionário 

Questionários 

respondidos por fórum 

Data da reunião Tempo de retorno do 

questionário 

Reunião do Fórum do 

Municipal de Direito 

da Criança e do 

Adolescente com 

convocação e com 

freqüência mensal 

para todos os 

associados. 

82 respondentes Março/13 Duração da reunião:2hs 

69 novos respondentes Abril/13 Duração da reunião:3hs 

76 novos respondentes Maio/13 Duração da reunião:2h45 

70 novos respondentes Junho/13 Duração da reunião:2hs 

55 novos respondentes Reunião de 

Julho/13 

Duração da reunião:3hs 

40  novos respondentes 

Nesta data totalizou: 392 

diferentes respondentes 

associados ao Fórum 

Reunião de 

Agosto/13 

Duração da reunião:2h50 

Total de entidades participantes: 392 organizações  

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2013. 

 

Os questionários da pesquisa aplicados a 392 organizações cadastradas do fórum, 

foram aplicados e coletados pela pesquisadora ao longo de 6 durante as reuniões realizadas 

pelo Fórum e pré-determinada em cronograma anual (que compreendeu de março a agosto de 

2013). As reuniões de ordem obrigatórias para as organizações vinculadas ao Fórum, ocorrem 

em dias e horários planejados e pré estabelecidos, divulgados por e-mail e durante a 

ocorrência da própria reunião. Durante as primeiras reuniões, não foi possível preencher todos 

os 392 questionários de uma única vez, por isso foi necessário participar de 6 reuniões para 

que fosse possível coletar na totalidade o número de respostas correspondente as organizações 

cadastradas e ativas/atuantes do fórum. Portanto em cada reunião só respondia o questionário 

quem ainda não tivesse participado (cadastro controlado pela própria pesquisadora), evitando 

assim respostas em duplicidade da mesma organização. A pesquisadora participou como 

observadora durante as reuniões podendo perceber as necessidades discutidas por cada gestor 

presente no Fórum o que contribuiu muito como subsídio para justificar as respostas das 

questões abertas dadas pelos gestores e formatar as idéias qualitativas oriundas do processo de 

observação das percepções dos respondentes diagnosticadas pela pesquisadora. 

Para Vergara (2002) o enriquecimento e solidez dos dados coletados se dá, através da 

utilização de documentos institucionais que tenham boa representatividade do sistema e 
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estrutura organizacional. Sendo assim, os documentos analisados foram: jornais, quadros, 

murais, avisos enviados pelo correio eletrônico, atas anteriores e outros tipos de 

documentação pertinente. 

A formulação das temáticas a serem tratadas em cada bloco foram suportadas pela 

fundamentação pesquisada do arcabouço teórico, que discute varias questões e variáveis que 

visam dar importância a este estudo e que foram colocadas em prática na constituição dos 

questionários seguindo as estrutura a seguir representada no quadro 13: 

Quadro 13-  Dimensões considerados para elaboração do guia do questionário aplicado às organizações do Fórum Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente 

Categorias da 

abordagem da 

Pesquisa 

Aspectos investigados e relação 

com a pesquisa 

Para formulação das 

questões de 

investigação foram 

considerados todos os 

autores e suas 

respectivas 

abordagens, 

desdobradas dentro 

dos seguintes  

subcapítulos: 

Autores Referência 

Identificação da 

Organização +  

Terceiro Setor 

Tipo de organização, Objetivos e 

perfil de colaboradores, Tempo de 

existência, quantidade e perfil dos 

colaboradores, 

Importância do Terceiro Setor,  

Dificuldades e manutenção do 

setor, 

Percepção de captação e 

distribuição de recursos, políticas 

publica , fomento a pesquisa e 

financiamentos acessíveis 

2.1 – Terceiro setor  

2.2 – Captação de 

recursos 

(LADEIRA, 2013); Silva, 

Vasconcelos e Normanha 

(2012); Silva (2010); 

Lacerda (2013); Cortês 

(2015) e Montaño (2002), 

Fernandes, Maciel e Barros 

(2012). 

 

 

Gestão de Processos Práticas de gestão utilizadas, 

Utilização de planejamento, 

Processos do terceiro setor,  

Resultados da concepção, 

Conhecimentos sobre gestão, 

Acesso a informação, Suporte e 

apoio para conhecimento em 

gestão, 

Percepção de sustentabilidade, 

Medição de processos. 

2.3- Gestão e Estratégias 

2.4-Sustentabilidade e 

Inovação 

Captação de recursos Tipos de fontes de financiamento, 

definicão de área ou pessoa 

responsável para captar recursos, 

Plano de captação de recursos 

Freqüência da obtenção de fontes 

de financiamento  

2.2 – Captação de 

Recursos 

2.3-Gestão e Estratégias 

2.4 – Sustentabilidade e 

Inovação 

Fonte: Elaborado pela autora com base do arcabouço teórico e nos objetivos da pesquisa.,2016. 
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A pesquisa está delineada de forma à identificar e analisar variáveis como fatores 

sustentabilidade, conhecimento e práticas de gestão, qualificação dos trabalhadores, definição 

e medição de processos, suporte ao aprendizado, acesso a informação, políticas públicas, 

fomento a pesquisa, plano, captação e distribuição e tipos de fontes de recursos , sintetizadas 

no quadro 13 acima, que permitem entender como a Gestão Social e as formas de captação de 

recursos estão inseridas no Terceiro Setor, no segmento de apoio aos direitos das crianças e 

adolescente na cidade de Porto alegre, capital do Rio Grande do Sul.  

Para operacionalizar a recolha de dados, algumas dimensões foram criadas a fim de 

organizar uma linha de pensamento na estrutura do questionário e são elas: Identificação da 

organização; gestão dos processos e captação de recursos, as quais foram detalhadamente 

desdobradas no quadro 13 e que visam a tender os objetivos principais desta tese que se trata 

de entender na visão dos gestores das organizações do Fórum o contributo da gestão para 

implementar o uso de estratégias de captação de recursos de forma sustentável. 

A utilização de instrumentos de medida adequados é essencial para a validação de uma 

investigação, desde modo torna-se fundamental avaliar os dados da pesquisa através da 

quantificação, da precisão de medição e dos conceitos definidos (Churchill, 1979). 

Os dados deste estudo foram desta forma obtidos por meio de aplicação de 

questionário, pesquisas, participação em fóruns juntamente com os associados, análises e 

investigações da documentação disponível, realizadas pela própria pesquisadora ao longo da 

realização do projeto. 

3.7. TRATAMENTO DOS DADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 

Segundo Kline (2011) para que as técnicas para categorias de análises multivariadas 

sejam categorizadas de forma coesa, os casos muito específicos deve ser tratado como não-

resposta. Para Shah e Corley (2006), os dados oriundos das pesquisas qualitativas, precisam 

ser analisados de forma diferenciada aos estudos de abordagem quantitativa, que se valem de 

softwares estatísticos, testes de hipóteses, estatística descritiva ou multivariada. Desse modo a 

análise de conteúdo tem sido amplamente difundida e empregada a fim de analisar os dados 

qualitativos. 

Nesta investigação serão aplicados técnicas para utilização das analises qualitativas e 

quantitativas para o desfecho das questões de investigação levantadas. 
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3.7.1. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações, que irá analisar os 

dados recolhidos, por questionários ou observação (Bardin, 1977). Na análise do material, 

busca-se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por 

trás dos discursos. 

A análise de conteúdo se caracteriza por um conjunto progressivo de técnicas, 

conforme demonstrado na categorização acima apresentada, onde se utilizou muito o 

referencial teórico apresentado no intuito de obter clareza sobre os aspectos analisados acima. 

Para Flick (2009) o pesquisador não deve lançar-se a campo desprovido de suporte 

teórico, mesmo que para pesquisas qualitativas não se estabeleçam hipóteses, as categorias de 

análise precisam ser desenvolvidas, ale de que não será possível efetuar as inferências e 

interpretações, caso não se domine os conceitos básicos das teorias que respaldam a coleta de 

dados. A análise de conteúdo, se enfatiza como um método específico, que proporciona mais 

clareza, aprofundamento e se torna mais factível, em função da elaboração de esquemática 

que o sustenta passo a passo, portanto existe um método acompanhado de etapas que devem 

ser seguidas gradativamente com base em percepção dos participantes do questionario, 

suporte teórico e conhecimento técnico do pesquisador na área de estudo, tornando desde 

modo a análise mais rigorosa e menos ambígua. 

Para Silva e Fossá (2015) infere-se que para estudos desde tipo, a observação in loco, 

se torna um evento primordial para a efetiva condução da análise de conteúdo, contudo não se 

pode afirmar que a observação deve ser considerada primordial para análise de outros temas 

de estudo. 

Com o intuito de tornar mais claro o entendimento sobre o método de análise de 

conteúdo, apresenta-se a ilustração, esquematizada por Bardin (1977), através das seguintes 

etapas, constantes na figura 16 sobre Desenvolvimento de uma análise, que segue: 
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Figura 16 - Desenvolvimento de uma análise 

Fonte: Bardin (1977, p. 102) 

 

A figura 16, representa uma metodologia para o desenvolvimento de uma análise 

científica. A conceitualização da análise de conteúdo, pode ser concebida de diferentes 

formas, tendo em vista a vertente teórica e a intencionalidade do pesquisador que a 

desenvolve, seja adotando conceitos relacionados à semântica estatística do discurso, ou 

ainda, visando à inferência por meio da identificação objetiva de características das 

mensagens (Weber, 1985; Bardin, 1977). 

Para Gil (2008), apesar das varias formas que podem assumir os processos de análise e 

interpretação dos dados, em grande parte das pesquisas sociais se observa os seguintes passos: 

• Estabelecimento de categorias; 

• Codificação (dados brutos são transformados em símbolos para que possam ser 

tabulados); 
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• Tabulação (processo de agrupar e contar casos que estão nas várias categorias de 

análise, podendo ser simples e/ou cruzada assim como manual e/ou eletrônica); 

• Análise Estatística dos dados (é procedida em dois níveis: a descrição dos dados e das 

generalizações obtidas a partir desses dados); 

• Avaliação das generalizações obtidas com os dados (para maioria das pesquisas de 

cunho social são utilizadas amostras as quais devem após o resultado encontrado deve 

com base na mesma generalizar os resultados para toda população de onde foi 

selecionada a amostra; 

• Inferência de relações causas e 

• Interpretação dos dados (na pesquisa social é recomendável que haja um equilíbrio 

entre o arcabouço teórico e os dados empiricamente obtidos, a fim de que os 

resultados da pesquisa sejam mais significativos. 

Nesta pesquisa o pesquisador participou dos fóruns realizados com freqüência mensal 

para observar as temáticas emergentes no setor e as demandas trazidas por cada organização, 

assim como participou de reuniões de grupos que trabalhavam conjuntamente para resolver 

temas específicos como, elaboração de projetos e formas de construção de alternativas para 

participação de editais que visam distribuir recursos para estas organizações. 

Para Fossá e Silva (2013 p. 01), a análise de conteúdo é uma técnica de análise das 

comunicações, que irá analisar o que foi informado pelo respondente e considerado pelo 

pesquisador. Para a verificação do material, aplica-se a divisão por temas ou categorias 

visando facilitar a compreensão do leitor. Também para Neto e Pilger (2007, p. 54), a 

aplicação da análise de conteúdo é realizada a partir da transcrição do material extraído do 

questionário, e possui como objetivo “obter categorias iniciais, intermediárias e finais”. 

O conceito de análise de conteúdo, pode aparecer de diversos prismas, considerando a 

vertente teórica e a intencionalidade do pesquisador, que desenvolve a pesquisa tanto 

adotando conceitos que levam a semântica estatística da investigação, quanto, visando a 

inferência, através da identificação objetiva, oriundas das características das informações 

avaliadas (Weber, 1985; Bardin, 1977). 

A aplicação da análise por categorias utilizada para a sintetização das respostas 

advindas da aplicação dos questionários, as respostas analisadas foram subdivididas em três 

categorias: Categoria Inicial, intermediária e final as quais serão desdobradas e analisadas 
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tecnicamente com suporte do referencial teórico no item de análise de dados qualitativos 

desde a pesquisa. Segundo Valentim (2005), a análise categorial pode ser entendida como:  

A análise categorial trata do desmembramento do discurso em categorias temáticas, em 

que os critérios de escolha e de delimitação orientam-se pela dimensão da investigação 

dos temas relacionados à inteligência competitiva organizacional, identificados nos 

discursos dos sujeitos pesquisados  (Valentim, 2005, p. 183-184). 

 

Nesta análise por categorias na linha de Bardin (2011) procuramos o desdobramento 

do texto obedecendo a uma relação de correspondência ou de semelhança entre as coisas, 

portanto organizamos os dados em categorias agrupadas de forma analógica que pode ser 

observados no ponto de analise das categorias que será tratado mais adiante . 

3.7.2. Variáveis dependentes e independentes 

Para Giddens (2007) é possível em uma investigação, utilizar uma abordagem mais 

operacional com rigor e coerência, onde análise entre a causa e o efeito, suas correlações e 

distinção entre as variáveis dependentes e independentes, assumem um papel relevante. 

Para tanto é imprescindível deixar claro alguns conceitos, para Barañano (2008) uma 

variável dependente é que permite ao investigador compreender, explicar, prever, ou seja, é o 

objeto do estudo e não o fenómeno a ser estudado. 

Já uma variável independente é possível ser controlada pelo pesquisador, de forma a 

medir o seu efeito na variável dependente. Ambas podem ser definidas como aspectos 

discerníveis do objeto em questão, são individuas e podem assumir valores e serem medidas, 

características estas, fundamentais e inerentes a sua natureza (Fortin, 2003). 

Neste estudo encontraremos os dois tipos de variáveis, as dependentes e as 

independentes que serão definidas mediante a análise estatística adequada para validar as 

questões de investigação. 

Segundo Cruz, Ferreira e Rodrigues (2013) para que uma variável seja facilmente 

entendida é importante esclarecer seus respectivos conceitos, dando-lhes uma forma mais 

precisa, de modo que possam ser medidas, portanto, que sejam operacionalizadas para que 

possam transcender de um prisma abstrato para um prospecto que permita sua avaliação em 

um plano operacional.  

O modelo de análise desta pesquisa possui uma variável dependente designada, Gestão 

Social para o Terceiro Setor e as variáveis independentes individuais (que abordam de forma 
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independente questões especificas da própria organização, também variáveis 

socioprofissionais) que abordam características baseadas no perfil social regime de trabalho, 

vinculo laboral e tempo de existência. As variáveis organizacionais que embora exista uma 

serie de aspectos considerados dentro a realidade da gestão em organizações do segmento 

social, no quadro 13, foram definidos apenas aquelas que poderão ser mais relevantes para a 

ocorrência da gestão social dentro do sistema especifico da realidade do terceiro setor as 

quais, estarão centrando todo o estudo no contexto das organizações e na ocorrência da gestão 

para captação de recursos sustentáveis em com base nestes será estruturado o questionário de 

recolha dos dados (Cruz, Ferreira e Rodrigues , 2013). 

No presente estudo a variável designada dependente ou efeito é a Gestão Social para o 

Terceiro Setor, que será estruturada e medida através de medidas apresentadas nesta pesquisa 

e que serão desdobradas e associadas através  dos procedimentos metodológicos que serão 

apresentados neste estudo e que demonstrarão o quanto esta variável se altera por 

interferência ou não das variáveis independentes. A variável independente mais relevante a 

ser investigada é a estratégia de captação de recursos que investiga por exemplo qual é a 

gestão que melhor se aplica para capitalização de recursos, entre as quais, se deve considerar 

aspectos como sustentabilidade. 

Para formulação e seleção das questões descritas no questionário semi-estruturado, foi 

utilizado o suporte teórico dos autores, que abordam relevantes aspectos para investigar 

elementos de gestão dentro das organizações como: (Ladeira, 2013); Silva, Vasconcelos e 

Normanha (2012); Silva (2010); Lacerda (2013); Cortês (2015) e Montaño (2002), Fernandes, 

Maciel e Barros (2012). 

Neste sentido para que seja entendida a objetividade de cada variável investigada a 

seguir seguem a conexão entre a idéia a ser investiga apresentada como pergunta fechada 

dentro do questionário do estudo, seguida do suporte teórico para demonstrar a importância da 

mesma através sua inserção no questionário da pesquisa, acompanhada da sustentação teórica: 
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3.7.2.1 Sustentabilidade  

No intuito de tentar entender se as organizações atuantes do grupo de associados do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre 

capital do Rio Grande do Sul se consideram sustentáveis diante da realidade em que vivem, 

para tanto esta variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a 

investigação.  

Schoemaker, Nijhof & Jonker (2006) afirmam que a gestão social é a mudança da 

organização, que assume o papel como ator social, deste modo, ser socialmente responsável 

implica a conformidade com as leis e requisitos legais, gerir com transparência e a realidade 

organizacional deve refletir as necessidades das partes interessadas e todos estes elementos, 

serão condutores de sustentabilidade. 

O questionamento quanto à real existência da sustentabilidade nas organizações do 

terceiro setor, procura entender se há, neste segmento, a percepção do problema e a 

disponibilidade de busca harmônica entre os aspectos atuais emergentes para que as próximas 

gerações usufruam dos mesmos recursos, ou se, há apenas a luta por sua própria 

sobrevivência. 

 

3.7.2.2 Participação dos funcionários em reuniões 

A participação dos colaboradores em reuniões que discutem os interesses e métodos 

de administração são aspectos fundamentais para que aja a representatividade dos interesses 

da comunidade de forma justa e concisa, diante das ações e atividade que devem ser exercidas 

pelas organizações, deste modo, esta variável passou a fazer parte de uma das questões do 

questionário para a investigação.  

 O Estabelecimento de relações com muitas pessoas, criando condições para que elas 

se realizem profissionalmente e humanamente, maximizando seu desempenho por meio do 

comprometimento de competências e espaço para empreender  (Ladeira, 2013). 
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3.7.2.3 Plano de Desenvolvimento dos colaboradores  

A existência de um plano de desenvolvimento para os colaboradores e com base nas 

suas principais atribuições se torna fundamental para que as organizações busquem se 

fortificar diante dos desafios que a gestão social proporciona, desta forma, esta variável 

passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a investigação.  

Amaral (2013), na conclusão do seu estudo, destacou algumas idéias para a 

manutenção do terceiro setor, entre as quais a necessidade de profissionalizar a gestão das 

organizações, de criar parcerias com empresas privadas no âmbito da promoção da 

responsabilidade social, de partilhar recursos humanos especializados, de operacionalizar uma 

rede de entre ajuda organizacional e de apostar no marketing social. Estarão os colaboradores 

aptos para prosseguir tais desafios? 

3.7.2.4 O conhecimento em Gestão: práticas e ferramentas 

Procura-se a percepção dos representantes das organizações sobre o conhecimento da 

equipe em práticas de gestão e fundamentar o quanto o segmento ainda é incipiente neste 

aspecto, para tanto esta variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para 

a investigação.  

Quando se trata de gestão no Terceiro Setor, estamos tratando de um assunto 

controverso segundo Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), onde geralmente o seu 

fundador, idealizador ou que teve a iniciativa de promover um beneficio social, não possui 

formação e nem conhecimento de práticas de gestão, que possam auxiliar no andamento da 

organização, normalmente estas pessoas tem muito interesse e iniciam a atividade sem nem 

mesmo saber se terá recursos suficientes para manter o empreendimento a curto e longo 

prazo. 

Já no inicio do século XXI, a gestão e suas práticas efetivas foram postas com prova 

de fogo para que as organizações pudessem se manter competitivas e sustentáveis diante de 

tantas regras, demandas e transformações de ordem social, algumas novas práticas, até então 

inexistentes foram introduzidas como: o marketing especializado, a gestão de voluntários e as 

auditorias externas, assim como a formação de profissionais especialistas em Terceiro Setor 

(Silva, 2010). 
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3.7.2.5 Definição e Medição dos Processos 

A abordagem com relação ao uso de ferramentas de gestão para medir os processos 

chaves com vistas a manutenção da instituição procura entender de que forma as organizações 

estão fazendo o monitoramento do seu desempenho ao longo dos anos, deste modo, esta 

variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a investigação.  

Segundo Silva (2010), as organizações ainda refletem a carência do uso de métodos, 

programas ou práticas de gestão que seriam no atual contexto uma excelente solução para 

consolidar estratégias em busca de melhores desempenhos. 

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos da organização que 

agreguem valor para as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução 

de ações deve ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se em 

consideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos identificados 

(Ladeira, 2013 p.43). 

 

 A medição de desempenho deveria ser uma regra obrigatória dentro das organizações, 

independente do seu tipo de formação jurídica, pois somente se torna possível tomar decisões 

corretas com base em análise de dados mensuráveis ou que pelo menos sejam monitorados de 

forma sistemática (Dooren, 2012). 

 

3.7.2.6 Apoio ou suporte para o aprendizado 

A abordagem com relação à existência de um apoio ao  desenvolvimento aprendizado 

objetiva entender como o segmento procura e utiliza os recursos para potenciar o 

conhecimento, já que a no  contexto, foi identificado por muitos autores, a falta de 

qualificação técnica e de desenvolvimento das pessoas dentro da organização, para tanto esta 

variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a investigação.  

Desenvolver atividades em conjunto com outras organizações, a partir da plena 

utilização das competências essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as 

partes (Ladeira, 2013). 

 

3.7.2.7 Acesso a informação sobre gestão 
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Procura-se compreender o acesso, facilitado ou dificultado, e os recursos disponíveis 

para buscar informações sobre gestão. A pesquisa tem o intuito de perceber se a utilização de 

alternativas para reforçar os conhecimentos de gestão ocorre dentro das organizações, com 

este intuito, esta variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a 

investigação.  

Para Lacerda (2013), processos e ou procedimentos para facilitar o acesso e a análise 

de informações e dados, são imprescindíveis para que o gestor possa tomar decisões capazes 

de refletiram positivamente em serviços de melhor valor agregado aos beneficiários. 

 

3.7.2.8 Políticas Públicas 

Através da legislação e da teoria, apresentada no capitulo anterior, é possível 

compreender que o terceiro setor é praticamente um prestador de serviço do setor público, e 

mantém com ele uma relação contratual, de convênio e de parceria, para tratar de questões de 

âmbito social emergentes e por este motivo, deveria  receber financiamento públicos 

proporcionais aos resultados das suas atividades. Só assim o seu funcionamento seria 

sustentável a longo prazo. Deste modo, esta variável passou a fazer parte de uma das questões 

do questionário para a investigação.  

Segundo Cortês (2015) em seu dossiê sobre Tendências e Desafios Contemporâneos 

da Sociologia Política, já aborda sobre a expectativa de entender como a Sociologia no Brasil 

tem tratado a dimensão do Estado e da sociedade nos processos sociais. Abrindo desde modo 

o campo da pesquisa não só na área da Sociologia, mas também em outros campos de 

conhecimento para que também atuem em questões sociais para cidadania. 

 

3.7.2.9 Fomento a pesquisa na área do Terceiro Setor 

Uma variável bem importante é entender como as escolas de negócios e grupos de 

pesquisa estão atuando nesta área, e como esta a percepção destas organizações com relação a 

este tipo de prática, para tanto esta variável passou a fazer parte de uma das questões do 

questionário para a investigação. Pompeu (2011) demonstra que as Universidades pesquisadas 

(UTAD e Unifor), investem no capital humano, ofertando cursos gratuitos de capacitação com 

base nas demandas da região; promovem a melhoria da qualidade de vida das região e no 
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entorno; incentivam o empreendedorismo e a inovação; formar profissionais de alto padrão 

conscientes das questões sociais, promovem autoestima e a credibilidade das pessoas que 

vivem na mesma comunidade, tornando-se assim agentes transformadores e instrumentos de 

desenvolvimento local e sustentável. 

Silva, Vasconcelos e Normanaha (2012), ressaltam, lamentavelmente, que gestão para 

organizações do Terceiro Setor é uma área incipiente, e que ainda há muito que ser feito. Nas 

escolas de Administração já se vê alguma movimentação com relação a este tema, mas em 

pequena escala. 

 

3.7.2.10 Dificuldades do Setor 

Entender as principais dificuldades que devem ser administradas pelo segmento no 

contexto atual. Para Quintão (2011), o Terceiro Setor representa uma um grupo de 

organizações ligadas por um mesmo ideal, que é a questão social, mas diversificadas na forma 

de atuação e tipo de serviços prestados, as dificuldades do setor se dão pela complexidade de 

necessidades e falta de recursos, para entender melhor o contexto desta investigação esta 

variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário aplicado nas organizações. 

 

3.7.2.11 Captação de Recursos  

Face à insuficiência de recursos públicos, a organização procura formas alternativas e 

complementares de captação de recursos para viabilizar as suas atividades e obter um 

desempenho positivo no alcance de metas estabelecidas. No entanto este domínio é ainda 

muito incipiente. Muitas das organizações procedem a uma captação e recursos não 

estruturada e regular. Para entender a estratégia de captação e a concepção de planos nas 

organizações do estudo, esta variável passou a fazer parte de uma das questões do 

questionário para a investigação.  

Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), ressaltam a importância de utilizar como 

estratégia de negocio o marketing institucional, valorizando o uso de ferramentas do 

marketing social para fomentar a captação de recursos necessários. 

 

3.7.2.12 Competência para gerir e captar de recursos 
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Há um problema de fundo nas organizações dos setor, devidamente demonstrado no 

capitulo anterior e que se relaciona com a falta de conhecimentos de gestão, com a falta de 

profissionalização dos gestores e com a assunção desta responsabilidade por voluntários. 

Serão os gestores competentes para o atendimento correto das demandas de trabalho 

realizadas para comunidade com grande impacto social para a sociedade? Para tanto esta 

variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a investigação.  

Montaño (2002) ressalta a importância de existir um profissional qualificado para 

função de gestão e que faça parte de suas atribuições, gerir um plano de captação de recursos, 

dentre outras atividades chaves que as organizações sociais precisam desenvolver.  

 

3.7.2.13 Distribuição dos recursos adquiridos 

A utilização desta variável no estudo busca chegar aos recursos captados pelas 

organizações pesquisadas, desta forma, esta variável passou a fazer parte de uma das questões 

do questionário para a investigação.  

Em pesquisa realizada por Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) constatou-se que o 

direcionamento das verbas ou outros tipos de recursos captados destinam-se 100% para 

atividades fins, tanto direto ou indiretamente, isto significa que os recursos também são 

aplicados para manutenção da organização. 

 

3.7.2.14 Plano para captação de recursos 

No âmbito do plano de captação de recursos se busca entender como estas 

organizações aplicam ou investes os seus capitais sociais, deste modo, esta variável passou a 

fazer parte de uma das questões do questionário para a investigação.  

Para Ladeira (2013) um plano de ação eficiente é aquele de se origina das diretrizes 

definidas no planejamento estratégico com as metas especificadas. Após a definição do plano 

o esmo deve ser de conhecimento de todo nível operacional, tanto para ciência como para 

execução do mesmo. 

 

3.7.2.15 Tipos de fontes de recursos utilizadas 
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Procura-se chegar às fontes de recursos que as organizações do estudo,  utilizam e 

compreender as estratégias de captação de recursos, sejam elas de curto ou longo prazo, 

fundamentais para a realização de muitos projetos e  responsáveis por manter a organização 

ativa, para tanto esta variável passou a fazer parte de uma das questões do questionário para a 

investigação.  

Em um estudo apresentado por Flach (2010), indicaram a principal fonte de algumas 

organizações do tipo OSCIP, consiste em parcerias com o Estado, que foram viabilizadas pelo 

atendimento legal por parte das organizações e objetividade e clareza na avaliação de 

desempenho o que fomentou a formação de parcerias mais sólidas com o Estado. Mas, 

contudo, o estudo também relatou a importância da utilização de práticas organizacionais, 

análise das alternativas de fonte de recursos para que a sustentabilidade das organizações do 

terceiro setor possam ser mantidas de forma ativa e perene. 

 

3.7.3 Definição de categorias de analise do estudo 

O questionário foi estruturado de forma semiestruturada em 4 categorias. Na primeira 

categoria definida como terceiro setor, foi requerido aos respondentes que indicassem o seu 

grau de concordância com relação a um grupo de alternativas, com vista a avaliar a percepção 

dos gestores sobre aspectos considerados emergentes dentro do terceiro setor. Utilizando uma 

escala de Likert de 5 posições, variando de discordo fortemente até concordo fortemente, os 

respondentes poderiam optar por uma das alternativas indicando a escolhida através de um 

"X”.  

Para as outras 3 categorias do questionário designados como: Identificação da 

Organização, Gestão dos Processos e Captação de Recursos as alternativas foram compostas 

de respostas como sim, não e em alguns casos parcialmente, porque, em se tratando do 

Terceiro Setor, muitos fatores estão ainda em fase de construção segundo a literatura 

apresentada. Todos os dados depois de preenchidos foram tratados no software SPSS, 18.0 

com suporte da planilha Excel versão 10.0 para organização dos dados recolhidos para 

realização das análises. 
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3.7.3.1 Método de trabalho para análise do resultados qualitativos 

Para Roesch, (2005) uma tendência tem sido dar um passo mais significante com 

relação a análise dos dados, buscando construir uma teoria oriunda do significado e das 

explicações que os participantes da pesquisa atribuem aos eventos pesquisados. O método de 

análise pode se apropriar de vários procedimentos para levantar inferências válidas a partir de 

um texto, para tanto utiliza palavras, frases ou parágrafos em categorias de conteúdo, sob a 

perspectiva onde o pesquisador forma uma versão teórica da realidade. Esta formulação 

teórica pode ser utilizada para explicar a realidade como também provê um esquema de 

referencia para uma determinada ação. 

3.7.3.2 Análise das categorias   

Com vista a responder ao problema e aos objetivos que a pesquisa se propôs, os dados 

coletados foram previamente analisados, através da análise categorial, que consiste no 

desembaraço do texto em categorias agrupadas analogicamente (Bardin, 2011). Este tipo de 

análise se respalda, quando se quer estudar, valores, opiniões, atitudes e crenças, portanto a 

interpretação se deu pelo método de análise de conteúdo com base nas respostas atribuídas 

pelos respondentes às 09 perguntas abertas. 

Ainda segundo autor, a formação das categorias se concretizou através do processo de 

seleção do material e leitura objetiva e a exploração dos dados foi realizada através da 

codificação que neste caso se deu em função da repetição de palavras, que uma vez 

trianguladas com os resultados, se constituíram em unidades de registro, para então 

concretizar a categorização progressiva. 

A formulação de categorias definida por Sedoglavich (2010) e Ragin (1987) tem como 

objetivo inicial clarear os dados primários da abordagem, a fim de converter em uma análise 

descritiva. Em um segundo nível, tenta demonstrar a saturação dessas categorias de forma a 

enfatizar sua relevância teórica, identificando assim, uma redução de dados e criando várias 

identificações entre as categorias, e, num terceiro nível de análise, se desenvolvem estas 

categorias dentro de um sistema analítico geral aplicável além dos elementos da pesquisa. 

Optou-se por tomar como balizador, deste estudo, as etapas da técnica propostas por 

Bardin (2011), uma vez que, é a obra mais citada em estudos qualitativos na área de Gestao. 

Essas etapas são organizadas em três fases: 1) pré- análise, 2) exploração do material e 3) 
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tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Enfatizando propriamente dito a o 

método de análise de conteúdo compreende as seguintes fases (Bardin, 1977): 

 1) Leitura geral do material coletado (questionário, entrevistas e documentos);  

2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro 

referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral;  

3) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) 

comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico;  

4) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de 

registro (passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas categorias 

segue os princípios da exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das 

categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilidade (para as 

inferências) e da objetividade (compreensão e clareza);  

5) agrupamento das unidades de registro em categorias comuns;  

6) agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais); 

 7) inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico. 

 Deste modo, a seguir serão apresentados no quadro 14 a seguir a definição de 

categorias, seguidos de suas subcategorias, unidade de registro, unidade de enumeração e 

freqüências relacionadas seguindo a metodologia de Bardin (2011) : 

Quadro 14: Definição das categorias e subcategorias  

CATEGORIAS SUB CATEGORIA 

A -Perfil das Organizações 

a1- Tipo de constituição   

a2- Tempo de Existência/ano. 

a3 - Número de funcionários. 

a4 - Número de atendimentos/ mês. 

B - Gestão dos Processos 

b1 – Práticas de gestão utilizadas. 

b2 – Quais são os processos bem definidos 

C – Terceiro Setor c1 – Dificuldades encontradas. 

D - Captação de Recursos d1 – Responsável pelo plano de captação de recursos. 
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d2 – Tipo de conquistas em virtude do plano de captação. 

d3 -  Projetos vigentes. 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011) com base nos resultado de analise comparativa dos resultados da pesquisa. 

 

Não foram encontradas regras para nomear as categorias no que tange à determinação 

do número de categorias que devem ser criadas, estas questões ficam contingentes à 

quantidade de dados coletados anteriormente. 

3.7.4. Questões de investigação 

O problema desta investigação será representado através de algumas questões de 

investigação que serão apresentadas a seguir elaboradas com base no objetivo geral que visa  

identificar o contributo da gestão para implementar estratégias eficazes quanto à captação de 

recursos e quanto à sustentabilidade do terceiro setor com foco no FMDCA – POA/RS, AS.      

A pesquisa realizada foi com teor quantitativo e qualitativo, pois se entende que para 

que algumas questões de investigação fossem averiguados, seria necessária a utilização destas 

duas abordagens. As organizações que buscam pelo social, adotam comportamento e postura 

ética e responsável para com a sociedade, ultrapassando as exigências legais o que reflete na 

melhoria de seus relacionamentos internos e externos, envolvendo terceiros e a sociedade na 

qual atua. Esta integração entre os atores internos e externos é uma relação voluntária com 

seus grupos de interesse e que possui um caráter dinâmico (González, Garcia e Perez, 2011). 

Para que os objetivos sejam atendidos foram elaboradas 7 questões de investigação a 

serem respondidas após analise dos resultados, conforme segue abaixo: 

QI 1:  As organizações do Terceiro Setor precisam buscar recursos de diversas fontes para sua 

sustentabilidade? 

QI 2: O conhecimento e a utilização de técnicas e ferramentas de gestão, estão presentes nas 

organizações? 

QI 3: Um plano de captação de recursos bem executado influencia positivamente na conquista de 

novos projetos e na manutenção dos que já existem? 

QI 4:  Com a utilização de estratégias de gestão para captar recursos a maior parte das dificuldades do 

Terceiro Setor seriam controladas? 

QI 5: O uso de diversas formas de fontes de recursos, influenciam no desempenho em curto prazo?   

QI 6: As organizações que tem plano de captação de recursos, demonstram praticas de gestão?   
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QI 7: As práticas de gestão utilizadas estão adequadas as ferramentas estratégicas para medir os 

processos de gestão sustentáveis e inovadores para o Terceiro Setor? 

Tal como se apresentou ao longo do capitulo anterior  apesar do terceiro setor agir em 

causas que visam a melhoria da qualidade de vida para sociedade, é preciso analisar os riscos 

inerentes do negócio antes de sua abertura. Para Omar, Othaman e Ahmad (2012), os 

principais riscos atrelados a este segmento estão relacionados ao capital financeiro 

insuficiente, práticas gerenciais limitadas e inúmeros problemas operacionais básicos de 

cotidiano, presentes no dia a dia destas organizações.  

A finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, por intermédio da 

comprovação de hipóteses, que, por sua vez, são pontes entre a observação da realidade 

e a teoria científica, que explica a realidade. O método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões dos cientistas. (Marconi e  Lakatos, 2011, p. 

46). 

 

Na metodologia, se comprova através de uma seqüência lógica de processos, a 

verdade da pesquisa pela aplicação de procedimentos aplicados na investigação. A descrição 

dos aspectos metodológicos apresentados ao longo do capítulo, podem ser representadas 

através do quadro 15 a seguir: 

Quadro 15 - Aspectos metodológicos da investigação 

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 Brasil – Rio Grande do Sul – Porto Alegre 

Objetivo geral Esta pesquisa visa identificar a importância das 

ferramentas e estratégias de gestão para prover recursos e 

garantir a sustentabilidade da organização.  

Natureza da pesquisa  Aplicada 

Descritiva 

Diagnostico 
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Continuação – quadro 15 

 

ASPECTO METODOLÓGICO SÍNTESE 

Abordagem da pesquisa Triangulação: Qualitativa e Quantitativa simultaneamente 

Delineamento da pesquisa Estudo de Caso (Fórum Municipal do Direito das Crianças 

e Adolescentes) 

Bibliográfica e 

Corte Transversal. 

Amostra Calculo da amostra para população finita =  mínimo de 

200 entrevistas 

 

População Dos 419 associados 392 responderam a pesquisa (acima da 

amostra calculada) 

Local da coleta Participação dos fóruns com freqüência mensal 

Instrumentos de coleta: 

 

 

Perfil da organização Questionário Semiestruturado 

Questões abertas e fechadas 

Gestão de Processos Questionário com questões abertas e fechadas 

Terceiro Setor Questionário com questões fechadas 

Escala de Likert 

Captação de Recursos Questionário com questões abertas e fechadas 

Análise de dados qualitativos Análise de conteúdo  

Método de categorização de Bardin (2011) 

Categorização Inicial 

Categorização Intermediária 

Categorização Final 

Triangulação 

Análise de dados quantitativos Análise estatística 

Software  SPSS 18.0 

Planilha Excel 2010 
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Continuação – quadro 15 

 
ASPECTO METODOLÓGICO SÍNTESE 

Método estatístico Univariado  

Bivariado 

Associação de variáveis 

Teste do Qui-quadrado com correção de Yates 

Questão de Investigação (QI) 

As questões de investigação visam  entender qual 

é a relevância das estratégias de gestão para 

captação de recursos, nas organizações do 

Terceiro Setor, como fator sustentável e se 

desdobram em: 

QI 1:  As organizações do Terceiro Setor 

precisam buscar recursos de diversas fontes para 

sua sustentabilidade? 

QI 2: O conhecimento e a utilização de técnicas e 

ferramentas de gestão, estão presentes nas 

organizações? 

QI 3: Um plano de captação de recursos bem 

executado influencia positivamente na conquista 

de novos projetos e na manutenção dos que já 

existem? 

QI 4:  Com a utilização de estratégias de gestão 

para captar recursos a maior parte das dificuldades 

do Terceiro Setor seriam controladas? 

QI 5: O uso de diversas formas de fontes de 

recursos, influenciam no desempenho em curto 

prazo?   

QI 6: As organizações que tem plano de captação 

de recursos, demonstram praticas de gestão?   

QI 7: As práticas de gestão utilizadas estão 

adequadas as ferramentas estratégicas para medir 

os processos de gestão sustentáveis e inovadores 

para o Terceiro Setor? 

 

.Fonte: adaptado de Marques 2004 e elaborado pela aluna de acordo com a especificidade da presente  pesquisa, 2016. 
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O quadro 15, apresentado anteriormente, representa de forma mais objetiva todos os 

procedimentos metodológicos da investigação baseados na estrutura geral da pesquisa, 

sustentados pela problemática, objetivos, enquadramento teórico, e questões de investigação. 

que serão apresentadas, analisadas e discutidas nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO IV 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

GESTÃO SOCIAL APLICADA AO TERCEIRO SETOR: A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE 

GESTÃO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
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CAPÍTULO IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O propósito deste capítulo é a apresentação e análise de resultados obtidos, através da 

aplicação do método qualitativo e quantitativo e do estudo de casos de organizações do 

terceiro setor que atuam no segmento do Conselho Municipal do Direito da Criança e 

Adolescente – CMDCA da cidade de Porto Alegre –RS. 

Tal como se disse no capitulo metodológico a pesquisa está dividida em dois tipos de 

estudos: o primeiro estudo (4.2), trará uma análise qualitativa de conteúdo por categorização 

pelo método de Bardin  onde será possível identificar o comportamento dos diferentes  tipos 

de organizações pesquisadas diante de suas percepções a cerca da ocorrência da gestão e 

captação de recursos com vistas a sustentabilidade  e  no segundo estudo (4.3), serão 

apresentadas os resultados e análises quantitativas com cruzamento de variáveis para verificar 

possíveis associações através da aplicação  do teste do Qui-quadrado com correção de Yates 

(Apêndice D).  

Esta pesquisa esta dividida em dois tipos de estudos: primeiramente será apresentado 

os resultados da pesquisa quantitativa, a posteriori os resultados da pesquisa qualitativa e por 

último o resultado da relação entre eles. 

4.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

Os resultados qualitativos que foram recolhidos por meio de um questionário semi-

estruturado, onde 09 das 30 questões foram do tipo abertas, 04 delas na categoria de Perfil da 

Organização, 02 na categoria Gestão dos Processos, 01 na categoria Terceiro Setor e 02 na 

categoria de Captação de Recursos, onde foi possível realizar algumas análises com base no 

conteúdo descrito pelos respondentes. 

Com relação à interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que exige do 

pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se necessário também, certo grau 

de intuição, imaginação e criatividade, sobretudo na definição das características de análise, 

nunca deixando de lado fatores essenciais como o rigor da ética conforme afirmam Freitas, 

Cunha e Moscarola (1997). 
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4.2.1 Apresentação dos resultados por categorização 

As categorias delineadas apresentam em seus registros as primeiras impressões acerca 

da realidade organizacional estudada com base das respostas recolhidas de cada organização. 

Resulta-se do questionário semi-estruturado onde as respostas dos 392 participantes foram 

agrupadas por questão e similaridade, formando assim algumas linhas de pensamentos 

baseadas nas percepções oriundas da pesquisa. 

Para análise de categorias foi seguida a seqüência de passos definida por Bardin 

(2011) apresentada no capitulo de metodologia, deste modo, a seguir serão apresentados os 

resultados qualitativos por categorias, seguidos de suas subcategorias, unidade de registro, 

unidade de enumeração e freqüências relacionadas baseadas na definição do quadro x 

apresentado na metodologia:  

4.2.2. Organizações 

4.2.2.1. Categoria perfil da organização (categoria a) 

Dentro desta categoria encontraremos mais 4 subcategorias e são elas: 

a1 – Tipo de organização 

a2 – Tempo de existência 

a3 - Número de funcionários 

a4 – Número de atendimentos 

4.2.2.2. Subcategoria tipo de organização (a1) 

Para melhor entender o perfil da amostra, a primeira questão do questionário, buscou 

entender qual é o tipo de organização atuante do grupo de associados do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre capital do estado do 

RS e com base nas freqüências (f) apresentadas nesta questão de número um (Q1) onde foi 

questionado:  

Q1- Qual o tipo de organização você se enquadra?  

Obtemos os resultados com base na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Tipos de organização (Subcategoria a1) 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação ao tipo de organização, nas organizações pertencentes ao FMDCA, o 

resultado encontrado demonstra um número maior de participação relacionado  com as 

associações, que mostram mais aderência ao segmento representando 57,7% de participação 

dentro da amostra considerada para o estudo, seguida das entidades com 26% e em menor 

índice estão os outros (Cooperativas, Fundações e Institutos) com 11% e as OSCIP’s com 

5,4% de representatividade dentro da amostra pesquisada. 

A seguir seguem os dados resultantes do tipo de organizações integrantes da amostra 

que representam como está distribuída a amostra com relação ao tipo de constituição jurídica 

de cada organização participante deste estudo e serão representados no gráfico da figura 17 a 

seguir: 

 

 
Figura 17 – Gráfico Tipos de organizações participantes da amostra da pesquisa. 

Fonte: Resultados da pesquisa realizado pela autora 
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É possível constatar a que as associações são em grande parte mais atuantes neste 

processo, seguidas das entidades que integram o item outros (que podem ser, cooperativas, 

fundações e institutos) e Oscip. 

4.2.3. Subcategoria tempo de existência (a2) 

Para melhor entender o perfil da amostra a primeira questão do questionário, buscou 

entender qual o tempo de existência das organizações atuantes do grupo de associados do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre 

capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) apresentadas nesta questão de número 

dois (Q2) onde foi questionado:  

Q2- Qual o tempo de existência da sua organização?  

Obtemos os resultados com base na tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 - Tempo de Existência (Subcategoria a2) 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tempo_Existencia 392 ,42 80,00 17,3057 13,88482 

Valid N (listwise) 392         

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação ao tempo de existência das organizações pertencentes ao FMDCA, o 

resultado encontrado demonstra que o tempo mínimo de existência apresentado pelas 

organizações, em anos foi de 0.4 (o que representa 5 meses) até 80 anos. A média foi de 17,3 

o que representa uma tendência central da amostra e o desvio padrão foi de 13,8 o qual 

demonstra distância média entre os pontos individuais e a média geral. 

Dados resultantes da Pesquisa com relação ao tempo de existência. 

Entre as respostas apareceram as seguintes informações com relação ao tempo: 5 

meses; 1 ano; 3 anos; 6 anos; 7 anos; 9 anos; 10 anos;13 anos; 14 anos; 17 anos; 18 anos; 20 

anos; 23 anos; 24 anos; 25 anos; 30 anos; 33 anos; 34 anos; 37 anos; 41 anos; 57 anos; 61 

anos; 69 anos; 80 anos. 

Agrupando as respostas por década, podemos observar o seguinte resultado: 

De 0 a 10 anos: 231 organizações 

De 11 a 20 anos: 60 organizações 
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De 21 a 30 anos: 27 organizações 

De 31 a 40 anos: 38 organizações 

De 41 a 50 anos: 19 organizações 

De 51 a 60 anos: 10 organizações 

De 61 a 70 anos: 6 organizações 

De 71 a 80 anos: 1 organização 

 Portanto é possível observa que o comportamento dos dados relacionados ao tempo de 

existência demonstra que a maior parte das organizações estão concentradas entre na faixa de 

5 meses a 10 anos de existência. 

4.2.4. Subcategoria número de funcionários (a3) 

Para melhor entender o perfil da amostra a primeira questão do questionário, buscou 

entender o número de funcionários que compõe a força de trabalho das organizações atuantes 

do grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) 

apresentadas nesta questão de número três (Q3) onde foi questionado:  

Q3- Qual o número de colaboradores da organização (Remunerados e Voluntários)?  

Obtemos os resultados com base na tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 - Número de Colaboradores (Subcategoria a3) 

Descriptive Statistics –Remunerados 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Remunerados 392 2,00 202,00 12,7321 17,47054 

Valid N (listwise) 392         

Descriptive Statistics – Voluntários 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Voluntários 392 ,00 300,00 7,1964 21,28109 

Valid N (listwise) 392         

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação ao número de funcionários remunerados das organizações pertencentes 

ao FMDCA, o resultado encontrado demonstra que algumas organizações atuam com 2  e 

outras chegam a ter 202 funcionários remunerados. Este dado indica a heterogeneidade 

socioeconômica do tecido organizacional em presença. A media foi de 12,73 o que representa 
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uma tendência central da amostra e o desvio padrão foi de 17,47 o que demonstra distância 

média entre os pontos individuais e a média geral.  

Com relação ao número de voluntários, algumas organizações não contam com este 

tipo de recurso e outras chegam a ter 300 voluntários trabalhando em prol de seus objetivos. 

A media para este resultado foi de 7,19 o que representa uma tendência central da amostra e o 

desvio padrão foi de 21,28 o qual demonstra a distância média entre os pontos individuais e a 

média geral.  

Dados resultantes da pesquisa com relação ao número de funcionários é possível 

constatar a presença de dois tipos relação profissional com relação à mão de obra utilizada no 

setor, mão de obra remunerada e  voluntaria. Do total de colaboradores que integram a 

organização a maior parte de mão de obra, é ocupada por profissionais remunerados e em 

menor quantidade está para os que trabalham voluntariamente. 

4.2.5. Subcategoria número de atendimentos (a4) 

Para melhor entender o perfil da amostra a primeira questão do questionário, buscou 

entender qual o número de atendimentos mensais realizados pelas organizações atuantes do 

grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) 

apresentadas nesta questão de número cinco (Q5) onde foi questionado:  

Q5- Atende em média quantas pessoas da comunidade por mês?  

Obtemos os resultados com base na tabela 4a seguir: 

 

Tabela 4 - Número de Atendimentos (Subcategoria a4) 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pessoas_Mes 392 20,00 3000,00 190,7321 187,86222 

Valid N (listwise) 392         

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação ao número de atendimentos as organizações pertencentes ao FMDCA, o 

resultado encontrado demonstra que este número de atendimento vai de uma média de 20 até 

3.000 atendimentos ao mês. Este resultado confirma mais uma vez a heterogeneidade do 

tecido organizacional em presença, a partir de um indicador de volume de trabalho. A média 
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do nº de atendimentos ao mês  foi de 190,73 o que representa a tendência central da amostra e 

o desvio padrão foi de 187, 86 o que demonstra distância média entre os pontos individuais e 

a média geral.  

O atendimento oferecido pelas organizações, pode ser dado em pequena ou em grande 

escala, vai depender a estrutura da organização. Contudo, o número de beneficiários ao final 

de um ano pode chegar a 36.000 atendimentos, indicador que favorece a captação de um 

investidor de grande porte.  

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2011 o Brasil tinha mais de 

36.500 crianças e adolescentes vivendo em abrigos ou estabelecimentos mantidos por 

organizações não governamentais. No mesmo período a maior parte dos acolhidos 

concentravam-se apenas em apenas 5 dos 26 Estados Brasileiros: São Paulo, seguido de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná (ADRIÃO E TEIXEIRA, 2013).  

Diante do associativismo, a ação coletiva e o enfoque teórico adotado pelos países em 

desenvolvimento, grupo no qual o Brasil está inserido, os negócios tendem a buscar inclusão 

social de pessoas pobres e excluídas da sociedade (TEODÓSIO e COMINI, 2012). Uma 

observação importante que podemos considerar dentro das subcategorias apresentadas é que o 

desvio padrão ficou acima da média o que indica que os dados estão variando muito, portanto 

possuem baixa concentração dos escores em torno da média, o que não é nada além do normal 

para dados relacionados com organizações que possuem enquadramentos jurídicos e épocas 

de constituição, com relevantes diferenças dentro da amostra considerada.  

4.2.6. Gestão por processos 

4.2.6.1. Processos de gestão (categoria b) 

Dentro desta categoria encontraremos mais 2 subcategorias e são elas: 

b1 – Práticas de gestão 

b2 – Processos bem definidos 

4.2.6.2. Subcategoria práticas de gestão (b1) 

Para melhor entender de que forma a ocorrência da gestão acontece dentro das 

organizações da amostra, buscou-se entender qual é o tipo de prática que já pode ser 
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percebido dentro das organizações sob o ponto de vista de seus representantes atuantes do 

grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) 

apresentadas nesta questão de número dez (Q10) onde foi questionado:  

Q10- Quais são as práticas de gestão utilizadas?  

Obtemos os resultados com base na tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 - Práticas de gestão (Subcategoria b1) 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação ao tipo de práticas de gestão utilizadas pelas organizações ligadas ao  

FMDCA, o resultado encontrado demonstra que, as ferramentas de gestão já estão sendo 

utilizadas pelas organizações, contudo, também foi possível constatar que a aplicação de 

conhecimentos de gestão é ainda embrionária.  No resultado da pergunta sobre o 

conhecimento de todos sobre gestão (que foi a questão número nove),   2% dos respondentes 

não responderam, 40% aplica gestão e 56% não aplica nenhuma ferramentas de gestão. Este 

resultado impactou quando foi questionado, no âmbito da questão de número dez, quais eram 

os tipos de práticas utilizadas onde foi possível observar apenas 86 respostas válidas e 306 

não respondentes sobre as práticas de gestão utilizadas, o que já mostra a fragilidade das 

abordagens de gestão deste segmento. 

Dados resultantes das práticas exercidas pelas organizações integrantes da 

amostra 
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Os dados apresentados nesta pesquisa, representam como está distribuída a amostra 

com relação as práticas de gestão de cada organização participante deste estudo. Nas práticas 

de gestão integramos a realização de assembléias e reuniões sistemáticas,  a gestão de projetos 

e o planejamento estratégico. Foi possível constatar que a maioria das organizações não 

utiliza ferramentas de gestão, mas podem ser percebidas de forma não representativa  algumas 

práticas, como as unidades de registro apresentadas na tabela 6 demonstram: 

Tabela 6 – Praticas de gestão  com maior ocorrência  (Subcategoria b1) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros: 

a = 13(f) 

j = 14(f) 

m = 17(f), 

Resultado estes, que quando comparados com o número total de organizações 

participantes da amostra desta pesquisa que são N= 392, apenas n= 86 responderam, se pode 

perceber que as práticas como: assembléias e reuniões sistemáticas; gestão de projetos e 

planejamento estratégico já estão sendo utilizadas, mas ainda em pequenas proporções nas 

organizações pesquisadas, pois 306 participantes desta pesquisa não responderam com relação 

e este questionamento. Face aos resultados apresentados, em resposta à questão de 

investigação QI 2, que interroga com relação ao conhecimento e à utilização de técnicas de 

gestão, que estão se apresentando de forma incipiente nas organizações. 

4.2.6.3. Subcategoria processos bem definidos (b2) 

Para melhor identificar a distribuição dos processos definidos, dentro das organizações 

atuantes do grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas 

freqüências (f) apresentadas nesta questão de número treze (Q13) onde foi questionado:  

Q13- Quais são estes processos hoje bem definidos?  



 
CAPÍTULO IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 
 

 

Obtemos os resultados com base na tabela 7 a seguir: 

Tabela 7 - Processos bem definidos (Subcategoria b2) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação a definição de processos dentro das organizações pertencentes ao 

FMDCA, o resultado encontrado demonstra que em alguns momentos o conceito de processo 

não está muito claro dentro das organizações, que, na maioria das vezes, confundiam práticas 

de gestão com definição de processos, não deixando bem claro as áreas que compõe os 

processos da organização. 

Dados resultantes da definição de processos integrantes da amostra. 

Os dados apresentados nesta pesquisa, representam como está distribuída a amostra 

com relação a definição de processos dentro de cada organização participante deste estudo, 

onde foi possível constatar que a maioria das organizações não possui processos bem 

definidos e em alguns casos confundem processo com ferramentas, conforme apresentado na 

tabela anterior e conforme unidades de registro apresentadas a seguir na tabela 8: 

 

Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros 

apresentados na tabela: 

a = 82(f) 

c = 43(f) 

e = 47(f), 



 
CAPÍTULO IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 
 

 161 

Tabela 8 - Processos com maior ocorrência 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Estes resultados,  quando comparados com o número total de organizações 

participantes da amostra desta pesquisa, que são N= 392, apenas n= 224 responderam, e 

integram as respostas nos seguintes processos mais freqüente: projetos sociais, reuniões e 

assistência social. Por outro lado, o resultado parece revelar que estes processos já são 

considerados processos importantes e por isso foram destacados pelos representantes das 

organizações que participaram da pesquisa.  

4.2.7. Terceiro setor 

4.2.7.1. Categoria processos do terceiro setor (categoria c) 

Dentro desta categoria encontraremos mais 1 subcategoria: 

c1 – Dificuldades encontradas 

4.2.7.2. Subcategoria principal dificuldade (c1) 

Para melhor entender as principais dificuldades vividas dentro das organizações sob o 

ponto de vista de seus representantes atuantes do grupo de associados do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre capital do estado do 

RS e com base nas freqüências (f) apresentadas nesta questão de número dezenove (Q19) 

onde foi questionado:  

Q19- Atualmente qual é a maior dificuldade encontrada no terceiro setor?  

Obtemos os resultados com base na tabela 9 a seguir: 
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Tabela 9 - Principal Dificuldade  (Subcategoria b1) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação à principal dificuldade enfrentada pelas organizações ligadas ao 

FMDCA, o resultado encontrado demonstra que a maioria dos respondentes elegem a 

dificuldade a financeira e falta de Gestão seguida da falta de recurso, como as maiores 

dificuldades do setor. As restantes dificuldades aparecem em uma proporção menor, mas 

todas elas são citadas mais de uma vez 

Dados resultantes das dificuldades enfrentadas pelas organizações integrantes da 

amostra 

Os dados apresentados nesta pesquisa, indicam quais são as principais dificuldades 

enfrentadas pelas organizações deste segmento e podem ser percebidas através das unidades 

de registro apresentadas a seguir: 

Tabela 10 – Dificuldades de maior ocorrência 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015 
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Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros: 

f = 61 (f) 

g = 98 (f) 

j = 89 (f), 

Resultado este, que é muito relevante porque todos participantes responderam e 

algumas dificuldades como as citadas acima: falta de recurso, falta de conhecimento na área 

de finanças e entender de gestão, estão com uma boa representatividade com relação ao resto 

das unidades de registro, o que deixa claro que são quase que unanimemente as dificuldades 

mais acentuadas neste segmento.  

Ferreira (2009) trouxe uma semântica com relação ao fracasso que se observa no 

Terceiro Setor como: a incapacidade do Estado para responder a todas as expectativas da 

população face aos constrangimentos financeiros e à burocracia, como rigidez, compulsão e 

intervenção de cima para baixo e por outro lado,  incapacidade do mercado em produzir bens 

públicos e  uma certa falta de confiança coletiva sobre a produção privada de bens públicos, e, 

por último, a dificuldade da comunidade em articular a solidariedade na resposta às 

necessidades e na individualização e formalização  de formas de apoio, uma dificuldade que 

será tanto mais significativa quanto menos coesa, social e territorialmente for a comunidade. 

Com base nos resultados obtidos neste capítulo, responde-se a questão de investigação QI 4 

que questiona quanto a utilização de estratégias de gestão para captar recursos e o impacto 

dentro das dificuldades do Terceiro Setor seriam controladas, porém como as organizações 

pesquisadas se encontram em um estágio muito incipiente de estratégias  de gestão não foi 

possível identificar  subsídios necessários  para confirmar esta relação.  

4.2.8. Captação de recursos 

4.2.8.1. Categoria captação de recursos (categoria d) 

Dentro desta categoria encontraremos mais 3 subcategorias: 

d1 – Responsável pelo plano de captação de recursos 

d2 - Tipo de conquistas em virtude do plano de captação 

d3 -  Projetos Vigentes 
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4.2.8.2. Subcategoria responsável pelo plano de captação de recursos (d1) 

Para melhor entender quem são os responsáveis pelo plano de captação de recursos 

dentro das organizações sob o ponto de vista de seus representantes atuantes do grupo de 

associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) apresentadas nesta 

questão de número vinte e três (Q23) onde foi questionado:  

Q23- Existe um responsável para elaborar um plano para captação de recursos?  

Obtemos os resultados com base na tabela 11 a seguir: 

 

Tabela 11 - Cargo Responsável  (Subcategoria c1) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação a designação de um cargo especifico, responsável pela elaboração de um 

plano para captação de recursos das organizações ligadas ao  FMDCA, 30% das organizações 

que indicaram ter um responsável por planejar e captar recursos,  situam-no em várias funções 

designadas para esta tarefa, como assistente social, coordenador, diretor, equipe diretiva, 

pedagogo e presidente, em alguns casos é possível constatar que aparecem este cargo pode ser 

um representante ou várias em forma de equipe diretiva, alguns possuem formação de grau 

superior e outros casos não foi possível identificar esta padronização. 

Dados resultantes com relação aos tipos de cargos responsáveis pelo plano de 

captação de recursos 

Os dados apresentados nesta pesquisa, indicam que os principais cargos praticados 

pelas organizações deste segmento para elaborar um plano de captação de recursos podem ser 

percebidos através das unidades de registro apresentadas na tabela 12 a seguir: 
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Tabela 12 – Cargos de maior ocorrência 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015 

 

Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros: 

b = 21 (f) 

c = 27 (f) 

f = 35 (f) 

Resultado este, que demonstra que já existe um olhar para a importância da figura do 

líder do gestor do processo. Porém muitas organizações não responderam a esta questão o que 

leva a crer que não exista esta definição funcional dentro da sua realidade institucional. 

4.2.8.3. Subcategoria tipos de conquistas (d2) 

Para melhor entender os tipos de conquistas relacionadas ao plano de captação de 

recursos dentro das organizações sob o ponto de vista de seus representantes atuantes do 

grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas freqüências (f) 

apresentadas nesta questão de número vinte e sete (Q27) onde foi questionado:  

Q27- Que tipo de conquista foi possível obter com a execução do plano de captação de 

recursos?  

Obtemos os resultados com base na tabela 13 a seguir: 
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Tabela 13 - Tipo de Conquista  (Subcategoria d2) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação aos tipos de conquistas apresentados relacionados ao um plano para 

captação de recursos das organizações ligadas ao FMDCA foi possível perceber que as 

organizações que conseguem captar recursos apresentam melhorias de varias formas como: 

técnicas, predial, qualificação e aquisição de bens. 

Dados resultantes com relação aos tipos de conquistas realizadas com execução 

do plano de captação de recursos 

Os dados apresentados nesta pesquisa, indicam que as principais conquistas realizadas 

em função de um plano de captação de recursos podem ser percebidas através das unidades de 

registro apresentadas a seguir: 

Tabela 14 – Tipos de Conquistas mais ocorrência 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 
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Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros: 

d = 49 (f) 

f = 34 (f) 

h = 33(f) 

l = 37 (f) 

Resultado este, que demonstra o quanto é importante ter uma estratégia para gestão e 

captação de recursos para este segmento, pois com estas ações é possível obter melhorias 

como a compra de matérias, a participação em editais, manutenção e melhoria de prédios e a 

aquisição de matérias para a execução de obras.   

Diante dos resultados apresentados fica respondida a questão de investigação QI3, que 

questiona  o uso de um plano de captação de recursos bem executado e sua influencia na 

conquista de novos projeto e na manutenção dos que já existem. 

4.2.8.4. Subcategoria projetos vigentes (d3) 

Para melhor entender os quais são os projetos vigentes dentro das organizações 

atuantes do grupo de associados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Porto Alegre capital do estado do RS e com base nas 

freqüências (f) apresentadas nesta questão de número vinte e oito (Q28) onde foi questionado:  

Q28- Quais são os projetos vigentes atualmente?  

Obtemos os resultados com base na tabela 15 a seguir: 
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Tabela 15 - Projetos Vigentes  (Subcategoria d3) 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Com relação aos projetos vigentes das organizações ligadas ao FMDCA foi possível 

perceber que as organizações possuem muitos projetos e em muitos casos foram citados mais 

de um, o que demonstra a importância dos mesmos para manter os processos de 

funcionamento em constante atividade. 

Dados resultantes com relação aos tipos projetos vigentes 

Os dados apresentados nesta pesquisa, indicam que os principais projetos vigentes 

dentro destas organizações podem ser percebidos através das unidades de registro 

apresentadas na tabela 16 a seguir: 

Tabela 16 - Projetos Vigentes  de maior ocorrência 

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 
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Constata-se que os resultados mais significativos estão relacionados aos registros: 

g = 113 (f) 

i = 302 (f) 

j = 201(f) 

o = 107 (f) 

Resultado este, que demonstra principais projetos com viés ligados a captação de 

recursos como Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente que funciona como 

um agente de transformação das realidades, educação infantil e para famílias que prioriza a 

educação que é a base de toda mudança, o Funcriança que é um fundo de grande importância 

para investimentos contínuos e Reformas. 

No intuito de se fazer perpetuar as organizações sem fins lucrativos para a melhoria 

das condições de vida das pessoas menos favorecidas a importância da gestão para a execução 

dos projetos e eficácia das ações se torna fundamental diante do reconhecimento da sociedade 

que é beneficiada com uma profunda transformação social, legitimando o Terceiro Setor 

como um agente transformador, exigindo cada vez mais responsabilidade, qualidade e 

profissionalização da gestão (Alves.jr., Farias And Fontanelle, 2009). 

Projetos ligados a melhoria da educação e infra-estrutura, são os que mais foram 

citados como evidencia da importância de usufruir de um plano e gestão de recursos 

sustentáveis de forma contínua e estratégica. 

4.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 Os gráficos representados neste item, foram calculados com utilização do software 

SPSS 18.0 e apoio da planilha Excel 2010, Segundo Callegari (2009) os atributos ou dados 

categóricos encontrado com muita freqüência dentro do estudo, são aqueles que não 

representam quantidades, mas a categoria a que o individuo pode pertencer, estes dados 

categóricos podem ser representados por meio de tabelas de freqüência (neste caso a base dos 

dados encontram-se no apêndice C) e  de gráficos específicos que para esta investigação serão 

apresentados na seqüência deste tópico. 

Para Calegari (2009), a estatística trouxe uma importante contribuição no que tange a 

organização de informações oriundas de grandes quantidades de dados. A descrição de 
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variáveis é imprescindível como um passo prévio para a correta interpretação dos resultados 

da investigação e a metodologia empregada faz parte da estatística descritiva, neste caso as 

variáveis investigadas, estarão representadas pela letra “Q” em cada análise realizada a seguir 

4.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE CRUZAMENTOS DE VARIÁVEIS DOS 

RESULTADOS QUANTITATIVOS COM UTILIZAÇÃO DO TESTE DO QUI-

QUADRADO 

A análise de dados realizada a seguir, foi feita com a aplicação do método estatístico 

bivariado, que segundo Carvalho (2007), embasado em analisar a correlação entre as 

variáveis, procurando verificar se existe uma relação casual entre elas. Com utilização do 

software estatístico SPSS versão 18.0 e com a planilha eletrônica Microsoft Excel 2010.  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, conforme 

demonstrado na tabela 17 a seguir: 

Tabela 17 – Tipo de organizações pesquisadas 

Frequencies

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Oscip 21 5,4 5,4 5,4

Associação 226 57,7 57,7 63,0

Entidade 102 26,0 26,0 89,0

Outros 43 11,0 11,0 100,0

Total 392 100,0 100,0

Questão1tipoOrganização

 

Valid

 
Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015 

 

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 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) 
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4.4.1. Resultados para da aplicação do teste qui-quadrado com relação ao tipo de 

organização e o quanto se considera sustentável 

Na tabela 18, a seguir, apresentamos as freqüências e percentuais das variáveis 

estudadas, que foram selecionadas devido estarem diretamente relacionadas ao tema central 

de toda pesquisa e por terem apresentado um resultado relevante com a ajuda do teste do Qui-

quadrado, será possível realizar alguns cruzamentos e verificar se há uma associação 

estatisticamente significativa entre estas variáveis, o que definira a resposta de algumas das 

questões  investigadas nesta pesquisa.  

Tabela  18 – Descritiva das varáveis analisadas 

 
n avaliado N % 

Q1 – Tipo de organização 392 
  

Oscip 
 

21 5,4 

Associação 
 

226 57,7 

Entidade 
 

102 26,0 

Outro 
 

43 11,0 

Q4 – Se considera sustentável 388 
  

Sim 
 

66 17,0 

Não 
 

112 28.9 

Parcialmente 
 

210 54,1 

Q7 – Colaboradores participam de reuniões 389 
  

Sim 
 

236 60,7 

Não 
 

53 13,6 

Parcialmente 
 

100 25,7 

Q8 – Existe plano para desenvolver e qualificar colaboradores 387 
  

Sim e esta sendo executado 
 

110 28,4 

Não 
 

204 52,7 

Sim mas não esta sendo executado 
 

73 18,9 

Q9 - Conhecimento sobre gestão 384 
  

Sim 
 

59 15,4 

Não 
 

147 38,3 

Parcialmente 
 

178 46,4 

Q11 - Processos são medidos a traves de ferramentas de gestão 380 
  

Sim 
 

142 37,4 

Não 
 

238 62,6 
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Tabela  18 – Continuação - Descritiva das varáveis analisadas 

 

 
n avaliado N % 

Q12 - Necessidades de políticas públicas mais fortes 383 
  

Concorda 
 

250 65,3 

Concorda fortemente 
 

125 32,6 

Neutro 
 

4 1,0 

Discorda 
 

4 1,0 

Q22 - Pessoas capacitadas na gestão de negócios 382 
  

Sim 
 

125 32,7 

Não 
 

257 67,3 

Tabela 18 - Continuação 

Q23 - Existe um responsável pela gestão 389 
  

Não existe um responsável designado 
 

279 71,7 

Existe um que ocupa o cargo de Diretoria 
 

110 28,3 

Q29 – Fontes 388 
  

Fontes públicas 
 

338 87,1 

Fontes privadas 
 

211 54,4 

Fontes por doações 
 

363 93,6 

Trabalho voluntário 
 

121 31,2 

Outro tipo de fontes 
 

33 8,5 

Q30 - Fontes de recursos 379 
  

Fixas 
 

34 9,0 

Sazonais 
 

313 82,6 

Fixas e sazonais 
 

32 8,4 

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Observamos que o tipo de organização mais freqüente foi o tipo “associação”. A 

maioria das organizações respondeu que se considera parcialmente sustentável, e que têm 

colaboradores que participam de reuniões. A resposta à questão sobre se existe um plano para 

desenvolver competências nos colaboradores, a resposta mais freqüente foi que não. A 

resposta 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 que são necessárias políticas públicas mais fortes. A maioria diz não 

ter pessoas capacitadas na gestão de negócios, não tendo um responsável designado. As fontes 

de recursos mais citadas foram as doações seguidas das públicas. Estas são na sua maioria 

sazonais. 
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Face aos resultados apresentados, constatamos questão de investigação (QI3) :a qual 

questiona se grande parte das organizações que têm plano de captação de recursos, 

demonstram preocupação com gestão? Conforme apresentado nos resultados algumas 

organizações executam o planejamento da gestão e desta forma se mostram comprometidas e 

engajadas com a sustentabilidade do negócio. 

4.4.2. Associação da variável q1: tipo de organização, com q4 (se consideram 

sustentáveis), q9 (conhecimento em gestão), q16(políticas públicas mais fortes) e q29 

(fontes utilizadas para captação de recursos) pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 19 a seguir apresentamos as freqüências e percentuais das variáveis 

estudadas que neste caso serão as variáveis Q4(Se consideram sustentáveis), Q9 

(conhecimento em gestão), Q16(políticas públicas mais fortes) e Q29 (fontes utilizadas para 

captação de recursos), e a relação de todas elas com Q1 (tipos de organização), e através da 

aplicação do teste do qui-quadrado será possível confirmar se há alguma associação 

estatisticamente significativa entre estas variáveis. 

 

Tabela 19 - Comparativo do tipo de organização com as variáveis estudadas 

 
Oscip Associação Entidade Outro P 

Q4 - Se considera sustentável 
    

0,069 

Sim 3(14,3) 34(15,2) 14(14,0) 15(34,9)  

Não 8(38,1) 66(29,5) 31(31,0) 7(16,3)  

Parcialmente 10(47,6) 124(55,4) 55(55,0) 21(48,8)  

Q9 - Conhecimento sobre gestão 
    

0,567 

Sim 3(14,3) 38(17,3) 14(14,0) 4(9,3)  

Não 9(42,9) 84(38,2) 41(41,0) 13(30,2)  

Parcialmente 9(42,9) 98(44,5) 45(45,0) 26(60,5)  

Q16 - Necessidade de políticas públicas mais fortes 
    

0,167 

Concorda 15(78,9) 154 (69,4) 55(55,6) 26(60,5)  

Concorda fortemente 4(21,1) 64(28,8) 40(40,4) 17(39,5)  

Neutro - 3(1,4) 1(1,0) 0(,0)  

Discorda - 1(0,5) 3(3,0) 0(,0)  

Q29 – Fontes de recursos utilizadas 
    

 

Fontes públicas 18(85,7) 196(87,1) 87(87,0) 37(88,1) 0,995 

Fontes privadas 14(66,7) 110(48,9) 51(51,0) 36(85,7) <0,001 

Fontes por doações 21(100,0) 210(93,3) 91(91,0) 41(97,6) 0,296 

Trabalho voluntário 11(52,4) 69(30,7) 26(26,0) 15(35,7) 0,108 

Outro tipo de fontes 4(19,0) 18(8,0) 9(9,0) 2(4,8) 0,277 
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OBS: n total pode ser diferente para as diferentes variáveis sendo que não foram todas as questões avaliadas em todas as 

organizações. 

* As associações utilizam proporcionalmente em menor número as fontes privadas do que as outras entidades 

Fonte: Resultado da pesquisa teste do qui-quadrado, 2015. 

 

Quando observamos a associação entre o tipo de organização e o fato da organização 

se considerar sustentável, observa-se na tabela 19 representada anteriormente, que não foi 

encontrada diferença significativa entre o tipos de organização e a percepção de 

sustentabilidade.  

Após a realização do teste do Qui-quadrado, a seguir será apresentado graficamente, 

(nas figuras 18, 19, e 20 representadas pelos gráficos de coluna) as freqüências das variáveis 

que apresentaram resultados estatisticamente significativos na análise.  

 

 
Figura 18 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e se considerar sustentável. 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

Segundo Boutilier (2009) com intuito de construir um arcabouço global para analisar a 

sustentabilidade e as variáveis que as norteiam é possível analisar as relações entre a 

organização e as partes interessadas, esta situação provocou um diálogo intencional entre os 

três maiores setores de atividades da sociedade: o Estado e Privado e o Terceiro Setor, com 

intuito que buscassem uma plataforma de entendimento para que pudesse existir um bom 

convívio entre eles e a sociedade. 
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Figura 19 - Gráfico da comparação entre os tipos de organização e o conhecimento em Gestão 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

 

Figura 20 - Gráfico da freqüência das organizações x fontes. 

Fonte: Resultado da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

A soma dos índices do gráfico 20 pode passar de 100% porque as questões eram de 

múltiplas alternativas, portanto uma organização poderia marcar mais de uma opção.Fazendo 

uma análise dos resultados da figura 20 apresentada, é possível perceber que mesmo com toda 

dificuldade e falta de apoio e políticas mais acirradas, 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. 
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4.4.3. Associação da variável q4 (se considera sustentável) e q30 (frequencia das fontes 

de recursos utilizadas) pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 20 a seguir verificamos a associação entre a organização se considerar 

sustentável (Q4) e as fontes de recursos (Q30).  

Tabela 20 - Tabela de associação entre se considerar sustentável e a fonte de recursos 

 
Q4 - Se considera sustentável P 

 
Sim Não Parcialmente  

Q30 - Fontes de recursos 
   

0,009 

Fixas 5(7,7) 9(8,6) 20(9,8)  

Sazonais 47(72,3) 89(84,8) 173(84,4)  

Fixas e sazonais 13(20,0) 7(6,7) 12(5,9)  

Fonte: Resultado da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

 

Há uma associação estatisticamente significativa entre estas variáveis, e na análise de 

resíduos é possível constatar que o grupo que se considera sustentável tem menor freqüência 

de resposta integradas em fonte de recursos sazonais e mais freqüência de respostas nas fontes 

de recursos fixas e sazonais. No grupo que se considera parcialmente sustentável vemos que 

há menor freqüência que a esperada daquelas que se sustentam com fonte de recursos fixas e 

sazonais. Na figura 21 de colunas a seguir apresentamos este resultado. 

 

 
Figura 21 - 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. 

 

Face aos resultados apresentados na figura 21, confirmamos a questão de investigação 

que questiona quanto a busca de recursos de diversas fontes para sua sustentabilidade das 
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organizações do Terceiro Setor, 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. 

4.4.4. Associação da variável q7 (participação em reuniões) e q8 (existência de plano 

para desenvolver colaboradores) pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 21 a seguir verificamos se com aplicação do teste do Qui-quadrado é 

possível confirmar uma associação estatisticamente significativa para o estudo entre a 

variável Q7- participação dos colaboradores em reuniões e Q8- gestão para desenvolvimento 

dos colaboradores. 

Tabela 21 - Tabela de associação entre a participação dos colaboradores nas reuniões e a existência de plano para 

desenvolver colaboradores 

 

Q7 - Colaboradores participam de 

reuniões 

P 

 
Sim Não Parcialmente  

Q8 - Existe plano para desenvolver e qualificar 

colaboradores    

0,22

7 

Sim e esta sendo executado 71(30,2) 10(19,6) 28(28,6)  

Não 121(51,5) 26(51,0) 55(56,1)  

Sim mas não esta sendo executado 43(18,3) 15(29,4) 15(15,3)  

Fonte: Resultado da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

 

Quando associamos o fato dos colaboradores participarem de reuniões (Q7) vemos 

que não há associação estatisticamente significativa com existir ou não um plano para 

desenvolver e qualificar os mesmos (Q8). 

4.4.5. Associação da variável q9 (conhecimento sobre gestão) e q11(processos medidos 

por ferramentas de gestão) pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 22 a seguir verificamos se com aplicação do teste do Qui-quadrado, é 

possível confirmar uma associação estatisticamente significativa para o estudo entre a 

variável Q9- Conhecimento sobre Gestão e Q11- Medição de processos através de 

ferramentas. 
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Tabela 22 - Tabela de associação entre o conhecimento sobre a gestão e a utilização de ferramentas para medir os processos 

 
Q9 - Conhecimento sobre gestão P 

 
Sim Não 

Parcialmen

te 

 

Q11 - Processos são medidos a través de ferramentas de 

gestão    

0,380 

Sim 24(41,4) 47(33,6) 71(40,6)  

Não 34(58,6) 93(66,4) 104(59,4)  

Fonte: Resultados da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

 

Após a aplicação do teste do Qui- quadrado foi possível confirmar que não existe 

associação estatisticamente significativa entre o conhecimento sobre a gestão(Q9) e os 

processos serem medidos através de ferramentas de gestão(Q11). 

4.4.6. Associação da variável q9 (conhecimento de gestão) e q12 (pessoas capacitadas) 

pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 23 a seguir, verificamos se com aplicação do teste do Qui-quadrado, é 

possível confirmar uma associação estatisticamente significativa para o estudo entre a 

variável Q9- Conhecimento sobre Gestão e Q12- Medição de processos através de 

ferramentas. 

Tabela 23 - Associação entre o conhecimento sobre a gestão e a capacitação das pessoas 

 
Q9 -Conhecimento sobre gestão P 

 
Sim Não 

Parcialmen

te 

 

    
 

Q12 - Pessoas capacitadas na gestão de negócios 
   

0,423 

Sim 19(33,9) 42(29,0) 62(35,8)  

Não 37(66,1) 103(71,0) 111(64,2)  

Fonte: Resultado da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

Com a utilização do teste do Qui-quadrado foi possível constatar que não houve 

associação estatisticamente significativa entre ter conhecimento sobre gestão (Q9) e ter 

pessoas capacitadas na gestão de negócios (Q12).  
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4.4.7. Associação da variável q22 (pessoas capacitadas) e q23 (responsável pela gestão) 

pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 24 a seguir, com aplicação do teste do Qui-quadrado verificamos se é 

possível confirmar uma associação estatisticamente significativa para o estudo entre a 

variável Q22- Pessoas capacitadas para Gestão dos Negócios e Q23- Existência de um 

responsável pela gestão.  

 

Tabela 24 - Tabela de associação entre a capacitação das pessoas na gestão e a presença de um responsável 

 
Q22-Pessoas capacitadas na gestão de negócios P 

 
Sim Não  

   
 

Q23-Existe um responsável pela gestão 
  

0,619 

Não existe um responsável designado 93(74,4) 182(71,4)  

Existe um que ocupa o cargo de Diretoria 32(25,6) 73(28,6)  

Fonte: Resultado da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

 

Na tabela 24 apresentada anteriormente sobre a associação entre o fato de a 

organização ter pessoas capacitadas na gestão (Q22) de negócios e a existência de um 

responsável pela gestão (Q23), após a aplicação do teste do Qui-quadrado, foi possível 

constatar que não existe associação estatisticamente significativa para esta relação.  

4.4.8. Associação da variável q29 (tipo de  fonte) e q30 (freqüência de obtenção das 

fontes de recursos) pelo teste do qui-quadrado 

Na tabela 25 a seguir, verificamos se com aplicação do teste do Qui-quadrado, é 

possível confirmar uma associação estatisticamente significativa para o estudo entre a 

variável Q29- Tipo de fontes de recursos e Q30- Freqüência de obtenção das fontes  

Tabela 25 - Tabela da associação entre as características das fontes 

 
Q30-Freqüência de obtenção das Fontes de recursos  

Q29-Tipo de fonte Fixas Sazonais Fixas e sazonais P 

Fontes públicas 29(85,3) 274(87,8) 28(87,5) 0,914 

Fontes privadas 14 (41,2) 172(55,1) 23 (71,9) 0,043 

Fontes por doações 31(91,2) 296(94,9) 29(90,6) 0,456 

Trabalho voluntário 9(26,5) 103(33,0) 6(18,8) 0,208 

Outro tipo de fontes 4(11,8) 26(8,3) 2(6,3) 0,709 
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Fonte: Resultados da pesquisa, teste do Qui-quadrado, 2015. 

 

Na figura 22 a seguir vemos uma maior freqüência de fontes privadas nos tipos de 

organizações cujas fontes são fixas e sazonais. 

 

 
Figura 22 - Gráfico da freqüência de fontes privadas nas fontes de recursos fixas, sazonais e fixas e sazonais. 

Fonte: Resultado da pesquisa realizado pela autora, 2015 

 

Analisando a tabela 25 e a figura 22, é possível identificar que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre as fontes serem 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. 
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CAPÍTULO V. DISCUSSÃO DOS DADOS/RESULTADOS DA 

PESQUISA 

Após a análise de resultados que avaliou as variáveis (Apêndice C, D, E) e suas 

relações dentro desta investigação, pretende-se apresentar as discussões dos resultados, a fim 

de verificar se os objetivos propostos foram alcançados os quais, deram origem a seguinte 

questão: “identificar a importância das ferramentas e estratégias de gestão para prover 

recursos e garantir a sustentabilidade nas organizações do Terceiro Setor”. 

5.1. DISCUSSÃO DOS DADOS 

A tese objetivou um estudo com vista à identificar a importância das ferramentas e 

estratégias de gestão como forma de prover recursos e garantir a sustentabilidade das 

organizações do Terceiro Setor com foco no FMDCA – POA/RS, que foi desdobrado ao 

longo dos capítulos desta investigação. 

Embora a maioria dos estudos estejam orientados para demonstrar as conseqüências e 

ou benefícios da gestão social nas organizações (Epstein, 1987) apresenta uma atenção ao um 

olhar diferente relacionando a gestão social como em tema essencial para o equilíbrio da 

relação Estado, Terceiro Setor e empresas privadas. 

Com relação aos 3 objetivos específicos propostos na pesquisa foram atendidos da 

seguinte forma: 

O primeiro objetivo especifico se propunha a 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 

(FMDCA) na cidade de Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul,  tais objetivos 

foram exeqüíveis com suporte da contextualização da investigação e do aprofundamento do 

arcabouço teórico, ambos desdobrados com aprofundamento nos capítulos I e II desta 

pesquisa. 

 O foco principal da contextualização foi a análise com base na região Sul do Brasil, 

especificamente a cidade de Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul com 392 organizações 

associadas ao conselho municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, onde além da 

pesquisa bibliográfica foi utilizado aplicação de questionário para esta população no intuito de 
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entender de que forma as organizações estão utilizando conhecimento de gestão como forma 

de captação de recursos e como a sustentabilidade esta sendo trabalhada neste segmento 

segundo a percepção dos representantes destas organizações. Com os resultados encontrados 

foi possível perceber que existe um passo já iniciado, mas ainda há muito a ser feito para que 

a ocorrência da área de gestão possa suportar a estratégia para captação de recursos. A 

fragilidade encontrada em muito se deve à falta de conhecimentos de gestão dos responsáveis 

pelas organizações na área de gestão. 

Com relação ao segundo objetivo especifico que se propunha a estudar a percepção 

dos atores ou gestores e responsáveis das organizações sobre estratégias adequadas, podemos 

constatar através dos resultados encontrados na pesquisa que esta ocorrência se encontra ainda 

em um estagio bem incipiente e muito ainda deve ser feito com relação ao trabalho em redes 

de cooperação e parcerias, novas políticas publicas com ações afirmativas e acima de tudo 

uma nova forma de olhar a gestão social com vistas ao desenvolvimento econômico e a 

diminuição das desigualdades sociais. 

Com relação ao 3° e ultimo objetivo específico desta pesquisa  que se propunha a 

entender o comportamento das organizações diante da análise da relação entre variáveis de 

gestão e captação de recursos, clarificando o comportamento de cada gestor diante da sua 

realidade institucional na busca da sustentabilidade, foi possível constatar através dos teste do 

qui-quadrado com relação 2x2 e com ajustes de que não há uma significância considerada 

quando se compara a percepção dos diferentes tipos de organizações com relação as variáveis 

da gestão social estudadas nesta pesquisa e que acabaram fortalecendo de forma a ser 

confirmada maior parte das proposições e hipóteses levantadas neste estudo conforme serão 

descritas a seguir. 

Independente do tipo de organização pesquisada, os procedimentos metodológicos 

aplicados neste estudo, mostraram que não há uma diferença significativa no que tange a 

percepção e a postura das organizações do Terceiro Setor analisadas nesta pesquisa diante da 

análise da relação das variáveis levantadas com a ocorrência de gestão e alternativas de 

captação de recursos sustentáveis dentro deste segmento. 

Marques (2004) afirma que a inovação deve ser suportada pela orientação para o 

mercado, para que se afirme como uma estratégia de competitividade, onde a organização 

tende a adotar novas idéias, interiorizando práticas e novas atitudes de gestão. Martin e 
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Kettner (2010), reforçam que a gestão estratégica competitiva precisa definir critério como 

eficiência, qualidade e eficácia que possam avaliar o desempenho organizacional. 

5.1.1. Organizações 

Categoria perfil das organizações/a 

Tipos de Organizações a1 

Na amostra da pesquisa foi possível constatar que as organizações mais freqüentes 

foram as associações seguidas das entidades, outros (cooperativas, instituições e fundações e 

Oscips. Este resultado já reflete o que diz Camargo (2001), onde aponta como os principais 

grupos integrantes do Terceiro Setor, as associações seguidas das entidades, fundações, 

sindicatos, cooperativas, igrejas e as organizações não governamentais, todos com linhas 

ideológicas, religiosas e políticas específicas, com vinculações mais ou menos atuantes com o 

setor privado, com  vista à atuação em questões direta ou indiretamente relacionadas com o 

resgate da cidadania e a garantia dos direitos humanos, violados pela condição de pobreza, 

miséria e desinformação de grande parte da população brasileira.  

Historicamente as organizações ou entidades atuam em caráter assistencialista a 

paternalista como orfanatos e casas de recuperação, geralmente ligados desde a igreja até as 

atuais ONGs, que se expandiram nos anos 80 em prol dos direitos humanos, meio ambiente e 

desenvolvimento social. Segundo o artigo 43 do código civil brasileiro a associação 

representa a união de pessoas que se organizam para fins comuns e não econômicos, as 

entidades que segundo Resende (2006) podem ser do tipo beneficentes, que visam exercitar a 

prática da assistência social e a do tipo benemerentes, que são reconhecidas e respeitadas 

devido o importante papel prestado para sociedade.  

Fazendo uma análise dos resultados, observa-se que tanto as associações quanto as 

entidades, que se tornaram significante devido a freqüência (f) de respostas iguais, o 

demonstra que a população está tendo iniciativa independente de apoio de pessoas jurídicas 

para resolver questões que visam o bem social, no que tange às entidades, demonstram a 

atenção a uma parte da população que está desprovida de algum bem essencial e que não esta 

sendo eficientemente atendida pelas órgão competentes e responsáveis por esta função. 
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Tempo de existência - a2 

Apesar de se perceber a ampliação com relação ao papel de transformação social e no 

engajamento conjunto a um processo de desenvolvimento alternativo, parece-nos ainda 

insuficiente a articulação existente (Arns, Zuniga e Rover, 2004). 

Esta subcategoria se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que foram 

agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: com relação 

ao tempo de existência a maior parte das organizações estão concentradas entre a faixa de 5 

meses a 10 anos de existência. 

Número de Funcionários – a3 

Com relação ao número de funcionários as organizações do Terceiro Setor contam 

com trabalho remunerado e voluntário. Do total de colaboradores que integram a organização 

a maior concentração de mão de obra, está para os remunerados e a menor concentração para 

os que trabalham voluntariamente com assiduidade. 

Uma das grandes forças de uma organização sem fins lucrativos é que as pessoas não 

trabalham nela para viver, mas por uma causa (nem todas, mas muitas). Isto também 

cria uma tremenda responsabilidade para a instituição: a de manter a chama viva e não 

permitir que o trabalho se transforme em apenas um ‘emprego’ Drucker, 1999:110).  

 

Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), constaram em sua pesquisa que existe 

disposição das pessoas para contribuir com o terceiro setor, o que ocorre, é que, estas muitas 

vezes, não estão preparadas tecnicamente e psicologicamente para exercerem a função. Esta 

conclusão reforça a tese de que o terceiro setor necessita uma política de profissionalização 

para que os colaboradores, voluntários ou remunerados, para que exerçam a sua função de 

forma correta e com excelência. 

Esta subcategoria se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que foram 

agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: As 

organizações do Terceiro Setor contam com trabalho remunerado e voluntario. 

Número de atendimentos-  a4 

O atendimento no Terceiro Setor pode ser dado em pequena ou em grande escala vai 

depender a sua estrutura da organização, mas o número de beneficiários ao final de um ano 

pode chegar a 36.000 atendimentos. 

Comumente observam-se em reportagens e noticiários, pessoas que se mobilizam em 

busca de proporcionar uma melhor condição para o próximo, por meio de donativos, 

porém para o autor, o Terceiro Setor vai, além disso. Ele tem um papel de transformar o 

pensamento da sociedade, buscando a eliminação do individualismo, integrando a 
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sociedade civil atraindo recursos para que todos os cidadãos possam trabalhar 

ativamente perante a sociedade. Atuar Terceiro Setor é apoiar no combate à 

discrepância que existe no Brasil com relação aos recursos disponíveis versus 

necessidades básicas de muitos cidadãos, ou seja, trabalhar como um agente 

transformador (Camargo, 2001, p.37). 

 

A figura 223, que se apresenta de seguida, apresenta os investimentos são 

concentrados em organizações que oferecem benefícios a um número significante de pessoas, 

portanto a extensão pela qual o projeto se propaga é um fator fundamental na hora de decidir 

pela concessão do financiamento. 

 

 

 
Figura 23 - Número de beneficiários 

Fonte: Base de dados, Censo GIFE, 2013, p.42. 

 

Embora os dados sejam escassos o censo realizado pelo GIFE (2013) demonstra que 

os investimentos tendem a se concentrar em maior parte em projetos que atendam de 10 a 100 

mil pessoas por ano (conforme demonstrado na figura 23) o que no caso desta realidade 

pesquisada, muito não seriam selecionados pois atendem anualmente 240 pessoas, por falta de 

estrutura, mas que mesmo assim acabam fazendo a diferença para a realidade local. 

Em uma pesquisa realizada por Fernandes, Maciel e Barros (2011) foi constatado que 

na amostra de sua pesquisa referente ao no Rio Grande do Sul, com relação aos resultados do 

público beneficiado com as ações do terceiro setor, estão primeiramente as crianças, 

contempladas com 65% das ações correspondendo a uma demanda de 33.683 beneficiados, e 

os jovens, chegam ao um número total atendimentos correspondente a 11.156. Esta realidade 
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demonstra a importância das organizações sociais dentro de uma sociedade, com níveis de 

prioridade e  deficiências de gestão no setor, revelando-se uma prioridade neste segmento. 

Esta subcategoria (quadro 16) se fundamentou com base nos vários tipos de respostas 

que foram agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: O 

atendimento no Terceiro Setor pode ser dado em pequena ou em grande escala vai depender a 

sua estrutura, mas o número de beneficiários ao final de um ano pode chegar a 36.000. 

 

CATEGORIA PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES 

Quadro 16 - Categoria Intermediaria: Perfil das Organizações 

Síntese da discussão dos dados da Categoria Perfil das Organizações – A 

a1 – Os resultados da pesquisa mostraram que com relação ao tipo de organização a maior freqüência foi para 

as Associações, seguidas as Entidades, Outros (Cooperativas, Fundações e Institutos) e Oscip’s. 

a2 - Com relação ao tempo de 

existência a maior parte das 

organizações estão concentradas 

entre na faixa de 5 meses a 10 anos 

de existência. 

Setor relativamente novo com 

relação aos outros. 

I – Setor emergente, promissor e 

sua atuação é de grande 

abrangência para população. 

a3 - As organizações do Terceiro 

Setor contam com trabalho 

remunerado e voluntario. 

Denota a necessidade de definição 

de políticas de recursos humanos e 

qualificação da mão de obra. 

a4 -  O atendimento no Terceiro 

Setor pode ser dado em pequena 

ou em grande escala vai depender 

a sua estrutura da organização, mas 

o número de beneficiários ao final 

de um ano pode chegar a 36.000. 

Algumas organizações estendem o 

atendimento as famílias do 

assistido. 

A escala de atendimento inicia na 

criança e em alguns casos pode 

abranger a família. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise por categorias, 2016. 

 

Com relação à percepção de sustentabilidade das organizações a pesquisa demonstrou 

que do total de respondentes 54% se considera parcialmente sustentável, 29% não se 

considera sustentável e somente 17% se define como sustentável. Com relação ao que 

realmente seria uma organização sustentável no Terceiro Setor surgem ainda alguns 

questionamentos que precisam ser cada vê mais estudados. 

As características para o alcance da sustentabilidade nas organizações, relacionam-se a 

quatro pilares básicos que para Alves Jr. (2008), envolve basicamente: (a) tomar decisões 

sobre investimentos de diversas dimensões; (b) envolver-se com o desenvolvimento da 

comunidade onde atua; (c) realizar o planejamento estratégico de suas atividades, papel 
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designado aos respectivos gestores e (d) ampliar e diversificar as fontes de recursos na 

implantação de suas estratégias. 

Analisando os números mais representativos desta investigação, de certa forma 

demonstram uma tendência negativa com relação a sustentabilidade dos participantes da 

pesquisa, pois, evidenciou-se que a soma dos 54% das organizações que se consideram 

parcialmente sustentáveis com os 29% que não se consideram sustentáveis, obtem-se um 

resultado relativo de 83% da população participante do questionário possuem uma tendência 

de resultados preocupantes com relação a manutenção de suas atividades.  

Dentro do contexto por Alves (2008) sobre a manutenção de quatro pilares para 

sustentabilidade as mesmas provavelmente apresentam algumas deficiências em alguns dos 

aspectos chaves como: a falta de tomada de decisões sobre onde e como investir, falha no 

desenvolvimento técnico e humano dentro da comunidade o que pode envolver 

principalmente a falta de capacitação de ambas as partes (organização e interessados), 

inexistência de um plano estratégico de negocio com envolvimento dos gestores e fontes  

contar unicamente com fontes de recursos exclusivas e limitadas, aspectos estes que 

comprometem sem sobra de dúvidas o tempo de vida útil destas organizações. 

5.1.2. Gestão por processos 

Categoria processos de gestão/b 

Práticas de Gestão – b1 

A maioria das organizações não utiliza ferramentas de gestão, mas algumas práticas já 

podem ser percebidas de forma não representativa. 

Com relação à gestão das organizações do Terceiro Setor, observou-se que é necessária 

a inclusão de práticas administrativas dentro dessas organizações. Para cada tipo de 

entidade existe uma forma de inserir essas práticas. Essa constatação deve-se ao fato de 

as organizações do Terceiro Setor terem surgido, em muitos casos, dentro de 

organizações religiosas ou mesmo por meio da reunião de pessoas voluntárias, com 

iniciativa, em busca de desenvolver um trabalho social (Silva, Vasconcelos e 

Normanha, 2012, p.15). 

 

A contratação de assessorias ou consultorias externas que seria uma alternativa para 

dar este suporte mais especializado na área de gestão, foge um pouco da realidade do setor, 

uma vez que, não possui verbas para suportar o custo deste tipo de serviço e também são raras 

as intervenções destes profissionais através de trabalhos voluntários. Atividades ligadas a 



 
CAPÍTULO V. DISCUSSÃO DOS DDOS/RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 
 

 

gestão na maior parte das vezes são realizadas por equipes internas dentro deste tipo de 

segmento (GIPE, 2013). 

Esta subcategoria se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que foram 

agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: A utilização 

de ferramentas de gestão ainda é incipiente nas organizações pesquisadas.  

Processos bem definidos – b2 

Em alguns momentos o conceito de processo não foi percepcionado de forma muito 

clara dentro das organizações, manifestando alguma confusão com  práticas de gestão com 

definição de processos, não fica claro as áreas que compõe a organização por exemplo, 

portanto o conceito de processo deve ser mais bem interpretado e implementado. 

Uma das etapas inicias das técnicas de gestão é definir os processos que compõe a 

organização, mapeá-los e definir indicadores para que eles possam ser medidos e melhorados.  

Segundo famoso ditado de Deming6: “Não se gerencia o que não de mede, não se mede o que 

não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”. 

Deboni, já traz em sua pesquisa uma constatação que talvez o desafio seja universalizar 

essa perspectiva, em especial junto aos institutos e fundações com atuação mais recente 

na área, que estão ainda “engatinhando” do ponto de vista institucional. Resta-nos então 

a pergunta: Como avaliar e mensurar? Que metodologias, ferramentas e abordagens 

estão disponíveis para colaborar com a atuação dessas organizações? Dimensões das 

novas tendências 1. Avaliação e mensuração de resultados 2. Parcerias e articulação 

com setores diversos 3. Captação de recursos | Sustentabilidade financeira 4. 

Voluntariado 5. Negócios sociais 6. Governança e melhorias de gestão 7. 

Sustentabilidade ambiental…10. Temos ciência de que as lógicas e concepções do 

mundo corporativo são muito específicas e, muitas vezes, intransferíveis para os 

desafios sociais enfrentados pelo Terceiro Setor, mas, de todo modo, compreendemos 

que a avaliação é indispensável nessa área (Deboni, 2013, p. 9-10). 

 

A subcategoria inicial se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que 

foram agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: O 

conceito de processo precisa ser trabalhado e praticado com mais propriedade dentro das 

organizações. 

                                                 
6 Dr. W. Edwards Deming é conhecido como o pai do renascimento industrial japonês após a segunda guerra mundial, bem 

como um dos gurus da qualidade nos Estados Unidos. Considerado um mestre do gerenciamento de qualidade no mundo 

todo, William Edward Deming foi o responsável por grande parte dos avanços nesta área. 
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CATEGORIA PROCESSOS DE GESTÃO 

Quadro 17 - Categoria Intermediaria: Práticas de Gestão 

Síntese da discussão da dos dados da Categoria – Processos de Gestão/B 

b1 -  A maioria das organizações 

não utiliza ferramentas de gestão, 

mas algumas práticas já podem ser 

percebidas de forma não 

representativa. 

Denota a questão da falta de 

preparo e profissionalismo. 

II - Deficiência em ferramentas e 

estratégias de Gestão. 
 b2 – O conceito de processo deve 

ser mais bem interpretado e 

implementado. 

Evidencia a falta de definição das 

responsabilidades e estrutura de 

cada processo para que possam ser 

medidos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise por categorias, 2015. 

 

Diante do crescimento deste setor no cenário brasileiro de transformações constantes, 

competitividade, desigualdade social, cada vez mais os processos gerencias exigem, 

competência e um olhar estratégico, caracterizar estas práticas de gestão e a realidade dos 

gestores como uma prática social, trará uma melhor compreensão dos processos e dos papeis 

gerenciais, por meio dos quais ocorrem as transformações e profissionalização das 

organizações do Terceiro Setor na sociedade (Soares e Melo, 2009). 

Observa-se que a captação de recursos para as organizações do Terceiro Setor 

pesquisadas é uma das exigências mais complexas e um dos maiores desafios que um 

gerente enfrenta no exercício gerencial, uma vez que o setor, além de ter por objetivo e 

missão o social, não visa lucros para seu funcionamento, mas necessita de recursos para 

sua sobrevivência (Soares e Melo , 2009, p.5). 

 

A deficiência em ferramentas e estratégias de gestão pode acarretar diversas 

dificuldades para a operacionalização das atividades do setor, porque os processos quando 

não definidos e executados por pessoas competentes, podem trazer resultados ineficientes e 

um aumento da demanda de trabalho por atividades realizadas de forma errada, algum 

exemplos disso podemos citar, a falta de documentação para concorrer a editas, a falta de 

informação técnica e a falta de participação em eventos do setor, causada pela ausência dos 

gestores atuando nestes processos, onde ao invés de estarem atuando com foco nas estratégias 

de negócios, ou seja, como gestores, estão trabalhando como executores operacionais o que 

acarreta em um mau aproveitamento das oportunidades dentro do segmento. 

Com relação à participação dos funcionários em reuniões, que tratam de assuntos 

relacionados a interesses a amostra participante da pesquisa, demonstra que do total de 

respondentes 61% responderam que os colaboradores participam de reuniões que discutem 
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assuntos de interesse para organização, 26% participa parcialmente e 14% respondeu que os 

colaboradores não participam de reuniões. Com relação a estes números se percebe que neste 

aspecto na maioria das organizações os colaboradores estão sendo parte atuante no processo e 

que apenas na minoria os colaboradores ainda não estão sendo integrados efetivamente ao 

processo de gestão, mas acredita-se que este número deva diminuir à medida que as 

organizações vão se dando conta que a participação dos colaboradores traz melhores 

desempenho ao processo. 

Deste modo analisando o contexto se percebe que as organizações do Terceiro Setor 

vêm buscando a participação ativa de seus colaboradores não só na parte operacional, também 

esperam participação nas na esfera de planejamento, análises de dados e atuação em grupos 

de formadores de opinião, pois como a demanda ainda é mais forte que a oferta co 

colaboradores precisam buscar mais conhecimento e envolvimento a fim de colaborarem mais 

efetivamente tanto na formulação de estratégias, quanto da operacionalização das mesmas, 

porque quanto mais o sistema descentralizar conhecimento e responsabilidade as partes 

atuantes terão resultados mais democráticos, em curto prazo e apoiados pela comunidade e 

através dos colaboradores que atuam como representantes da mesma.  

Uma política de desenvolvimento do quadro de pessoa e a sua capacitação é um dos 

desafios na busca gestão para captação de recursos, pois o resultado da pesquisa demonstra 

que do total de respondentes 53% responderam que não existe um plano para desenvolver os 

colaboradores, e 28% responderam que há a existência de um plano e 19% responderam que 

existe um plano mas não é executado. Com relação a estes números se percebe que neste 

aspecto na maioria das organizações 72% não existe foco estratégico na capacitação dos 

colaboradores, pois os resultados mostram que tudo não passa da intenção ou  não sai do 

papel,  isto significa que efetivamente somente as 28% respondentes estão comprometidas e 

investindo na formação técnica e humana a qual é uma excelente fonte de recurso, quando se 

trata de sustentabilidade do negócio e que também pode refletir diretamente no nível, no 

padrão e na eficiência dos serviços prestados a comunidade. 

Levando em consideração que estas organizações trabalham com crianças e 

adolescentes deveriam estar legalmente atendendo o mínimo de exigência requerida no artigo 
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62 da Lei de Diretrizes e Bases/LDB, 20137 que determina que: A formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

A importância da capacitação no contexto social que trabalha com sujeitos de diversas 

realidades sociais, impacta diretamente no tipo de suporte e atendimento qualificado que deve 

ser oferecido pelas organizações, alguns autores corroboram com este tema, McCabe, Yperen, 

Elliot e Verbraak (2013); Mota 2014b; Bahar (2010); Lavasani (2008); Garcia, D. & 

Erlandsson, A. (2011); G e Vasalampi et al (2014), através de estudos desenvolvidos neste 

contexto. 

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 

fornecido a  crianças e adolescentes e respectivos familiares em alguns casos com diversos 

contextos sociais, autores como (Rogers, Creed, Glendon, 2008; Lucas, 2009; 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. 

O resultado desta pesquisa vem corroborar com uma realidade já mencionada por 

vários autores e bem definida por Costa (2003) que salienta que a realidade das instituições do 

Terceiro Setor, é atuar na esfera de assistência social, com carga horária acima de 8 horas 

diárias, com número de crianças que excede o limite de vagas existentes, devido à demanda, e 

a um quadro de pessoal que nem sempre é habilitado adequadamente e nem sempre com 

dimensão suficiente para o atendimento infantil. 

Deste modo conclui-se que está deficitária a estratégia de desenvolvimento de 

colaboradores dentro das organizações do Terceiro Setor, o ideal seria um quadro de 

funcionários com competências e habilidades, características psicológicas e de saúde, 

comprovadas e suficientes para poder desempenhar o papel com eficiência nas diferentes 

atividades previstas nos processos institucionais. Uma política de RH estabelecida e aplicada 

                                                 
7 Lei 12.796/2013 (Lei Ordinária) 04/04/2013- Artigo 62, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 

providências 
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ajudaria muito a delinear processos e atividade para o correto desenvolvimento das pessoas. 

Mas esta estratégia de gestão é muito difícil ainda de ser encontrada dentro da realidade 

pesquisada. 

Fazendo uma análise do ambiente ao qual o terceiro setor esta inserido, nota-se a 

emergente necessidade de reconfigurar alguns valores, dentro do processo, com vista ao 

fomento do combate às desigualdades sociais, o que vem despertando a necessidade de uma 

reflexão mais apropriada das relações entre o ambiente interno e externo da organização, e a 

de sublinhar a questão da capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, que se aflora 

como um dos principais desafios do setor, a serem repensados e trabalhados. 

Com relação a ocorrência dos processos de gestão a pesquisa demonstra que do total 

de respondentes 46% indicam que os colaboradores, tem um conhecimento parcial sobre 

gestão, 38% responderam que não possuem conhecimento e apenas 15% responderam que 

todos colaboradores tem conhecimento sobre gestão. Com relação a estes números se percebe 

que neste aspecto se somarmos os que têm conhecimento parcial com os que não tem 

conhecimento teremos um resultado de 84% de colaboradores (um número bem 

representativo) que não tem conhecimento sobre gestão, portanto demonstram que há 

necessidade de investimento deste tema tão importante principalmente para a manutenção do 

negocio. 

A dificuldade do entendimento e aplicação de gestão dentro destas organizações está 

em constantes discussão, pois nem sempre as doações e ajuda da comunidade, benfeitores, 

pessoas físicas, jurídicas ou até mesmo pública, são suficientes para manter todas as 

atividades operando 100% e de forma constante. Por este motivo destaca-se a importância 

conhecer as ferramentas, métodos e programas de gestão, capazes contribuir para uma 

intervenção eficaz na organização, com vista a proporcionar-lhes o alcance dos resultados 

planejados. 

Com relação a medição dos processos por meio de ferramentas de gestão o resultado 

da pesquisa demonstra que do total de respondentes 63% responderam que não são utilizadas 

ferramentas de gestão para medir processos e 37% responderam sim, são utilizadas. Diante 

deste cenário se percebe que para mais da metade da população da amostra as ferramentas de 

gestão ainda não são exploradas de dentro da realidade dos processos administrativos das 

organizações do Terceiro Setor. 
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Zimmerman e Zeit (2002), consideram oito critérios de fundamental importância para 

a medição do desempenho de uma organização e são eles: efeito financeiro de alavanca; 

queda de mercado; liquidez, sobrevivência, resultados, dimensão, crescimento do negocio e 

eficiência. 

Segundo censo realizado e publicado pelo GIFE (2013), uma das práticas de gestão 

mais importantes para se manter a estabilidade do negócio é monitorar os indicadores 

continuamente (conforme figura 24, apresentada a seguir):  

 

 
Figura 24 - Atividades de monitoramento 

Fonte: Base de dados, censo GIFE, 2013, p.44. 

 

Conforme apresentado na figura 24, atividades de monitoramento de indicadores de 

desempenho, já vem sendo realizadas por uma parte das organizações, mais ainda há muito 

que ser melhorado, pois na atual conjuntura muitas práticas não foram ainda nem iniciadas e 

este monitoramento dos dados e indicadores de desempenho seria uma segunda etapa a ser 

cumprida (GIFE, 2013). 

Porém a grande dificuldade das organizações é a de ter estes dados corporativos bem 

organizados e atualizados, com pessoas competentes alocadas de forma correta para fazer a 

correta gestão dos indicadores chaves que garantam a manutenção dos projetos. E além disso 

divulgar publicamente o desempenho para garantir que os investidores continuem apoiando e 

que novos possam aderir, por acreditarem em um trabalho serio e transparente o que 

representa um ambiente seguro para injetarem investimentos. 

Mas ao que se percebe nesta análise esta evolução e aprimoramento sobre a utilização 

das ferramentas de gestão, anda ainda a passos muitos lentos, pois passados já, mais de uma 

década os desafios continuam os mesmos e as mudança andam a passos lentos. Muitos 
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processos já estão claramente definidos, porém a ainda uma grande dificuldade em encontrar 

a melhor forma de medi-los.  

Os resultados da pesquisa demonstram que do total de respondentes 59% responderam 

que os processos dentro da organização estão bem definidos e 41% responderam não estão 

bem definidos. Este resultado apresenta-se favorável com relação a aspectos ligados a boas 

práticas de gestão. Segundo Arns, Zuniga e Rover (2004) as organizações em questão, têm 

seu trabalho reconhecido por uma visão muito forte de processo, muito superior a visão de 

produto, que permeia muitos espaços da sociedade brasileira. 

Em busca do crescimento e fortalecimento da cadeia de relações que envolvem o 

terceiro setor, identificar e integrar os processos é fundamental para a busca da eficiência 

produtiva e da qualidade de vida, que é uma função de todo o conjunto de atividades que a 

sociedade custeia e constrói.  

Diante da realidade da falta de conhecimento técnico internamente a pesquisa 

procurou verificar se há por parte das organizações a busca por um apoio de parte externa, 

porém a pesquisa evidenciou que do total de respondentes 65% responderam que não 

possuem nenhum tipo de suporte para desenvolver aprendizado e gestão dos processos e 35% 

responderam sim possuem algum tipo de suporte. Este resultado é preocupante porque 

demonstra a fragilidade do setor, que além de possuir poucos recursos ou escassos, não pode 

contar com outros tipos de apoio ou suporte para capacitar ou gerir seus processos de forma 

coesa. 

Com esta análise se verifica a necessidade ainda de um trabalho árduo, na formação de 

processos bem definidos internamente que possam responder aos desafios lançados pela 

sociedade, buscando cada vez mais a construção e consolidação de organizações que dêem 

conta da gestão de questões mais complexas, com uma visão holística para o todo, 

preenchendo todas as lacunas abertas dentro da seqüência de atividades que compõem os 

processos. 

Quando a variável é o acesso a informação pertinente para a exeqüibilidade do 

negócio o resultado da pesquisa demonstra que do total de respondentes 63% responderam 

que não possuem acesso facilitado ou recursos disponíveis para buscar informações sobre 

gestão e 37% responderam sim possuem acesso. Este resultado demonstra que estas 63% das 
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organizações não possuem uma estrutura mínima para consultar informações pertinentes a 

gestão do negocio. 

Nesta análise podemos observar que é possível nos defrontarmos com algumas 

controvérsias, pois apesar do acesso à informação estar, no contexto atual, cada vez mais 

facilitado ,com a ajuda da tecnologia da informação, onde é possível saber, sobre qualquer 

tema através e recursos on-line. Este recurso é muito prejudicado por falta de verbas para 

garantir o estabelecimento de internet, pessoas capacitadas e equipamentos compatíveis e 

adequados para este fim.  

Mas as barreiras que ainda encontramos neste sentido é a escassez de recursos 

financeiros para garantir um bom investimento na área da tecnologia, que quando não 

utilizada, torna muito limitado o acesso a informações em grande parte das organizações, que 

em grande escala, estão constituídas em bairros menos privilegiados com infra-estrutura 

deficitária, ficando a mercê do suporte das doações entre outras fontes e contando que nos 

momentos apropriados elas estejam sempre disponíveis. 

5.1.3. Terceiro setor 

Categoria terceiro setor/c 

Camargo (2001) em sua pesquisa ressaltou que a maioria das organizações 

pesquisadas (71%) apontam que a escassez de recursos como a principal dificuldade 

encontrada seguida de baixo investimento do governo que corresponde a 37% dos 

participantes da pesquisa. As respostas encontradas na pesquisa realizada por Deboni, nos 

revelam, face a estas dificuldades,  há nítidas preferências de atuação em parceria, 

sublinhando que, são muitas vezes um mal necessário. Estas estruturas, mobilizam o setor 

governamental, e uma aproximação maior com organizações internacionais, não somente 

ONGs que têm sede e atuação no Brasil, mas também, com os organismos multilaterais e as 

agências vinculadas às Nações Unidas.  

A perspectiva de diversificar e multipolarizar a atuação em parceria com diversos 

players, se por um lado, reforça a capacidade operativa porque mobiliza saberes e 

experiências complementares, nos lança um desafio adicional: a gestão dos processos de 

cooperação multistakeholder. Vale por fim frisar que atuar em parceria com diversos setores 

deve ser visto como meio e não como fim da organização. Mesmo a atuação em rede, algo 



 
CAPÍTULO V. DISCUSSÃO DOS DDOS/RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 
 

 

bastante novo e emergente, aponta para a necessidade de compartilhamento de objetivos e 

propósitos afins, de forma a direcionar todos os esforços comuns reunidos a partir da rede. Ou 

seja, atuar em rede, a nosso ver, é meio e não fim em si (Deboni, 2013, p. 10). 

Na pesquisa realizada por Soares e Melo (2009), na visão dos gerentes participantes da 

pesquisa, a administração a partir do trabalho voluntário, merece muita seriedade e disciplina, 

pois o trabalho voluntário tem de se apresentado como uma prática comum e 

conseqüentemente um problema comum para os participantes da pesquisa, independente do 

tamanho da organização e da quantidade de voluntários, o que tem levado as organizações a 

refletirem sobre este suporte e a decidiram por limitar o voluntariado, na sua política de 

recursos humanos. A maioria dos voluntários “não vive exclusivamente dedicando-se a esse 

tipo de trabalho e há essa dificuldade de exercer realmente o papel do colaborador a tempo 

integral na organização” (G15 apud Soares e Melo, 2009, p. 6) 

 

CATEGORIA TERCEIRO SETOR 

Quadro 18 - Síntese Terceiro Setor 

Síntese da discussão de dados da Categoria Terceiro Setor/C 

c1- A grande dificuldade das organizações esta concentrada na falta de: 

gestão, e recursos (humanos, técnicos, financeiros e de infra-estrutura) 

sustentáveis. As dificuldades enfrentadas inicialmente, as quais exigem 

esforço e conhecimento, cobrança por resultados, possuem características 

que perduram até os dias de hoje. 

III – As dificuldades a falta de 

profissionais competentes 

tecnicamente, prejudicam as ações 

de gestão e captação de recursos 

que garantem o crescimento e o 

fortalecimento do que já existe. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise por categorias, 2015. 

 

O resultado com relação a influencia das políticas públicas neste setor, demonstra que 

do total de respondentes 65% responderam que concordam fortemente que deveria haver 

políticas públicas mais fortes 33% responderam que concordam, 1% esta neutro e mais 1% 

Discorda. Este resultado demonstra que 98% espera por políticas públicas mais focadas e que 

valorizem o Terceiro Setor o que praticamente unanimemente evidencia a falta de apoio do 

poder público e a ausência de recursos e apoio advindo do mesmo. 

A pesquisa de Adrião e Teixeira (2013), mostra que os abrigo de acolhimento a 

crianças e adolescentes, uma das respostas deste segmento do terceiro setor, não estão 

preparados para fazer a interlocução com o poder público de forma a tender as demandas dos 

abrigados, e em contrapartida, as políticas públicas não dão conta de atender as necessidades, 
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deste modo os abrigos acabam desenvolvendo estratégias próprias para conseguir dar conta do 

atendimento a todos que procuram o serviço. 

O Estado apesar de ser o responsável em prover e manter as condições mínimas de 

sobrevivência para a sociedade está cada vez mais deixando por conta da própria sociedade, a 

criação de alternativas que possam suprir as carências por ele não atendidas. Esta situação se 

agrava a medida que as desigualdades sociais vão aumentado, pois para que o quadro seja 

revertido, contar apenas com a vontade e os recursos alocados a partir da sociedade em 

detrimento de um papel de financiamento mais ativo do  Estado, acaba fragilizando o setor. 

Muitas políticas públicas já foram criadas, a questão é que não atingem o publico foco ou não 

saem do papel ou quando saem faltam recurso, esclarecimentos, melhorar o acesso e suporte 

para o cumprimento da mesma. 

Já com relação ao apoio esperado dos outros setores para com o terceiro setor, do total 

de respondentes 71% responderam que concordam que deveria haver mais apoio público e 

privado, enquanto 29% responderam que concordam fortemente com o reforço do apoio do 

Estado. Este resultado demonstra que praticamente 100% dos respondentes, entende que está 

faltando mais esforços e suporte dos setores público e privados, já que o terceiro setor atua 

ativamente em uma causa nobre para sociedade que a cidadania e responsabilidade social  e 

que deveria ser de responsabilidade, principalmente do Estado. 

Desta forma, realizando uma análise holística da situação, enquanto o poder público e 

o setor privado discutem outras temáticas, adiam a resposta a este problema. Num contexto 

em que outras áreas e campos de atuação no campo social devem emergir para fazer face aos 

problemas sociais do território, e num pressuposto de empreendedorismo social, que também 

permite oferecer mais recursos e longevidade ao terceiro setor, mas que não garante 

estabilidade, serão sempre alternativas de sobrevivência para um determinado período até que 

tudo se resolva e é desta forma que hoje o terceiro setor esta tentando se manter em atividade. 

Quando se procurou saber qual era a percepção dos representantes das organizações 

sobre o envolvimento das escolas de negócios como apoiadores do Terceiro Setor os 

resultados da pesquisa, demonstraram que do total de respondentes 71% responderam que 

concordam que há pouca pesquisa e apoio das escolas de negócios neste setor, 24% 

responderam que concordam fortemente, 5% Ficaram neutros e 1% Discorda. Este resultado 

demonstra que praticamente toda a amostra representada por 95% das organizações que 
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afirmam que falta mais engajamento da escola de negócios com o terceiro setor.O interesse 

acadêmico pelo terceiro setor está contudo a aumentar.  Conclusão avançada por IIzuka 

(2014, p.2) constatando-se que “a publicação sobre negócios sociais acentuou-se nos últimos 

quatro anos; existem, conforme os autores pesquisados, cinco lacunas principais, sendo a 

ampliação de experiências práticas a mais relevante). 

Os resultados desta pesquisa mostram que uma das  grandes dificuldade das 

organizações está concentrada na falta de: gestão e de recursos (humanos, técnicos, 

financeiros e de infra-estrutura) sustentáveis, para tanto será necessário, melhorar 

infraestrutura de modo que facilite acesso a pesquisas on-line de assuntos relacionados ao 

Terceiro Setor, porque já existem muitas pesquisas publicadas, às quais os colaboradores do 

terceiro setor,  deveria ter acesso facilitado.   

 Com relação a formação e capacitação nesta área, se observa uma demanda de 

mercado que deve desencadear em uma reorganização, por exemplo, de matrizes curriculares 

dentro da academia em diversas áreas afins, onde a temática do Terceiro Setor possa ser 

trabalhada, como disciplina obrigatória,  o que na maioria das vezes não acontece, no curso de 

administração no estado do RS, esta tema aparece muitas vezes como opcional ou nem é 

tratado, o que dificulta o processo de conhecimento da áreas e das necessidades e campo de 

atuação para que esta se preparando tecnicamente para o mercado.  

5.1.4. Captação de recursos 

Categoria captação de recursos/d 

Função responsável por captação de recursos- d1 

Não existe uma função especificamente designada para o responsável por captação de 

recursos, muitas funções com diversas formações ou sem formação alguma, exercem este 

papel. 

Esta subcategoria inicial se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que 

foram agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: Não 

existe uma função especificamente designada para o responsável por captação de recursos, 

muitas funções não padronizadas com ou sem formação especifica ocupam este papel. 

Conquistas relacionadas d2 
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A execução do plano de captação aumenta o patrimônio, os recursos alocados tornam 

as organizações  sustentáveis, pois as que conseguem captar recursos apresentam melhorias 

de varias formas desde a compra de material de expediente e higiene até a compra de bens 

imobilizados e aquisição de sedes para a realização de sua atividade fim. Esta avaliação de 

resultados comprova que realmente ter como estratégia, uma gestão qualificada de processos, 

inclusive para captação de recursos, é um caminho a ser firmado e melhorado. A execução do 

plano, de forma coesa, reflete um melhor desempenho no que tange aos processos 

burocráticos, como conquista de editais, melhorias internas, inclusive psicológicas e podendo 

até chegar a aumento de patrimônio como aquisição de automóveis e obras de infra-estrutura. 

Este dado remete para a conclusão avançada por Soares e Melo, a captação de recursos 

nas organizações do terceiro setor pesquisadas é uma das exigências mais complexas e um 

dos maiores desafios que um gerente enfrenta no exercício gerencial, uma vez que o setor, 

além de ter por objetivo e missão o social, não visa lucros para seu funcionamento, mas 

necessita de recursos para sua sobrevivência (Soares e Melo, 2009, p.5). 

Esta subcategoria se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que foram 

agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: A execução 

do plano de captação aumenta o patrimônio, torna recursos disponíveis e as dinâmicas dos 

projetos sustentáveis. 

Projetos Vigentes-  d4 

Projetos ligados a melhoria da educação e  infra-estrutura, são os que mais foram 

citadas, como evidencia da importância de usufruir de recursos sustentáveis de forma 

contínua e estratégica. E, na sua maioria os projetos vigentes prosseguem um objetivo de 

reforçar a  entrada de recursos para a operacionalização das atividades. 

CATEGORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Esta subcategoria se fundamentou com base nos vários tipos de respostas que foram 

agrupados em idéias principais e como conclusão desta análise constata-se que: A captação e 

gestão de recursos proporcionam a continuidade de muitos projetos de grande significância 

para tipo de segmento do setor o quadro 19 apresenta resultados encontrados na pesquisa. 
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Quadro 19 - Síntese da discussão de dados da Categoria Captação de Recursos/C 

Síntese da discussão de dados da Categoria Captação de Recursos/C 

   Captação de Recursos: 

  c1 – Não existe uma função 

especificamente designada para o 

responsável por captação de 

recursos, muitas funções com 

diversas formações ou sem 

formação técnica, exercem este 

papel. 

Indica o modo que a organização 

faz uso deste rito, ausência de 

políticas de desenvolvimento. 

IV – As dificuldades a falta de 

profissionais competentes 

tecnicamente, prejudicam as 

ações de gestão e captação de 

recursos que garantem o 

crescimento e o fortalecimento do 

que já existe. 

c2 - A execução do plano de 

captação aumenta o patrimônio, 

torna recursos disponíveis e 

sustentáveis. 

Expansão de infraestrutura para o 

crescimento sólido. 

c3 - A gestão e a captação de 

recursos, proporciona a 

continuidade de muitos projetos. 

Explora na prática a aplicação do 

valor agregado dos aspectos 

gestão e recursos disponíveis. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise por categorias, 2016. 

 

 Alguns autores já destacaram que para atuar em negócios sociais é necessário 

compreender e privilegiar vários aspectos na mesma dose e medida, desde os aspectos 

econômicos à valorização da capacidade humana, assim como a possibilidade de  superar  um 

mundo sem pobreza, como ainda, no campo  de estratégia de negocio, evidencia-se a chamada 

“riqueza na base da pirâmide”, na qual se valoriza os consumidores de baixa renda; 

organizações que lidam simultaneamente com objetivos sociais e financeiros (Sen, 2000; 

Yunus, 2007; Prahalad, 2005 e Billis, 2010). 

Merchant & Van der Stede (2011), enfatizam que dentro de organizações do Terceiro 

Setor geralmente o responsável ou designado com o gestor muitas vezes são os investidores, 

doadores de recursos ou pessoas que compram as causas e que nem sempre estão preparados 

de forma adequada para assumir a função a que lhe foi designada. A área educação para o 

social deveria vir desde a infância, pois a formação do individuo tem grande impacto na sua 

personalidade que por sua vez vai impactar também da sua vida social e na vida da sociedade, 

as organizações que trabalham para garantir que alguns fatores essenciais para a formação do 

individuo não supridos pela família e pelo Estado evitem causar um dano irreversível para 

individuo e no meio em que vive. Este impacto da formação e do comportamento humano na 

sociedade é discutido por muitos autores que corroboram com esta idéia (Cantor et al., 1991; 

Trautwein, Ludke, Roberts, 2009; Emmons, 1986 e Swickert, Hittner, & Foster, 2010). 
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Muitas abordagens já estão em estudo teoricamente falando, muitos pesquisadores, 

vem buscando modelos explicativos e analíticos para a gestão no Terceiro Setor (Dacin e 

Matear, 2010; Mair e Martí, 2006).  

Os projetos de cunho social só se operacionalizam se existir recursos disponíveis para 

o mesmo. Porém, grande parte os projetos resultam da necessidade de bens ou serviços 

estimulados pelo próprio projeto; e da procura de resultados que ofereçam benefícios aos 

participantes e impactos que promovem benefícios de curto ou de longo prazo. O 

planejamento e a execução do projeto, deve seguir o que foi determinado pelo plano e 

posteriormente deve ser executado de forma segura com base em dados sólidos e coesos 

(PMI, 2013). Contudo, torna-se necessário, reconhecer que existe um espaço para se conhecer 

a produção acadêmica e a trajetória futura nessa temática, de tal maneira, que as pesquisas, 

principalmente no Brasil, possam avançar de maneira consistente, identificando por exemplo 

uma agenda de pesquisa sobre esta temática que possa ser disseminada a todos estados e 

municípios gradativamente. 

Uma das alternativas em busca da sustentabilidade é trabalhar com o modelo de 

governança corporativa que, segundo censo publicado pelo GIFE (2013) 77%, das 

organizações que responderam à pesquisa, praticam governança corporativa, variando do 

estagio inicial até ao avançado, mas ambas se preocupam em manter esta estratégia, pois com 

ela conseguem garantir fundos essenciais para manter os projetos vigentes. Porém, esta 

governança corporativa torna  imprescindível a transparência de contas e a divulgação dos 

resultados das ações (figura 25), para se conquistar a mobilização aos objetivos do projeto, 

por parte dos stakeholders. A execução das ações de investimento social fica a cargo da área 

de responsabilidade social ou de sustentabilidade, ainda que compartilhada com outras 

instâncias diversas. 

 
Figura 25 - Transparência na divulgação de informações 

Fonte: Base de dados, Censo GIFE , 2013, p.26. 
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Com efeito, face às debilidades do setor, em termos das suas equipes de gestão, as 

organizações enfrentam dificuldades ao nível da disponibilização de dados  bem organizados 

e atualizados. A falta de pessoas competentes alocadas  aos processos, para de forma correta 

fazerem a correta gestão dos indicadores chaves para demonstrar impactos dos projetos e 

fundamentar a necessidade da sua continuidade será pois fundamental. E além disso importa 

divulgar publicamente o desempenho para garantir que os investidores continuem apoiando e 

que novos possam aderir a por acreditarem em um trabalho serio e transparente o que 

representa um ambiente seguro para injetarem investimentos. 

Soares e Melo (2009), acreditam que para que o Terceiro Setor tenha sucesso o 

aperfeiçoamento gerencial do setor é inevitável, e isso só será possível a partir do momento 

que estruturarmos uma profissionalização específica para este Setor, onde abordará a gestão 

com prática social. Explorar novas áreas a exemplo do marketing social, é também citado 

pelos autores acima como uma excelente estratégia de geração de recursos, que podem trazer 

novas alternativas e promover mais conhecimento dentro da organização criando expectativas 

positivas para que este setor não desaqueça.  

O marketing social tem uma relação importante com os colaboradores da organização 

e com a sociedade pois exercem um papel de representatividade, direcionando as estratégias 

para atender as causas solidarias (Liu e Ko, 2010). Um serviço contratado ou produto 

adquirido como prioridade pode ser  resultado de um conceito bem trabalhado, onde para 

vender a idéia com sucesso a sociedade é necessário oferecer, mostrar, explorar, compartilhar, 

trocar e trabalhar em redes, onde as funções do marketing podem ser ferramentas muito 

adequadas para o fomento e para a busca de parcerias e meios de captação de recursos. Nesse 

sentido é possível utilizar os mesmos instrumentos e ferramentas para convencer o publico 

sobre idéias ligadas ao atendimento de necessidades sociais que envolvem mudanças de 

comportamento. 

O chamado Marketing voltado para a causas sociais ou Marketing Relacionado a 

Causas, pode ser executado pelo Estado, por empresas ou organizações do terceiro setor, 

sempre com orientação de profissionais especializados nesse tipo de engajamento. Neste 

sentido muitos são os autores que corroboram com a definição do marketing social, onde 

Kotler et al.(2008), Peattie et al.(2012) e Aras (2011) concordam entre si e determinam o 

marketing social é um processo que utiliza técnicas e princípios de marketing para oferecer e 
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comunicar valor, de forma a influenciar comportamentos de coletivos e grupos que atendem e 

beneficiam a sociedade. 

A prestação de contas é condição para uma gestão de transparência, idoneidade e 

profissionalismo que, demonstra comprometimento as partes interessadas, o que associado à 

estratégia de marketing, mobiliza stakeholders à participação financeira, pois, ninguém 

disponibiliza recursos sem saber como e onde serão aplicados. 

Acresce a importância de designar um gestor para a função trabalhar em prol da  

captação de recursos uma área fundamental à boa administração deste segmento. Porém a 

pesquisa demonstra que do total de respondentes, 53% responderam que não existe uma 

pessoa para analisar e aprovar o plano de captação de recursos e 47% responderam que 

possuem responsável designado, não sendo no entanto, na maior parte das organizações um 

profissional da gestão.  

Em  relação a competência das pessoas que atuam nos projetos de gestão e captação de 

recursos constatou-se que do total de respondentes, 67% atribuem a função a alguém que não 

é competente tecnicamente para realizar atividades voltadas para a captação de recursos, 

enquanto só  33% dos respondentes têm adstrito à função de captação de recursos alguém 

devidamente qualificado. Este resultado demonstra que apesar das organizações apontarem 

que possuem áreas ou pessoas designadas para atuarem com procedimentos de captação de 

recursos dentro da organização, destas, apenas uma minoria é representada por um 

responsável especifico.  

 Além da formação técnica os gestores precisam desenvolver uma postura adequada 

para encarar os desafios to terceiro setor. O estilo de líder transformacional, por exemplo 

poderia ser um perfil a ser trabalhado dentro deste segmento. Segundo Chomsky (2002) o 

gestor deve ter uma performance proativa, estimular e promover debates e reflexões sociais 

com o grupo de stakeholders, acerca da adesão a objetivos comuns e encontrar respostas para 

a continuidade regular dos projetos.  

Quando se questionou com relação ao histórico de recursos advindos de um bem 

executado plano de captação, os resultados demonstraram que do total de respondentes, 68% 

responderam que não há um histórico relevante com relação ao plano de captação de recursos 

e 32% responderam que possuem um histórico relevante, este número condiz com os 

resultados encontrados em relação a colaboradores de  áreas preparadas tecnicamente para 
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captar recursos. De facto o terceiro setor mostra-se muito enfraquecido e  no que respeita ao 

financiamento adequado, no entanto, também se pode inferir dos resultados que as 

organizações que possuem foco em estratégias para captação de recursos, podem contar com 

um histórico relevante de conquistas advindas desta prática e revelam práticas de gestão mais  

eficientes. 

Silva, Vasconcelos e Normanha (2012) destacam que cada organização se deve 

preparar tecnicamente e buscar estratégias junto ao mercado externo e interno, com vista a 

conquistar investidores ou doadores potenciais para manter o presente e o futuro dos projetos 

sociais executados. Do mesmo modo, Tenório et al (2008 p. 142) destacam a importância 

desta atividade –captação de recursos- para garantir a viabilidade de um projeto a longo 

prazo, e de uma comunidade organizada, ativa, estável e produtiva. 

Sendo certo que atualmente, a maioria das organizações sem fins lucrativos é 

vulnerável, bem como boa parte das iniciativas comunitárias possui poucos recursos e, em 

geral, uma única fonte de apoio, a captação de recursos e financiadores locais, nacionais ou 

internacionais, integra as ações de mobilização necessárias à sustentabilidade dos processos e, 

quando planejada, contribui para que a comunidade e a organização, diversifique a origem 

dos seus recursos e diminua o grau de vulnerabilidade ao qual está exposta . 

Um modelo de gestão com definição de áreas e pessoas qualificadas afetas, com 

atividades mapeadas e planejadas participadamente, deve ser “pedra de toque” nas 

organizações. Além disso, torna-se evidente, a necessidade de comprometer as a organizações 

à realização de estudos de mercado, para entender se a atividade vai gerar regularmente valor 

agregado suficiente para fomentar investimentos e almejar crescimento saudável. 

A pesquisa evidenciou que não há propriamente um responsável exclusivo para gerir 

projetos de gestão e captação de recursos. 72% dos respondentes afirmaram que não existe 

um responsável designado para elaborar planos ou estratégias para captação de recursos e só 

28% responderam que possuem um colaborador designado com este foco. Este resultado 

permite mais uma vez reforçar a necessidade de reforçar os quadros de gestão profissional no 

terceiro setor, apesar de se tratar de um setor carente de recursos, o problema do 

financiamento poderá ser minorado se existissem estratégias assertivas  que valorizassem uma 

área tão importante para manter a organização sustentável em longo prazo. 
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Na maioria dos casos quem fica de responsável pela aprovação de planos de captação 

de recursos, por programas, projetos e estratégias são os diretores da organização, 

independente da qualificação dos mesmos, porém quando se trata de controle, a diretoria 

trabalha em conjunto com outro departamento, na maioria dos casos o financeiro (Silva, 

Vasconcelos e Normanha, 2012) ressaltam ainda: 

Na análise dos dados da pesquisa realizada pelos autores, foi constatado que a maioria 

das organizações pesquisadas não tem plano formal de captação de recursos, ou até 

mesmo, desconhecem a estrutura para realização de plano ou ação formal de captação, 

contudo, buscam recursos de fontes variadas, aleatoriamente e emergencialmente, ou 

seja, se empenham em angariar recursos quando a necessidade é imediata, não 

ocorrendo estratégia de captação, com foco no longo prazo (Silva, Vasconcelos e 

Normanha, 2012, p.14). 

 

 Com base nos resultados vislumbrados nesta pesquisa, com o aprofundamento técnico 

sobre o tema suportado pelo referencial teórico e mais a pesquisa citada acima pelos autores, é 

possível constatar que na maior das organizações do terceiro setor os profissionais de linha de 

frente não estão preparados tecnicamente para atuarem em ações de planejamento e 

implementação de um plano de captação de recursos. 

Um outro problema observado é que os recursos quando adquiridos, por vezes, são 

mal administrados, pois não existe um critério ou planejamento bem definido para alocar a 

verba.  Veja-se a tabela 26, onde, 86% dos recursos captados são encaminhados para as áreas 

mais criticas da organização, 11% responderam que não existe um planejamento da 

distribuição dos recursos dentro da organização e 3% responderam que todas as áreas da 

organização recebem a mesma parcela. Com este resultado evidencia-se que na maior parte 

das organizações os recursos são direcionados para as áreas de maior criticidade, sem critérios 

ou atendimento as determinações do estatuto com relação a distribuição de verbas. 
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Tabela 26- Divisão dos recursos adquiridos dentro da organização 

  

Questão 1 (tipo de Organização) 

Total   - % Oscip Associação Entidade Outro 

24 (Como é 

feita a divisão 

dos recursos 

dentro da 

organização?) 

Não existe 

planejamento 

3 24 15 2 44            11 

Para áreas mais criticas 17 193 83 40 333           86 

Todas as áreas 

recebem a mesma 

parcela 

1 8 3 0 12             03  

Total 21 225 101 42 389         100 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

O resultado encontrado, mostra que o Terceiro Setor trabalha por demanda e não por 

estratégia de negocio, quando toda verba é direcionada as áreas mais criticas por exemplo, 

deixa deficitária uma área que está se mantendo dentro de um padrão de qualidade aceitável, 

mas que pode começar a apresentar problemas por falta de investimento. Por isso é 

imprescindível, trabalhar na administração das Organizações com modelos de gestão e 

pessoas competentes para que possam ser dimensionados os valores a  alocar a esta ou aquela 

atividade, de forma organizada com previsibilidade.   

Um plano de captação de recursos ainda não faz parte da realidade da maioria das 

organizações e quando possuem não há uma análise dos riscos ou do comportamento do 

ambiente interno e externo ao negócio, esta constatação é retirada da Q20 (apêndice C) , a 

partir da qual 59% dos respondentes afirmaram que o plano de captação não identifica 

principais oportunidades e ameaças e 41% respondem que o plano identifica principais 

oportunidade e ameaças. Este resultado reflete certa fragilidade nas estratégias contidas no 

plano, pois o resultado mostra que possivelmente as ações quando executadas não estão 

alinhadas com as potenciais oportunidades e ameaças neste campo de atuação, que deveriam 

estar alinhadas por exemplo, com as dificuldades apontadas nos resultados da pesquisa. É de 

extrema importância que as organizações do Terceiro Setor estejam preparadas para entender 

as fonte de recursos a captar, para poder alinhar as suas estratégias, entendendo esta diretriz 

como uma oportunidade de arrecadação recursos. Importa no entanto, reconhecer que  as 

fontes de recursos podem ser variadas, e os recursos também, ou seja, a instituição pode ter 

em seu leque de recursos captados, doadores em potencial, bem como simpatizantes da obra 

que se identificam com a missão e os valores e também recursos humanos, que são 
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fundamentais para o desenvolvimento de qualquer atividade, seja ela voluntária ou não (Silva, 

Vasconcelos e Normanha, 2012, p.16). 

 Dentro do campo da administração o plano deve ser feito com bases metodológicas 

para que suas estratégias atinjam os objetivos de forma concisa. Antes de elaborar o plano é 

necessário analisar o ambiente e com base nisso elaborar um plano que englobe todas os 

processos da organização com vista a melhorias dos desempenhos.   

Para Reed (1997), algumas perspectivas transparentes devem ser  consideradas para 

que as estratégias de gestão e captação de recursos no terceiro setor funcionem de forma 

coesa, são elas as quatro perspectivas:designadamente, técnicas, políticas, críticas e 

praxedógica. Onde a técnica, temos uma gestão orientada para o alcance de resultados 

coletivos e pré-estabelecidos e inatingíveis sem a sua participação; a segunda é a política onde 

já percebemos algum tipo de conflito de interesses entre grupos que se relacionam 

ocasionando um ambiente organizacional com grandes incertezas; a terceira é a crítica, onde 

se enfatiza as ações humanas em detrimento, ou negligenciando, os aspectos institucionais e a 

quarta e última perspectiva é a praxedógica ou gestão de prática social, capaz de integrar 

diversos dilemas que surgem no cotidiano e resolve-los usando ferramentas existentes mas 

adaptando as variáveis do segmento social. 

 Mas entende-se que independente das 4 perspectivas apresentadas acima, citando 

Reed (1997), nenhuma delas é capaz de tratar isoladamente de forma satisfatória as 

complexidades das práticas gerencias é preciso conhecer as estratégias de gestão associadas 

ao ambiente ao qual cada organização interage. 

5.2. RESPOSTA AS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO: ANÁLISE DAS QUESTÕES 

INVESTIGADAS 

Com relação as questões de investigação, que procuraram identificar qual é a 

percepção da importância da gestão nas organizações sociais para captação de recursos 

sustentáveis no do Terceiro Setor, podemos considerar a seguir os resultados na análise 

conclusiva das questões de investigação levantadas neste estudo que confirmam a procedência 

das questões levantadas. 

A seguir o quadro 20 descreve uma análise conclusiva, relativas aos resultados 

encontrados nesta pesquisa em respostas as questões de investigação que foram investigadas 
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com suporte dos estudos qualitativos e quantitativos (subcapitulos 4.2.e.4.3), onde foi 

possível cruzar as variáveis diretamente ligadas aos pontos de investigação e aprofundar o 

conteúdo por análise de categorias . 

Quadro 20 - Análise conclusiva das proposições e hipóteses da pesquisa 

QUESTAO DE 

INVESTIGAÇÃO (QI) 
CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

QI 1:  As organizações 

do Terceiro Setor 

precisam buscar 

recursos de diversas 

fontes para sua 

sustentabilidade? 

 

A pesquisa mostrou que do total de organizações respondentes 54% se considera 

parcialmente sustentável, 29% não se considera sustentável e somente 17% se define como 

sustentável. 

Quando questionadas com relação aos recursos para a sustentabilidade, na sua totalidade 

marcaram mais de uma opção, portanto os recursos mistos  são a forma mais representativa, 

salientando que a combinação de recursos considerados mistos mais utilizados no Terceiro 

Setor são as doações seguidas de recursos públicos e privados conforme demonstrado na 

figura 15. 

Destaca-se a seguinte origem dos recursos: 94% dos respondentes  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 também constatou que essas diversas fontes de recursos para garantir a 

sustentabilidade, foram mais representativas o uso de fontes sazonais do que as fixas, o que 

na prática não garantes muito sustento em longo prazo. 

QI 2: O conhecimento e 

a utilização de técnicas 

e ferramentas de gestão, 

estão presentes nas 

organizações? 

 

 

      Embora o Setor seja considerado novo com relação ao período temporal, relacionado com 

os outros setores, a maioria das organizações desta amostra já possuem mais de 10 anos de 

atividade, mesmo assim (56% das participantes da pesquisa), não utilizam ferramentas de 

gestão, embora algumas práticas de gestão possam ser encontradas de forma não muito 

representativa. 

      As práticas de gestão das do Terceiro Setor, não fazem parte das rotinas administrativas 

de muitas organizações, estão presentes de forma incipiente. Para as organizações que estão 

com algum processo mais amadurecido é possível evidenciar práticas como: Assembléia e 

Reuniões Sistemáticas: Coordenação Setorizada; Cooperativismo; Definição de Processos 

Chaves:(Administração, Financeiro, Marketing e Social); Equipes Multifuncionais; Formação 

de Comitês e Plenárias; Gestão Compartilhada; Gestão de Indicadores; Gestão de Pessoas;  

Gestão de Projetos; Gestão Participativa; Oficina de Qualificação; Planejamento Estratégico; 

Prestação de Contas; Programa 5’S e emissão de Relatórios de Gestão. 

        Porém as práticas citadas na pesquisa, são utilizadas no máximo em 14% das 

organizações pesquisadas e as mesmas já conseguiram muitos recursos para suportar  

atividades de : Compra de 2 automóveis  (Kombi); Compra de Elevador; Compra de 

Instrumentos Musicais; Compra de Materiais; Cursos Profissionalizantes;  Edital Funcriança; 

Manter funcionamento dos Projetos; Manutenção e Melhora dos Prédios; Melhor 

Atendimento Educativo e Psicólogo;  Melhora no espaço físico; Obras e aquisição de 

materiais; Pracinhas; Sede alugada e possuir uma  estrutura Administrativa.  

      Durante a pesquisa se observou que em grande parte das organizações o decisor final ou 

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 decisor final 

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. É 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. 
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Continuação: Quadro 20 

QUESTAO DE 

INVESTIGAÇÃO (QI) 
CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

QI 3: Um plano de 

captação de recursos 

bem executado 

influencia 

positivamente na 

conquista de novos 

projetos e na 

manutenção dos que já 

existem? 

 

Com relação ao plano de captação de recursos, a investigação evidencia que apesar das 

organizações possuírem práticas para captar recursos, em 72% das pesquisadas essas práticas 

não utilizam ferramentas de planejamento tanto para captar quanto para distribuir, acabando a 

atividade de captação de recursos por ser executada de forma emergente. O mesmo acontece 

quanto à distribuição dos recursos. Projetos ligados a melhoria da educação e infra-estrutura, 

são os que mais foram citados como evidencia da importância de usufruir de recursos 

sustentáveis de forma contínua e estratégica.  

A captação e gestão de recursos, proporciona a continuidade de muitos projetos de grande 

significância para tipo de segmento do setor, tais como citados nesta pesquisa: Arte e 

educação através  da musica; Banco de alimento; Capacitação voluntária; Criança  esperança; 

Contra turno – Valores humanos; Cursos profissionalizantes; Educação infantil e para 

famílias; Festas eventuais; Fórum CMDCA; Funcriança – Horizonte; Serviços de 

convivência 6-15anos; Qualificação profissional; Percussão corporal e dança; Prática de 

esportes; Reformas na estrutura da sede; Vida urgente (educação para o transito e pedestres) e 

Yoga transformando vidas. Na pesquisa foi possível perceber a adesão de alguns projetos, 

mas a deficiência no plano de captação de recursos torna frágil a manutenção dos  mesmos. 

QI 4:  Com a utilização 

de estratégias de gestão 

para captar recursos a 

maior parte das 

dificuldades do Terceiro 

Setor seriam 

controladas? 

 

Através da pesquisa foi possível identificar que as dificuldades apontadas, se bem geridas e 

monitoradas com recursos disponíveis, não existiriam, pois todas podem ser perfeitamente 

executadas se a estrutura, física, técnica e humana, estiver preparadas para o trabalho.  As 

dificuldades apresentadas pelas organizações de forma isolada mas mais representativa 

foram: Dificuldade de acesso a recursos. 

A maioria dos respondentes apresentou como maior dificuldade a financeira e falta de Gestão 

o restante das dificuldades aparecem em uma proporção menor mas todas elas são citadas 

mais de uma vez. A grande dificuldade das organizações esta concentrada na falta de: gestão, 

parcerias duradouras e recursos (humanos, técnicos, financeiros e de infra-estrutura) 

sustentáveis. Pode-se observar que as dificuldades levantadas pela população investigada são 

fundamentas e podem ser tratadas através de ciência das estratégias de gestão que desde os 

primórdios da humanidade já podem ser identificados como elementos básicos para o sucesso 

das organizações e foram muito bem disseminadas por Fayol, Taylor, Druker entre outros, 

grandes mestres da Administração. Porém como as organizações se encontram em um estágio 

muito incipiente de estratégias de gestão para a captação de recursos há ainda muito que ser 

feito neste processo. 

A pesquisa demonstrou que na visão dos gestores saber: Analisar e divulgar dados; 

Autonomia para tomada de decisão; Qualidade de atendimento; Atender a burocracia do 

poder público; Captação de recursos Sustentáveis; Conhecimento na área financeira; 

Credibilidade; Entender de gestão; Investir em infra-estrutura; Gestão dos resultados; Obter 

parceiros contínuos; Ser sustentável; Sensibilizar o empresário para a causa e ter disciplina, 

são algumas das estratégias identificadas como importantes para a captação de recursos. 

 

QI 5: O uso de diversas 

formas de fontes de 

recursos, influenciam 

no desempenho em 

curto prazo?   

 

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.  
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Continuação quadro 20 

QUESTAO DE 

INVESTIGAÇÃO (QI) 
CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DE DADOS 

QI 6: As organizações que 

tem plano de captação de 

recursos, demonstram praticas 

de gestão?   

 

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.  

QI 7: As práticas de gestão 

utilizadas estão adequadas as 

ferramentas estratégicas para 

medir os processos de gestão 

sustentáveis e inovadores para 

o Terceiro Setor? 

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 respondentes 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 consequentemente não avaliam 

desempenho, mas algumas práticas já podem ser percebidas de forma não 

representativa, designadamente, 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 medir 

processos de gestão sustentáveis e inovadores, pois as organizações demonstraram que 

ainda não existe conhecimento suficiente para isso, mas os primeiros passos já 

iniciaram. 

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

O quadro 20 sintetiza as conclusões obtidas com o resultado da pesquisa, 

fundamentando o comportamento das questões de investigação apresentadas com base nos 

resultados encontrados dos cruzamentos de variáveis socioeconômicas, perfil de 

organizações, aplicação de ferramentas de gestão, existência de estratégias para captação de 

recursos entre outras variáveis apresentadas no estudo e desdobradas detalhadamente nos 

subcapitulos 4.2 e 4.3. 

Em suma podemos chegar as seguintes constatações da discussão de dados 

relacionados a cada categoria: 

I – Setor emergente, promissor e sua atuação é de grande abrangência para população. 

II - Deficiência em ferramentas e estratégias de Gestão. 
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III – Dificuldades operacionais inerentes à falta de profissionais competentes 

tecnicamente, o que prejudica as ações de gestão e captação de recursos que garantem o 

crescimento e o fortalecimento do que já existe. 

IV – Dificuldades financeiras de captação regular de recursos públicos e privados.  

Este resultado demonstra que uma parte das organizações pesquisadas, não estão 

explorando recursos de gestão em busca de alternativas para captação de recursos, enquanto a 

outra parte não está, se quer, alinhada neste sentido, o que compromete muito a 

sustentabilidade das atividades. Diante dos resultados desta pesquisa e do aprofundamento do 

referencial teórico apresentado nesta investigação é possível entender que a falta de 

desenvolvimento contínuo e da profissionalização do capital intelectual, pode tardar o sucesso 

esperado por este setor. 

Segundo Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), reter os talentos existentes, ficar 

atento aos editais, programas do governo, informativos, eventos, notícias, legislação aplicada 

ao setor e a área de atuação, bem como promover a participação dos benfeitores da 

organização afim de que eles se sintam parte integrante são estratégias que influenciam 

decisivamente a continuidade dos colaboradores e dos  recursos de toda natureza. Foi possível 

também observar que dentro de cada abordagem teórica e categorias definidas, se percebe 

alguma relação direta na esfera da sociedade, organização e órgãos publico ou privados onde 

em cada categoria  também foi possível argumentar os resultados encontrados.  

Conclui-se que e através da aplicação do teste do qui-quadrado com correção de Yates 

foi possível confirmar algumas associações estatisticamente significativa entre as principais 

variáveis pesquisadas e cruzadas no capitulo 4.3, onde se percebe que: a maior parte das 

organizações respondentes foi do tipo associação, talvez pelo fato já trazido no referencial 

teórico de que poderão aumentar as chances de pleitear perante órgãos públicos competentes: 

certificações, convênios e vantagens que permitem a pessoa jurídica possibilidades de 

imunidades e isenções tributárias, lembrando  ainda que no tocante cumpre observar que 

cargos de diretoria não podem ser remunerados (Lei 10.406/2002 - Novo Código Civil:artigos 

53 a 61). 

O fator sustentabilidade foi dado pela maior parte dos resultados como enquadramento 

parcial, haja visto que isso se confirma a medida que a teoria já define que as estratégias de 

gestão devem fazer parte das organizações do terceiro setor para garantir a sua 
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sustentabilidade (Alves. Jr. Farias e Fontanelle, 2009), porém nesta investigação se confirmou 

que a ocorreria da gestão para captação de recursos está em fase incipiente. Faz-se importante 

lembrar que em um processo de profissionalização da gestão, não se deve focar somente nas 

estratégias de sobrevivência da organização, mas sim, numa maior efetividade dos resultados 

das ações sociais, que podem interferir mais diretamente no fator sobrevivência da 

organização, desde logo porque determinam a alocação dos recursos necessários. 

Esta investigação também confirma que as organizações pesquisadas se utilizam de 

fontes de captação de recursos mistas: como publicas, privadas, doações com freqüência 

alternando na maioria das vezes entre fixas se fontes publicas e sazonais se fontes privadas. 

Dos cruzamentos entre as variáveis estudadas, observou-se que ocorreu uma associação 

estatisticamente significativa quando: O cruzamento entre a variável sustentabilidade (Q4) e 

fontes e recursos (Q29), as organizações respondentes se declaram sustentáveis, onde se 

confirma uma menor freqüência de utilização de fontes e recursos somente sazonais e maior 

freqüência de utilização das fontes de recursos fixas e sazonais ao mesmo tempo. Outro ponto 

que pode ser destacado foi o cruzamento entre as variáveis de tipo de fonte (Q29) e freqüência 

das fontes (Q30), onde se confirma que existe mais utilização das fontes privadas quando os 

recursos adquiridos são de freqüência fixas e sazonais simultaneamente.  

Segundo Castilhos, Maciel e Barros (2011) no seu relatório FIJO 2010, dar conta da 

demanda de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, exige coerência e eficácia na 

gestão dos diferentes serviços. Entretanto é preciso considerar as condições (humanas, 

física/materiais e financeiras) que estes programas desenvolvem, levando em consideração 

que a qualidade dos serviços prestados e a resolutividade destas políticas depende da maneira 

como se dá a pactuação das diferentes parcerias em sintonia com as necessidades para gestão 

local. 

 

Cabe salientar que com relação a variável freqüência do uso de recursos a maior parte 

das organizações pesquisadas, independentemente do tipo, demonstram que entre as fontes de 

recursos mais utilizadas estão as de freqüência sazonal o que confirma a fragilidade com 

relação a sustentabilidade  das atividades a longo prazo. Deste modo alguns resultados 

corroboram com o que foi fundamentado no arcabouço teórico, que apresentou uma 

oportunidade alternativas para que as organizações busquem recursos e financiamentos no 
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Brasil a exemplo disso a empresa Yunus Negócios Sociais Brasil, já esta atuando com o 

principal objetivo de incentivar e desenvolver negócios sociais através do uso de fundos de 

investimentos, fomentado este mercado e realizando um trabalho de marketing, com 

intervenção nas escolas de negócios, fóruns, eventos, palestras entre outros (Yunus, 2016).No 

próximo capítulo serão apresentadas as principais conclusões resultantes da discussão dos 

resultados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSÕES 

6.1. CONCLUSÕES 

Esta investigação explorou todos elementos considerados principais para o 

aprofundamento teórico e empírico, a partir de uma extensa análise documental de consulta a 

documentos, livros, artigos científicos, de ordem nacional e internacional, com intuito de 

apresentar dados que pudessem sustentar um completo esclarecimento sobre o problema da 

pesquisa que implicou com a importância do presente estudo sobre a percepção da 

importância da gestão social para captação de recursos, nas organizações do Terceiro Setor.. 

No ponto do enquadramento teórico, apresentado no segundo capitulo desta 

investigação, que aprofundou o conhecimento de conceitos chave: Terceiro Setor; Captação 

de Recursos, Gestão Estratégica e Sustentabilidade, foi possível contextualizar a temática e os 

atores dentro do contexto deste segmento. A contribuiçaõ do terceiro setor para o 

desenvolvimento dos países é evidente, no caso do Brasil, e da região em estudo, é cada vez 

mais evidente. Trata-se de um setor que complementa a atuação dos Estados e atua na questão 

social, mantém com o Estado uma relação de contratualização, materializada em 

financiamentos públicos, escassos e manifestamente insuficientes. Por outro lado, trata-se de 

um sector que carece de  vez mais de profissionais qualificados, que permitam fortalecer o 

setor por meio de uma gestaõ eficiente e transparente.   

No Brasil especificamente no ano de 2015 os movimentos sociais se tornaram 

ostensivos e o Brasil inteiro se organiza através  das redes sociais para ir às ruas reivindicar 

por melhores condições de vida, entre os temas das reivindicações estavam a discussão sobre 

a falta de pagamento dos salários dos servidores públicos, a falta de infra-estrutura em 

hospitais, escolas e bairros  mais desprivilegiados, a questão da saúde,  da segurança  e da 

educação, o que em certa medida traduz os motivos do descontentamento social e a 

necessidade cada vez mais emergente de fomentar e muscular as ações do terceiro setor. 

Sabe-se também, que, quando as ações do terceiro setor não assentam em planos estratégicos 

de ação e captação de recursos, bem estruturados, de acordo, quer com a especificidade do 

setor e da área, quer com as características do mercado, quer ainda, com uma previsão das 

potenciais fontes de financiamento o funcionamento dos processos acaba por se tornar um 

sério problema social. Se for criado um serviço pelo setor que corresponde à expectativa de 
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resposta da comunidade, e o financiamento do mesmo é limitado e compromete a 

sustentabilidade do processo, o problema que se coloca é também o da gestão da expectativa 

da comunidade. 

O terceiro setor atua complementarmente ao Estado na saúde, bem estar e acesso as 

condições básicas de sobrevivência, situação esta que repercutiu em todos os Estados 

brasileiros inclusive no em Porto Alegre/RS. Mas, depara-se com o enfraquecimento do 

Estado, seja pela redução da máquina estatal, seja pela redução dos custos de capital social  

com o financiamento do setor.  

Esta investigação procurou compreender a realidade do terceiro setor e a  capacidade 

de aplicação das estratégias de gestão materializadas em formas de captação de recursos 

dentro de organizações registradas no Fórum Municipal do Direito da Criança e Adolescente 

de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, segundo IBGE8 (2016), possui 1.476.867 

habitantes, com área de 282 km2 e rendimento nominal mensal domiciliar per capita da 

população residente 2015 de R$1.435,00 (mil quatrocentos e trinta e cinco mil reais). 

Considerando todavia, que as organizações do Terceiro Setor apesar de terem o mesmo fim 

vivenciam realidades de financiamento e processos diferentes para desenvolver e aplicar seus 

projetos (Silva, Vasconcelos e Normanha, 2012).  

A teoria demonstra ainda que a abordagem de gestão para o terceiro setor dispõe de 

um arcabouço teórico próprio e sólido, embora nem sempre  acessível aos colaboradores do 

setor. As aplicações práticas neste segmento ainda são incipientes e, é com base nesta 

constatação que Silva, Vasconcelos e Normanha (2012), concluem que,  administrar sem 

capacidade técnica de gestão é um aspecto negativo dentro de qualquer organização. 

O terceiro setor enfrenta desafios de gestão, centrados na procura de novas respostas, 

na robustez do funcionamento, na visibilidade social e captação regular de recursos, que 

complementem o financiamento público, manifestamente insuficiente. Com relação aos vários 

métodos para medir desempenho apresentado pelas organizações, Cutt & Murray (2013) 

questionam e criticam os procedimentos utilizados por estarem baseados nos processos e não 

nos resultados, desta forma não fica claro os critérios utilizados para medir o real desempenho 

e por isso não pode ser uma boa prática ser seguidas por outras que não possuem método 

algum. 

                                                 
8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE : Consulta sobre a população do Rio Grande do Sul em 

2015, acessado em .http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rs, em 23/04/2016. 
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 Com base no problema da pesquisa os objetivos gerias e específicos, desta 

investigação, centrada na gestão social, que se propunha a investigar 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 

(FMDCA) na cidade de Porto Alegre capital do Estado do Rio Grande do Sul, sob a ótica da 

percepção dos atores ou gestores e responsáveis pelas organizações. O quadro 21 apresenta a 

síntese das conclusões relativas às  grandes linhas conclusivas a partir das questões de 

investigação: 

Quadro 21 –Síntese conclusiva das questões de investigação pesquisadas 

Questões de 

Investigação 

(QI) 

Resultado Questões de 

Investigação 

(QI) 

Resultado 

QI 1:  As 

organizações 

do Terceiro 

Setor precisam 

buscar recursos 

de diversas 

fontes para sua 

sustentabilidad

e? 

SIM, pois 54% se considera 

parcialmente sustentável, 29% não se 

considera sustentável e somente 17% se 

define como sustentável. 

QI 5: O uso de 

diversas formas 

de fontes de 

recursos, 

influenciam no 

desempenho em 

curto prazo?   

SIM. 94% dos respondentes  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. 

QI 2: O 

conhecimento 

e a utilização 

de técnicas e 

ferramentas de 

gestão, estão 

presentes nas 

organizações? 

NÃO, pois a maior parte dos 

respondentes 56% dos participantes da 

pesquisa não utiliza. Apenas 30% dos 

respondentes diz ter um responsável para 
gestão de recursos os mesmo, lideres não 

apresentam formação apropriada ex: 

quando aparece é assistente social, 
pedagogo ou sem formação em gestão. 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 

QI 6: As 

organizações que 

tem plano de 

captação de 

recursos, 

demonstram 

praticas de 

gestão? 

SIM DE FORMA 

INCIPIENTE., 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. 

QI 3: Um 

plano de 

captação de 

recursos bem 

executado 

influencia 

positivamente 

na conquista de 

novos projetos 

e na 

manutenção 

dos que já 

existem? 

SIM. 72% capta recursos mas sem 

planejamento e acaba utilizando para dar 

continuidade em projetos já existentes  

QI 7: As práticas 

de gestão 

utilizadas estão 

adequadas as 

ferramentas 

estratégicas para 

medir os 

processos de 

gestão 

sustentáveis e 

inovadores para o 

Terceiro Setor? 

NÃO, quando foi questionado quais os 

tipos de práticas de gestão utilizadas 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. 
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Continuação – Quadro 21 

Questões de 

Investigação 

(QI) 

Resultado Questões de 

Investigação 

(QI) 

Resultado 

QI 4:  Com a 

utilização de 

estratégias de 

gestão para 

captar recursos 

a maior parte 

das 

dificuldades do 

Terceiro Setor 

seriam 

controladas? 

SIM. Através da pesquisa foi possível 

identificar que as dificuldades apontadas, se 
bem geridas e monitoradas com recursos 

disponíveis, não existiriam, pois todas 

podem ser perfeitamente executadas se a 
estrutura, física, técnica e humana, estiver 

preparadas para o trabalho.  As dificuldades 

apresentadas pelas organizações de forma 
isolada mas mais representativa foram: 

Dificuldade de acesso a recursos 

  

Fonte: Resultados da pesquisa realizada pela autora, 2015. 

 

A opção metodológica utilizada nesta investigação permitiu responder às questões de 

investigação com dados quantitativos e recolher informação qualitativa, diferenciada dentro 

do setor em estudo, qual nos permitiu constatar que o setor, dentro deste  segmento, enfrenta 

desafios  no intuito de tentar resolver algumas questões comuns, como a falta de 

conhecimento da área de gestão e de  modelos estratégicos de gestão voltada para a captação 

de recursos, que possam ser aplicados para que estas organizações se tornem sustentáveis em 

longo prazo. 

Como resultado desta pesquisa destaca-se a importância que a gestão assume no 

terceiro setor, um setor com uma ação estratégica ao nível da resposta aos problemas sociais, 

evidenciando no universo das organizações desta pesquisa, que o conhecimento e a prática de 

gestão no Terceiro Setor contribuem decisivamente para a captação de recursos, considerado 

por todos os respondentes como um fator vital para a sustentabilidade das organizações, que 

sobrevivem de financiamentos incertos. 

Podemos concluir que, apesar de jovem o setor passa por uma transformação em sua 

forma de concepção, onde a sua voz, representa os anseios e necessidades da população.  A 

capacitação de colaboradores, a  captação e gestão de recursos financeiros como alternativa 

para sobrevivência do negocio.  A valorização e crescimento do Terceiro Setor, são potenciais 

estratégias que viabilizam o alcance da sustentabilidade. 

As organizações do Terceiro Setor precisam estar mais preparadas para praticarem 

ações de gestão que realmente se reflitam em bons desempenhos. (Allison e Kaye, 2205), na 

realidade empírica este resultado também fica demonstrado, as estratégias de captação de 
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recursos e os planos de ação, não estão totalmente alinhadas com as necessidades do 

atendimento. A título de exemplo tempos o resultado encontrado no estudo qualitativo por 

analise de categorias onde se constatou que organizações que usufruem editais de 

financiamento conseguem obter ganhos técnicos, materiais, de infraestrutura e bens materiais 

como foi o caso de algumas organizações que obtiveram resultado positivos como 

demonstrado na tabela 13 (Tipo de Conquistas) apresentada nesta investigação.  

Para que esta pesquisa pudesse garantir maior credibilidade e legitimidade além da 

análise de conteúdo muito utilizada para estudos qualitativos no campo da Administração, foi 

utilizada uma análise quantitativa para reforçar e validar os resultados.  

Evans & Berman, (2010), afirmam que medir o desempenho das organizações do 

Terceiro Setor é uma tarefa complexa, que comparando as organizações com fins lucrativos se 

tornam bem mais difíceis de avaliar porque não são medidas pelo lucro, onde o seu sucesso 

ou fracasso pode estar atrelado a muitas variáveis. A figura  26 abaixo é um dos contributos 

desta pesquisa, pois representa um modelo de gestão que pode auxiliar o terceiro setor 

encontrar um caminho para a captação de recursos. 

 

Figura 26 - Modelo de gestão para captar recursos no terceiro setor 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora após analise de dados, 2017. 

 

Os resultados desta pesquisa demonstram que ainda será preciso muito trabalho para 

que a gestão em organizações de cunho social, possa buscar estabilidade financeira no 

desempenho de seus processos, quando se trata do Terceiro Setor, que esta sendo chamado 

tratado como Gestão social por muitos teóricos que acreditam em uma nova forma de 

enxergar este setor.     
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Comini, Barki e Aguiar (2012), consideram que os negócios sociais estão sendo 

encarados a partir de três enfoques em diferentes partes no mundo: a perspectiva norte-

americana, onde os investidores alinham estrategicamente os negócios sociais atuando na base 

da pirâmide da estrutura organizacional, mas que gere dividendos aos proprietários; na 

abordagem européia destaca-se o foco em população marginalizada; a complementação a 

serviços públicos a preocupação com governança e coletividade; a origem em cooperativas e 

a tendência ao atendimento da regulamentação. E sob o prisma de  países em 

desenvolvimento a abordagem é para o negócio inclusivo; a preocupação com a redução da 

pobreza e inclusão social, no Brasil o negócio inclusivo seria uma subcategoria de negócio 

social e por fim a  ênfase em iniciativas que tenham impacto social positivo no longo prazo. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa no que tange a deficiência de estratégias de 

gestão e captação de recursos  

Como principais conclusões do financiamento e captação de recursos podemos 

constatar que: 

- Os financiamentos assim como os editais que provem recursos, são pouco pleiteados 

nesta população da pesquisa por falta de preparo técnico e competências em estratégias de 

gestão. A captação de recursos se mostrou mais acentuada de forma sazonal com 83% de 

freqüência registrada para a pratica desta estratégia com vistas a sustentabilidade do setor. 

Este resultado confirma a fragilidade do setor que conta com recursos praticamente 

esporádicos o que não garante a sua sustentabilidade em longo prazo.  

Quando observamos a associação feita no estudo entre o tipo de organização e o fato 

da organização se considerar sustentável (tabela 18 desta investigação), nota-se que não foi 

encontrada diferença significativa entre o tipos de organização e a percepção de 

sustentabilidade. Diante dos resultados apresentados constatamos que a questão de 

investigação (QI1) se confirma a qual estabelece que o  uso de diversas formas de fontes de 

recursos, influencia no sustento das organizações do terceiro setor em curto prazo, pois se o 

recurso publico falhar por exemplo, pode ser utilizado o privado, doações entre outros tipos. 

Considerando ainda os resultados apresentados na tabela 18 desta investigação para a 

variável Q9 que pergunta se é do entendimento de todos o que é gestão, se confirma a questão 

de investigação (QI2): que estabelece que grande parte das organizações do terceiro não 

conhecem ou praticam ferramentas de gestão, os resultados mostram que independente do 
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tipo jurídico de constituição social as organização, de forma unânime possuem um maior 

numero de respostas evidenciando o não conhecimento dos gestores e colaboradores em 

ferramentas de gestão do que ao conhecimento. 

Sintetizando o estudo, com base nas as freqüências e percentuais das variáveis 

estudadas constata-se que o tipo de organização mais significativo na pesquisa foi a 

associação e grande parte das organizações responderam que se consideram parcialmente 

sustentável, e tem colaboradores que participam de reuniões sobre estratégias de gestão. Com 

relação à resposta à questão sobre, se existe um plano para desenvolver competências nos 

colaboradores, a resposta mais freqüente foi que não. A resposta 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 publicas mais fortes. As fontes de recursos mais citadas 

foram as doações seguidas das publicas, estas são na sua maioria sazonais.  

Os nossos resultados permitem reforçar a tese da importância da sustentabilidade e da 

inovação do setor e fortalecem, em alguns pontos, os resultados que foram levantados pelos 

autores Alves.jr., Farias and Fontanelle, (2009) pelo que, se sublinha a conclusão,  o terceiro 

setor enfrenta desafios de resposta à questão social que, só poderão ser superados, se o setor 

efetivamente incorporar a aplicação da Gestão Social nas suas práticas,, nomeadamente 

através das seguintes estratégias:  

➢ Legitimidade, sair do anonimato, divulgar todos os programas e projetos para a 

sociedade legalmente formalizada;  

➢ Sustentabilidade, ter mais capacidade de captar recursos, interagir com os 

diversos atores, desenvolver políticas de forma mais ativa, ter suporte as 

estruturas de gestão de maneira eficiente e continuada, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras;  

➢ Capacidade de Articulação, articulação simultânea com a iniciativa pública e 

privada, sem interesses individuais de forma mais ativa e participativa;  

➢ Indicadores de Desempenho, mensurar as práticas de gestão oferecidas a 

comunidade de modo a qualificar e evidenciar estes resultados;  
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➢ Converter Doadores em Contribuintes, transição de uma postura de 

dependência para independência com relação os doadores para obtenção de 

recursos. 

➢ Criar objetivos e Identidades Comuns, ter como objetivo transformar o cidadão 

em membro atuante e transformador da sociedade, visando as causas sociais de 

bem comum. 

➢ Expandir as ações sociais, multiplicar as técnicas de gestão para outras regiões, 

com o propósito de disseminar as práticas para o bem comum. 

➢ Accountability (Transparência), prestação de conta perante todas as partes 

interessadas, com interesses legítimos diante delas e 

➢ Qualidade dos Serviços, uso eficiente de recursos, adequada avaliação das 

prioridades, em função dos recursos disponíveis, bom atendimento e 

alternativas consistentes. 

Estudos realizado por Alves.Jr., Farias and Fontanelle (2009), concluíram que as 

práticas de gestão social têm contribuído positivamente para a construção de um novo 

paradigma de desenvolvimento das organizações do Terceiro Setor. Destacando-se pela 

maneira diferente de como estes atores sociais pensam a comunidade e o seu 

desenvolvimento, social, econômico, político, cultural, ético e pela superação das dificuldades 

por soluções inovadoras, como uma eminente conduta ética por parte dos gestores. 

Tian & Wang (2014) a inovação é um processo vital para promover vantagem 

competitiva de longo prazo nas organizações, porém continua sendo um grande desafio 

estimular e fomentar a arte de inovar. (Grayson e Hodges, 2004; Gerani, 2010) afirmam que é 

necessário antecipar a mudança de contexto e inovar com vistas à Corporate Social 

Oportunity (CSO). 

Precisa ser feito uma reformulação nas estratégias de gestão dentro do Brasil o que irá 

repercutir a nível estadual e municipal, novas diretrizes e modelos de performance que 

busquem um olhar mais estratégico e planejado para este setor, com soluções com garantia de 

curto prazo, por falta de visão e de estratégias  de gestão. É imprescindível que setor público 

possua responsabilidade sobre a promoção de recursos para a efetiva gestão no terceiro setor 

uma vez as organizações do terceiro setor no ato de suas atribuições cumprem funções sociais 

em diversas áreas de atuação, que por principio deverias ser assumidas pelo  Estado. 
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O trabalho em parceria, que articule e coordene recursos públicos, privados e do 

terceiro setor, é segundo Gonçalves (2012) uma estratégia adequada nas  práticas 

contemporâneas de ação social, na linha de uma intervenção social integrada, que envolva 

entidades públicas de administração local e central e entidades privadas, com e sem fins 

lucrativos, na gestão de problemas complexos como a pobreza. Ora nesta equação o Estado 

tem responsabilidades de financiamento, enquanto o terceiro setor tem responsabilidade de 

inovação, transparência accontability.  

O aperfeiçoamento cada vez maior da relação Estado e Sociedade, fomenta 

oportunidades de resposta e amplia as alternativas para a diversidade de fontes de recursos. , 

no quadro da sustentabilidade do próprio paradigma de Estado que financia, cada vez com 

mais dificuldade,  a proteção social. 

Como perspectivas para gestão social no Brasil podemos constatar que, segundo 

Oliveira (2008) com relação aos desafios do terceiro setor dois pontos são fundamentais: criar 

capital social, que é a base para elaborar e ter sucesso em projetos sociais, considerando que o 

histórico de nossa sociedade ainda é de uma cultura individualista que sempre questiona, o 

que vou ganhar com isso? Ou da vaidade dos gestores que ainda enxergam o outro distante 

como se não estivesse do seu lado em total desigualdade. E o segundo ponto é o 

empoderamento do sujeito em processo onde será preciso fazer com que a pessoa excluída 

tenha uma postura de cidadã e não de vitima e comece a fazer a sua parte sem esperar um 

salvador o que em uma cultura onde estes esperam por ajuda e acham que a sociedade tem 

obrigação de dar de graça, não será uma tarefa fácil. 

E com relação as possibilidades Oliveira (2008) : gerar dinamismo e objetividade; 

gerar resultados sociais, criar capital social e empoderamento; resgatar auto-estima e a visão 

de futuro; ser dinâmico, ter ênfase na geração de valores inovadores e quebra de paradigmas; 

ter criatividade , inovar, fomentar redes de cooperação. O fortalecimento e execução destas 

possibilidades devem influenciar a médio e longo prazo radicalmente no processo de 

elaboração e execução de projetos sociais, que devem gradativamente apresentar, como no 

empreendedorismo empresarial, propostas que demonstrem, eficiência e eficácia com relação 

à aplicação  dos recursos solicitados, além de apresentar alternativas confiáveis para aferir de 

forma clara e transparente os resultados alcançados.  

Esta investigação também teve o intuito de contribuir para o desenvolvimento teórico 

dos fatores e variáveis que podem ter influência dentro do contexto da gestão social. Deste 
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modo a pesquisa relacionou variáveis com percepção dos gestores buscando entender alguns 

fenômenos e encontrar respostas a algumas deficiências e dificuldades apresentadas pelo 

segmento. Também buscou demonstrar empiricamente as conexões entre a ocorrência da 

gestão e forma como é interpretada e valorizada dentro das organizações que dependem das 

práticas de gestão para garantir sua sobrevivência, assim como, o impacto dentro da 

comunidade e o grau de envolvimento com as partes beneficiadas.  

Considerando a importância destas relações ou conexões e como elas podem afetar o 

desempenho da gestão social, novas políticas e estratégias podem ser redesenhadas para 

melhor solidificar este segmento, melhor orientar e despertar interesse, tanto para academia 

com para os gestores e apoiadores deste tipo de negócio. É importante ressaltar que a 

implementação de ações estratégias para melhorar a gestão nas organizações sociais podem 

vir dos resultados apresentados neste estudo e reforça a contribuição acadêmica no sentido 

que a uma concordância por parte dos autores diante á insuficiência de pesquisas e estudos 

mais aprofundados e com propostas mais maduras que abordem soluções para o tema 

apresentado. 

Outra contribuição advinda do resultado da recolha de dados é que foi possível 

perceber a carência de suporte técnico e acessível, para que os processos possam ser 

desenvolvidos com melhores desempenho. Embora não tenha sido alvo principal desta 

pesquisa identificar a qualificação e a forma de desenvolvimento técnico para os gestores e 

colaboradores, fica a sugestão para que seja mais bem entendido o perfil destes profissionais. 

Por outro lado, esta pesquisa ofereceu conhecimento sobre a percepção destes atores 

importantes que são responsáveis pela condução e pelas decisões estratégicas dentro das 

organizações do terceiro setor, entre outras os quais apresentam praticamente as mesmas 

posturas diante das variáveis apresentadas.  

Esta pesquisa é emergente, pois muitas organizações de cunho social não possuem 

históricos relevantes com relação a processos de gestão, como é o caso das pesquisadas, o que 

precisa ser criado e trabalhado, também se torna uma pesquisa desafiadora por se tratar de um 

Setor com grande impacto nas questões sociais com reflexos impactantes dentro da sociedade 

em qualquer lugar do mundo. 

Outra contribuição muito importante foi demonstrar para as organizações as 

possibilidades de investidores abraçarem algumas causas emergentes em muitos projetos 
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desenvolvidos de ordem social, porém é preciso ter uma estrutura financeira bem equilibrada, 

gerida e principalmente com transparência nos dados e relatórios de gestão apresentados. Esta 

maturidade ainda se mostra em fase muito incipiente, mas os gestores mostram-se aberto à 

medida que expões esta dificuldade a espera de soluções efetivas. 

A pesquisa se caracterizou como um aspecto inovador, porque dentro do Fórum 

Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Porto Alegre que representa a capital do 

Rio Grande do Sul, até então nunca havia sido feita uma pesquisa com vistas a entender sob o 

ponto de vista dos gestores dos diferentes tipos de organizações associadas, de que forma a 

ocorrência da gestão para captação de recursos se faz presente em suas rotinas 

organizacionais e com esta pesquisa além de trazer exemplos de boas práticas que podem ser 

compartilhadas entre as diferentes organizações também serve como fonte de conhecimento 

para ser utilizado como um parâmetro de indicadores de desempenho de gestão social que 

podem servir de subsídios para a criação de novas estratégias de gestão social dentro destas 

organizações. 

Visto que as questões de investigação foram respondidas ao longo da pesquisa, 

destaca-se aqui uma das principais contribuições desta pesquisa para o desenvolvimento da 

teoria: 

- Estudos anteriores apresentam a realidade do Setor em face de sua história e números 

divulgados por órgãos competentes com relação a estrutura destas organizações sob o ponto 

de vista dos departamentos, conselhos e órgãos relacionados. Contudo nota-se a importância 

de entender melhor as características dos atores internos e não externos deste processo, para 

que a mudança possa vir com mais solidez de dentro para fora e relacionando a diversos 

cenários, contextos e tipo de atividades realizadas por cada tipo de organização. Portanto, 

contudo que foi exposto as organizações do terceiro setor são áreas emergentes 

principalmente no Brasil, e ao mesmo tempo incipientes com relação ao tema Gestão Social e 

captação de recursos o que torna essencial a exploração e produção de novas pesquisas dentro 

desta linha.  

- Os conceitos investigados nesta tese são úteis e a relação proposta tem capacidade 

descritiva da realidade da ocorrência da gestão para a captação de recursos dentro das 

organizações de cunho social com foco em ações voltadas ao atendimento de crianças e 

adolescentes ou outros atendimentos que apresentam as mesmas características de processo. 
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Ficou evidente na pesquisa que no contexto Brasileiro o financiamento público e as 

políticas públicas de apoio ao setor são regulares no âmbito publico para quem usufrui, porém 

insuficientes para suportarem a especificidade filantrópica destas instituições no exercício da 

sua atividade. 

Os resultados desta investigação diagnosticaram que:  

a) A estratégia de gestão para captar recursos é importante porem no contexto 

pesquisado não tem efeito em grande massa por falta de praticas e conhecimento em gestão 

por parte da maioria das organizações pesquisadas;  

b) O plano de captação de recursos não é trabalhado por gestores;  

c) Há várias fontes de recursos, sendo importantes as fontes  públicas, são também 

representativas as doações e as privadas;  

d) Há uma tendência da captação de recursos estar presente de forma não é regular, e 

sim sazonal, o que compromete a sustentabilidade e  

e) A captação de recursos, é, no entanto, superior em organizações com mais 

recursos(financeiros e humanos).  

f) há uma necessidade de uma maior compreensão das lógicas de ação subjacentes à 

economia de valores (filantrópicos, religiosos ou solidários), aos modelos organizativos da 

gestão, e de políticas públicas mais fortes;  

g) as organizações em grande parte enfrentam desafios de sustentabilidade, 

accontability, qualidade de serviço e articulação institucional ou trabalho em rede;  

h) A sustentabilidade deve alavancar o processo de negociação com o Estado, para 

financiamento público regular.  

i) As outras formas de financiamento privadas são importantes, poderiam ser sazonais 

mas deveria ser potenciadas por uma estratégia de gestão mais assertiva;  

j) Necessidade de um maior compromisso de gestão- em torno da mobilização de 

recursos, da gestão estratégica e da formação de recursos humanos do setor;  

k) Esta tese servira de subsidio para que as organizações possam se apropriar e  refletir 

sobre sua realizada e elaborar estratégias de gestão mais agressivas em prol da inovação 

sustentável de sua atividade fim. 

Quanto ao propósito a pesquisa também trás à tona muitas reflexões e atitudes que 

devem ser repensadas para que o Terceiro Setor possa realmente realizar um trabalho 
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eficiente e sustentável, neste sentido, aspectos importantes que este aprofundamento de 

pesquisa traz para futuras reflexões são:  

▪ Traz subsídios para um melhor aproveitamento do tema nas escola de Negócios, 

Gestão, Políticas Públicas e Sociais; 

▪  Identifica uma grande oportunidade de melhorar a forma de proporcionar 

crescimento e desenvolvimentos de competências no âmbito social;  

▪ Enfatiza e fortalece a importância da correta elaboração e condução dos projetos 

de cunho social e sustentáveis para organização;  

▪ Demonstra a necessidade de promoção de novas políticas públicas que visem a 

gestão para organizações do cunho desta pesquisa; 

▪  Divulgar mais a sociedade a necessidade de ajuda e oportunidades de crescimento 

para o Terceiro Setor;  

▪ Ressalta de forma sistemática a importância do Terceiro Setor para o crescimento 

e fortalecimentos de fatores que influenciam a sociedade civil;  

▪ Quebrar barreiras e unificar estratégias integrando mais os setores (interfaces entre 

setor público, privado e Terceiro Setor); 

▪ Evidencia que a Gestao é importante para a captação de recursos porem é preciso 

encontrar um modelo de gestão que seja adequado a realidade Brasileira. 

     A medida que avançamos na investigação se evidencia a necessidade da criação de 

mais políticas publicas agressivas no sentido de aumentar o grau de desenvolvimento 

humano, pois independentemente de qualquer nação não está ligada somente no seu 

desempenho financeiro ou tecnológico, mas, sim, no cuidado na preparação das novas 

gerações e impacta diretamente na economia e na qualidade de vida da sociedade. A gestão 

social precisa trabalhar mais competências técnicas e humanas, as estratégias de trabalho em 

redes de cooperação e parcerias é uma forte alternativa para o momento atual.  

Depois da mudança do pacote econômico no Brasil que ocorreu em 2015 com o 

impeachment da Presidenta Dilma, aumentou a desigualdade e os problemas sociais 

relacionados ao terceiro setor que acabou perdendo muito apoio com reformulação ou 

extinção de programas do governo e foi diretamente afetado com a Reforma Ministerial que 

trouxe a extinção de 11 ministérios com eles muitas políticas publicas com ações afirmativas 
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dentro deles como por exemplo o Ministério da Cultura o Ministérios das Comunicações o do 

Desenvolvimento Agrário e o Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos 

Humanos (GGN, 2017).  

Outro aspecto a ser considerando dentro do cenário Brasileiro, e que afeta diretamente as 

demandas do Terceiro Setor principalmente no contexto da criança e adolescentes, os numero 

mostram que o Brasil esta em 7º lugar no Ranking Mundial dos países que mais se mata 

crianças e adolescentes homens de 10 a 19 anos no planeta, com taxa de 59 mortes por grupos 

de 100 mil jovens da mesma faixa etária. A título de comparação por exemplo o Afeganistão, 

que enfrenta graves conflitos internos e é ocupado por tropas dos Estados Unidos há mais de 

15 anos, é o oitavo país mais mortal para crianças e adolescentes homens de 10 a 19 anos, 

logo depois do Brasil (Unicef, 2017).  

Assim como a chegada de imigrantes refugiados de outros países como Senegal, Haiti, 

Síria, Venezuela entre outros que segundo dados da Policia Federal Brasileira 117.745 

estrangeiros deram entrada no pais em 2015, um aumento de 2,6 vezes mais em relação a 

2006 o que representa um aumento de 160% em dez anos (PF , 2016). 

 

6.2. LIMITAÇÕES 

Os resultados  constatados  nesta investigação, alertam importantes implicações para 

uma nova visão de negócio, que se mostra emergente dentro do terceiro setor, já que ele faz 

parte de uma lacuna não preenchida pelos órgãos competentes e que desta forma, quando atua 

de forma solida e consistente, provoca resultado muito positivos, principalmente de cunho 

social para a sociedade. 

Fica confirmado nos resultados da pesquisa realizada os gestores são atores 

fundamentais neste processo de gestão para procurar recursos que possam garantir a 

sustentabilidade deste setor. Sendo imprescindível que incorporem nas suas práticas os 

seguintes elementos: 

1) Entender de forma concisa a importância do impacto na sociedade da precariedade 

da condução dos processos internos que poderiam afetar rapidamente e de forma negativa 

caso a sua razão de existência não tenha objetivos alinhados as estratégias de gestão e de 

captação de recursos. A busca constante por parcerias,se torna vital, e para que isto se torne 
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sistêmico buscar o uso de ferramentas que demonstrem a transparência da alocação de 

recursos com vistas a garantir a continuidade deste processo, assim como o uso de novos 

modelos de gestão capaz de garantir melhores desempenhos para o negócio social; 

2) Focar estratégias de desenvolvimento de pessoas, pois a presente investigação 

mostrou que 72% dos respondentes efetivamente não estão inseridos em processos de 

desenvolvimento e capacitação técnica para executarem suas atividades competentemente. 

Isto implica em um repensar interno,  com a criação de estratégias  que visem projetos de 

crescimento e qualificação contínua buscando valorizar o que de fato esta sempre presente 

dentro do processo, que são as pessoas que independentemente de situações adversas, 

procuram de uma forma ou de outra dar o seu melhor para garantir uma condição de  

sobrevivência aos assistidos, mesmo sem muita perspectiva em longo prazo, mas por saber 

que a ausência da sua atividade, vai implicar de forma negativa na resolução dos problemas 

emergentes da comunidade local. 

Uma questão que apareceu quando se tratava de alguns problemas ou dificuldades no 

setor é a falta de desenvolvimento técnico e intelectual das pessoas que trabalham na 

organização e que fazem parte do seu patrimônio, mas muitos gestores, ainda não têm esta 

visão e acabam pecando na hora de definir estratégias para captação e distribuição de 

recursos, fazendo vista grossa e este fator. 

3) Trabalhar com ferramentas de gestão que possibilitem a aplicação de todas as 

etapas básicas que um projeto necessita, para principalmente buscar recursos de forma que 

atendam seus objetivos. Esta nova visão e quebra de paradigmas com relação a estrutura de 

gestão do Terceiro Setor, precisa explorar passos básicos de estratégia de negócios, como 

planejamento, execução, verificação e ações de melhorias, num ciclo contínuo e evolutivo, 

garantindo assim condições para buscar no mercado investidores, que acreditem no sucesso 

de suas contribuições e no impacto que as mesmas podem causas perante a sociedade e  

4) Por fim as questões levantadas neste estudo demonstram que ainda há muito que ser 

trabalhado e estruturado dentro deste segmento, a falta do conhecimento de gestão, de 

definição de processos, da legislação aplicada, ferramentas, estratégias , metodologias, e 

ausência de indicadores provocam um desfecho limitado das ações realizadas por este setor, 

que quando acaba recebendo recursos significantes muitas vezes prioriza o crítico e esquece-

se de prover recursos para aquilo que precisa ser mantido. Esta visão faz parte da arte de 
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administrar que exige do gesto rum um olhar holístico para todas as áreas, desde a principal 

até as que dão suporte, pois juntas e fortes é que farão a diferença, não adianta investir tudo 

em uma lado da balança e deixar o outro despencar é necessário o equilíbrio e para isso é 

necessário conhecimento. Com esta pesquisa foi possível constatar que o conhecimento e as 

práticas de gestão estão ocorrendo de forma incipiente e deficitária dentro das organizações, 

por não possuir um olhar estratégico do gestor. 

Alguns autores que possuem uma linha de pensamento em que acreditam que as 

organizações integram as necessidades sociais em suas demandas, buscando o seu 

crescimento contínuo, criando uma dependência com a sociedade para com forma de garantia 

a sua existência (Ackerman (1973) e Agle (1999). Mas para que isso possa ser uma via de 

mão dupla é necessário de ter conhecimento e aplicação de das ferramentas de gestão, caso 

contrário esta relação será desfeita em curto prazo. 

Dentre todos os tipos de atuações do Terceiro Setor dentro da cidade de Porto Alegre e 

arredores/RS, esta investigação abordou as organizações que trabalham em prol dos Direitos 

das Crianças e Adolescente. 

Uma das limitações encontradas foi em conseguir que todos associados (419) 

pudessem responder ao questionário no período estipulado para coleta de dados, porque 

muitos que são associados não participam freqüentemente dos fóruns o que no ano seguinte 

acaba desqualificando a sua condição de assistido e acarretando a perda de alguns benefícios 

relacionados a esta estratégia participativa, em função disso se perdeu alguma informação 

mesmo que não muito significativa em termos de profundidade, pois os 392 associados 

participantes desta pesquisa já conseguiram dar garantia de dados com relação aos métodos 

amostrais utilizados. 

A falta de histórico de dados relacionados a gestão dentro das organizações o que 

acarretou em muitos casos dificuldades para obter informações mais precisas sobre a 

utilização de práticas e relacionar com a captação de recursos, neste aspecto, se constata a 

necessidade de um melhor amadurecimento dentro do setor para que todas as organizações 

possam ter os mesmos parâmetros e as mesmas condições técnicas de estrutura para poder 

trocar boas práticas de gestão. 

Outra situação identificada durante a pesquisa é que existem muitas outras 

organizações neste âmbito, porém não são cadastradas e por isso não fazem parte das 
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estatísticas embora estejam tendo algum impacto dentro deste contexto social. Muitas delas 

não participam de atividades do seu segmento por enfrentar problemas do tipo dificuldades de 

mobilidade e de recursos humanos capaz de estarem suprindo as atividades básicas de 

trabalho, enquanto o gestor se desloca para intervenções vitais (como participação em fóruns, 

reuniões, seminários, plenárias, entre outros) em busca de melhores esclarecimentos técnicos 

e captação de recursos e informações de seu interesse com repercussão na sua forma de 

administrar os processos com vistas à sustentabilidade. 

Para que algumas questões pudessem ser comprovadas com relação ao seu impacto 

dentro da comunidade o ideal seria também consultar os usuários dos benefícios o que 

implicaria em uma outra investigação que se faz de extrema importância para aprofundar 

qualitativamente os reais benefícios oferecidos por cada organização e desta forma constatar 

se suas estratégias e ações estão alinhadas de fato com as necessidades da comunidade local. 

A utilização da pesquisa com tipo de estudo obedecendo a lógica de corte-transversal, 

que objetiva analisar as variáveis dentro de um determinado espaço de tempo, o qual foi 

selecionado em função das restrições de tempo e logística atreladas ao processo de realização 

desta investigação. É de extrema importância que outros estudos dentro deste contexto sejam 

investigados com estrutura de pesquisa longitudinal, oferecendo assim ao leitor dados a serem 

comparados ao longo de diferentes espaços de tempo, podendo então comparar o 

comportamento de cada organização quando o ambiente esta favorável ou desfavorável com 

relação a operacionalização de estratégias para captação de recursos. 

Para que estas limitações sejam eliminadas, conta-se que futuros estudos possam 

trazer este mesmo tema com outros tipos de métodos e abordagens de pesquisa, assim como a 

relação com outras variáveis ou vertentes, também levantadas neste estudo superficialmente 

no âmbito teórico, mas que não foram aprofundadas, porque que não faziam parte dos 

elementos chaves desta investigação. 

 

6.3. SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

As sugestões para futuras investigações são oriundas da conclusão de todas as etapas 

deste processo de pesquisa, que apresentou como foco principal a importância das estratégias 

de gestão para captação de recursos com vistas a sustentabilidade, com base nos resultados 
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apurados das organizações do município de Porto Alegre e arredores/RS que trabalham em 

prol dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Uma das principais ações que serão realizadas como efeito do resultado desta 

investigação será aproximar os gestores destas organizações às práticas já de domínio do 

campo e da ciência da Administração dentro da escola de negócios e gestão social. Segundo  

Tenório (2008) desde 1992, o Programa de Estudos de Gestão Social (Pegs), da Escola 

Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, tem tido a oportunidade de 

pesquisar e acompanhar o desenvolvimento de organizações públicas não governamentais, 

como desdobramento da discussão sobre a abrangência do estudo da administração pública, 

pois segundo autor, acredita que a administração pública, enquanto campo de estudo, deva 

englobar um espaço mais amplo que o circunscrito pelo Estado, envolvendo outros setores 

que também têm seu campo de ação na sociedade. 

 Para futuras pesquisas sugere-se encontrar uma metodologia que possa levar de forma 

acessível e freqüente o conhecimento e aprendizagem, sobre gestão dos recursos, para o 

Terceiro Setor, o qual cresce aceleradamente e desordenadamente, devido a demanda de 

pessoas que necessitam entrar no mercado, possuir renda e contribuir com o desenvolvimento 

do país, mas que na maioria das vezes não possuem uma estrutura adequada para este 

processo de aprendizagem em gestão o qual seria fundamental para manter a sustentabilidade 

do seu negócio.  

 Com o amadurecimento das organizações futuras pesquisas podem explorar a 

aplicação de modelos de gestão competitivos, alinhados aos critérios de excelência  e 

inovação para a gestão de organizações, como uma das justificativas para captação de 

recursos do Estado, baseados no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) ou 

Premio Nacional de Qualidade (PNQ) que possui associação direta com o Premio Malcom 

Bridge, esclarecendo aos dirigentes os requisitos de gestão visando a busca de recursos, com 

intuito de tornar as organizações do Terceiro Setor um modelo de gestão para a região 

incentivando assim a todas as outras que buscam crescer e buscar soluções sociais eficazes 

para a sociedade. 

Ainda dentro desta linha de pensamento, buscar encontrar modelos de gestão 

ancorados em políticas públicas mais afirmativas, e adequadas para que a organização do 

terceiro setor, consiga deixar a sua gestão mais clara, transparente e tecnicamente bem gerida 
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em todos os processos, para que seja possível buscar investimentos mais incrementados, por 

apresentarem um demonstrativo de saúde organizacional em perfeitas condições. 

Percebe-se que no Terceiro Setor ainda há muito que ser estudado, analisado, 

investigado e solucionado, todas as temáticas que possam trazer algum tipo de aderência ao 

tema apresentado serão muito bem vindas dentro destas organizações que demonstram ser 

carentes de informações, ao mesmo tempo, transparecem estar abertas para buscar soluções e 

alternativas, sólidas e sustentáveis, segundo Zimmerman (2002) mais do que buscar as 

sobrevivência deve se trabalhar para alcançar novos desafios e crescer com legitimidade 

Desde modo os resultados desta investigação constitui um importante instrumento de 

conhecimento da realidade das organizações do Terceiro Setor, que se mobilizam na defesa 

dos direitos das crianças e dos adolescentes e, também um instrumento para avaliação, 

monitoramento e planejamento de ações voltadas a gestão e captação de recursos para 

entidades de proteção social e educação das crianças e adolescentes da cidade de Porto Alegre 

capital do Rio Grande do Sul ou para outras  organizações com características semelhantes. 
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APÊNDICES 
 

GESTÃO SOCIAL APLICADA AO TERCEIRO SETOR: A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE 

GESTÃO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NO ESTUDO 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Portugal 

CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR: O FUTURO DO BRASIL 

 

Ola, sou Marie Cristine Fortes Rocha, doutoranda em Gestão pela Universidade UTAD – União 

Européia , venho por meio desta,  identificar os aspectos que são importantes para vocês  na parte de gestão e 

captação de recursos, com vistas a analisar as prioridades e necessidades identificadas por vocês e elaborar um 

manual de boas práticas visando facilitar a aplicação de boas práticas e metodologias de gestão para contribuir 

no processo de sustentabilidade de suas organizações. Peço que seja o mais transparente possível e desde já 

agradeço a sua atenção. Obrigado 

QUESTIONÁRIO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

1 -Qual é o tipo de organização? 

a- (  ) Oscip  b-(  ) Associação  c-(  ) Entidade  d-(  ) Outro: Qual?________________ 

2-Quanto tempo de existência? 

3 -Quantos colaboradores? 

Número de remunerados:                       Número de Voluntários: 

4 - Atualmente se considera Sustentável? (Economicamente, Socialmente, Financeiramente e Ambientalmente) 

a-(  ) Sim   b-(   )Não c-(   ) Parcialmente 

5 – Atende em média quantas pessoas da comunidade (p/mês)?_____________________________ 

6 – Qual o nome da instituição com a região? _________________________________ 

 

GESTÃO DOS PROCESSOS 

7. Os colaboradores participam de reuniões que discutem interesses e métodos de administração? 

a-(  ) sim  b-(  ) não  c-(  ) parcialmente 

8 -Existe algum plano de desenvolvimento para os colaboradores? 
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a-(  ) sim e esta sendo executado  b-(  ) não c-(  ) sim mas não esta sendo executado 

9 – É do entendimento de todos o que é ter gestão da organização? 

a-(   )sim    b-(  ) não   c-(  ) parcialmente 

10 - Quais são as práticas de gestão utilizadas? 

a -  ______________ 

b - ______________ 

11 -São utilizadas ferramentas de gestão para medir os processos chaves para manutenção da instituição? 

a-(  ) Sim  b-(   ) Não 

12 - Os processos dentro da instituição estão bem definidos? 

a-(   ) Sim  b-(  ) Não 

13 – Quais são estes processos hoje bem definidos? 

14 - Existe um apoio ou suporte na parte de desenvolvimento aprendizado e gestão dos processos? 

a-(   ) Sim  b-(  ) Não 

15 - Existe acesso facilitado ou recursos disponíveis para buscar informações sobre gestão? 

a-(   ) Sim  b-(  ) Não 

 

TERCEIRO SETOR 

16 – Você concorda que deveríamos ter políticas públicas mais fortes para este setor?  

a-( )Concorda  fortemente b-(  )Concorda c-(  )Neutro  d-(  )Discorda  e-(  )Discorda Fortemente 

17 – Você concorda que o Terceiro Setor precisa de mais reconhecimento e apoio dos setores públicos e 

privados para sociedade?  

a-( )Concorda  fortemente b-(  )Concorda c-(  )Neutro  d-(  )Discorda  e-(  )Discorda Fortemente 

18 – Você concorda que existe pouca pesquisa e envolvimentos das escolas de negócios como apoio ao Terceiro 

Setor? 

a-( )Concorda  fortemente b-(  )Concorda c-(  )Neutro  d-(  )Discorda  e-(  )Discorda Fortemente 

19 – Atualmente qual é a maior dificuldade encontrada no Terceiro Setor? _____________ 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

20- Existe uma área definida para trabalhar com projetos de captação de recursos? 

Sim (  )  Não (  ) 
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21- Existe um setor ou pessoas com função e responsabilidade para analisar e aprovar os planos de captação de 

recursos 

Sim (  )  Não (  ) 

22- Existem pessoas competentes para realizarem atividades voltadas a captação de recursos? 

Sim (  )  Não (  ) 

23. Quem são os responsáveis pela elaboração do plano de captação de recursos? 

(  ) não existe um responsável designado    (  )Existe um responsável que ocupa o cargo de___________ 

24. Como é feita divisão para os setores, dos recursos captados dentro da organização? 

(  ) não existe um planejamento  (  ) para áreas que mais necessitam no momento  (  ) todas áreas recebem uma 

mesma parcela 

25. O plano de captação de recurso apresenta um histórico relevante sobre os recursos obtidos? 

(  ) Sim  (  )Não 

26. O plano de captação de recurso identifica as principais oportunidades/ameaças,  

forças/fraquezas e questões relacionadas às ações contempladas? 

(   ) sim (  ) Não  

27 - Que tipo de conquistas foi possível obter com a execução do plano de captação de recursos? 

A -_____________ 

B - ______________ 

28 – Quais são os projetos vigentes atualmente? 

A -____________ 

B - ______________ 

29 - Quais são as fontes utilizadas atualmente para captação de recursos? 

(   ) públicas         (   ) privadas           (   ) doações    (   ) trabalho voluntario   (   ) Outros 

30 - Estas fontes são fixas ou sazonais? 

(   ) Fixas  (  ) Sazonais 

 

Obrigado pela atenção de todos 

Marie Cristine Fortes Rocha 

Em caso de duvidas contate:  marie_cfr@hotmail.com 





 
APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE B – BASE DE DADOS PARA PESQUISA QUANTITATIVA 

Q 1 Q 4 Q 7 Q 8 Q 9 Q11 Q12 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q29a Q29b Q29c Q29d Q29e Q30

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2

2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1

3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2

4 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 0 3

5 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2

6 4 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 3

7 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

8 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0

9 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 1 1 0 2

10 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0

11 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

12 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1

13 3 2 1 2 3 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2

14 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

15 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 0 2

16 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2

17 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2

18 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0

19 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2

20 4 3 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2

21 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1

22 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2

23 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 2

24 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1

25 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0

26 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 3

27 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2

28 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

29 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2

30 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

31 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0

32 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2

33 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

34 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

35 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 3

36 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1

37 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

38 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

39 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

40 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 2

41 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2

42 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

43 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

44 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1

45 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

46 3 3 1 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2

47 3 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1

48 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2



 
APÊNDICES 

 

 

 

49 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

50 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2

51 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2

52 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 0 0 2

53 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

54 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2

55 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2

56 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2

57 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2

58 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2

59 3 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 2

60 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 2

61 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

62 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

63 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

64 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 2

65 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

66 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2

67 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2

68 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 3

69 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1

70 4 1 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2

71 4 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2

72 4 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

73 4 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

74 4 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

75 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2

76 4 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2

77 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

78 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

79 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

80 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

81 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2

82 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 1 2

83 4 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2

84 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 2

85 4 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1

86 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

87 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

88 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2

89 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

90 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

91 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

92 2 3 1 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

93 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

94 4 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

95 4 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1

96 4 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

97 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

98 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2

99 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2  
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100 2 3 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2

101 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2

102 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2

103 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2

104 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 2

105 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2

106 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2

107 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1

108 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2

109 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2

110 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

111 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2

112 3 3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

113 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

114 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

115 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

116 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2

117 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

118 3 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1

119 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

120 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

121 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

122 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

123 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2

124 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 3

125 4 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

126 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 0 2

127 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2

128 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

129 4 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

130 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2

131 3 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2

132 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 2

133 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

134 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2

135 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

136 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

137 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

138 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

139 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 2

140 4 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

141 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 3

142 4 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

143 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

144 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

145 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2

146 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2

147 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

148 4 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

149 4 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

150 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2

151 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

152 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2

153 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

154 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

155 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

156 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

157 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2

158 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

159 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

160 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2  
 

 



 
APÊNDICES 

 

 

 

161 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2

162 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

163 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

164 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2

165 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2

166 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

167 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 3

168 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2

169 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 2

170 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2

171 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 2

172 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

173 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

174 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2

175 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

176 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2

177 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

178 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

179 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

180 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

181 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

182 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1

183 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

184 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

185 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

186 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2

187 4 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 3

188 4 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

189 4 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

190 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

191 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2

192 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

193 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2

194 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2

195 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

196 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

197 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

198 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2

199 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2

200 4 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

201 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 2

202 2 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

203 3 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2

204 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2

205 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

206 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1

207 3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2

208 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2

209 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 3

210 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2

211 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2

212 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2

213 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2

214 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

215 3 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1

216 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2

217 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2

218 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2

219 2 3 1 3 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 2

220 2 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2  
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221 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1

222 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2

223 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2

224 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 3

225 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 3

226 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2

227 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

228 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

229 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

230 2 3 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 1

231 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2

232 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

233 4 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2

234 4 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

235 4 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

236 4 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2

237 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 2

238 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2

239 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2

240 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2

241 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

242 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2

243 2 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2

244 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2

245 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2

246 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2

247 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2

248 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2

249 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

250 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

251 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2

252 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

253 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

254 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

255 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2

256 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

257 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2

258 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2

259 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2

260 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 2

261 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0

262 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2

263 3 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1

264 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1

265 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

266 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2

267 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 2

268 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

269 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2

270 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 0 1 0 0 2

271 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2

272 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2

273 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2

274 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

275 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

276 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 2

277 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 2

278 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 2

279 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2

280 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2  
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281 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

282 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

283 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2

284 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

285 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1

286 3 3 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2

287 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 0 0 2

288 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1 0 0 2

289 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1

290 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1

291 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

292 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0

293 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

294 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

295 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 1 2

296 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2

297 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

298 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

299 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

300 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

301 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

302 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

303 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

304 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2

305 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

306 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 0 2

307 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 1 0 1 2

308 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2

309 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 3

310 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2

311 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1

312 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1

313 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

314 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1

315 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2

316 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2

317 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2

318 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

319 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

320 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2

321 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 2

322 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

323 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

324 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

325 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2

326 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

327 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2

328 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 3

329 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1

330 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1

331 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1

332 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1

333 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

334 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2

335 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2

336 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2

337 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2

338 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

339 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2

340 3 3 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 2

341 3 3 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2  
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342 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

343 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

344 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

345 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2

346 2 3 1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 2

347 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0

348 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2

349 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

350 2 3 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

351 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1

352 3 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 3

353 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

354 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2

355 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2

356 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

357 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

358 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

359 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2

360 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2

361 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

362 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2

363 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

364 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 2

365 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2

366 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 3

367 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 3

368 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2

369 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2

370 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2

371 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

372 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2

373 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

374 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 0 1 1 0 1 2

375 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 3

376 3 3 1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2

377 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1

378 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

379 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0

380 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

381 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1

382 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2

383 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

385 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2

386 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2

387 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1

388 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 1

389 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 3

390 2 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2

391 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 3

392 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 2

393 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 3

CRUZAMENTOS texte Qui- Quadrado Fixas =1

Cruzar  a questão 1 com: 4; 9;16 e 29 Sazonais  = 2

Cruzar a questão 4 com a 30 As duas = 3

Cruzar a questão 7 com a 8

Cruzar a questão 9 com a 11

Cruzar a questão 9 com a 22

Cruzar a questão 22 com a 23

Cruzar a questão 29 com a 30

Total de 11 variaveis  principais (colunas cinzas acima ) com 10 cruzamentos  
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APÊNDICE C – TABELAS UTILIZADAS NA ANÁLISE QUALITATIVA, COM USO 

DO SPSS18.0 E PLANILHA EXCEL 10 

 

T1 - Questão 1 (tipo  de Organização) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Oscip 21 5,4 5,4 5,4 

Associação 226 57,7 57,7 63,0 

Entidade 102 26,0 26,0 89,0 

Outro 43 11,0 11,0 100,0 

Total 392 100,0 100,0   

      T2 -Questão 4(Se considera Sustentável?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 66 16,8 17,0 17,0 

Não 112 28,6 28,9 45,9 

Parcialmente 210 53,6 54,1 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

      T7 -M Questão 7 (Colaboradores participam de reuniões?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 236 60,2 60,7 60,7 

Não 53 13,5 13,6 74,3 

Parcialmente 100 25,5 25,7 100,0 

Total 389 99,2 100,0   

Missing System 3 ,8     

Total 392 100,0     
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T8 - Questão 8 (Existe plano para desenvolver e qualificar colaboradores?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 110 28,1 28,4 28,4 

Não 204 52,0 52,7 81,1 

Sim, mão não executado 73 18,6 18,9 100,0 

Total 387 98,7 100,0   

Missing System 5 1,3     

 

T9 - Questão 9 (Conhecimento sobre Gestão) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 59 15,1 15,4 15,4 

Não 147 37,5 38,3 53,6 

Parcialmente 178 45,4 46,4 100,0 

Total 384 98,0 100,0   

Missing System 8 2,0     

Total 392 100,0     

      T11 - Questão 11 (OS processos são medidos através de ferramentas de gestão?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 142 36,2 37,4 37,4 

Não 238 60,7 62,6 100,0 

Total 380 96,9 100,0   

Missing System 12 3,1     

Total 392 100,0     

      T12 - Questão 12 (Processos são bem definidos?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 224 57,1 59,1 59,1 

Não 155 39,5 40,9 100,0 

Total 379 96,7 100,0   

Missing System 13 3,3     

Total 392 100,0     
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T 14 - Questão 14 (Possui suporte para gestão dos processos?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 132 33,7 35,2 35,2 

Não 243 62,0 64,8 100,0 

TOTAL 375 95,7 100,0   

Missing System 17 4,3     

Total 392 100,0     

      T15 - Questão 15 ( Acesso ou recursos para buscar informações sobre gestão?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 140 35,7 36,9 36,9 

Não 239 61,0 63,1 100,0 

Total 379 96,7 100,0   

Missing System 13 3,3     

Total 392 100,0     

      T16 - Questão16 (Necessidade de políticas públicas mais fortes) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Concorda Fortemente 250 63,8 65,3 65,3 

Concorda 125 31,9 32,6 97,9 

Neutro 4 1,0 1,0 99,0 

Discorda 4 1,0 1,0 100,0 

Total 383 97,7 100,0   

Missing System 9 2,3     

Total 392 100,0     

      T17 - Questão 17 (Necessita de mais apoio público e privado) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Concorda fortemente 112 28,6 28,9 99.7 

Concorda  274 69.0 70,8 70.8 

Discorda 1 ,3 ,3 100,0 

Total 387 98,7 100,0   

Missing System 5 1,3     

Total 392 100,0     
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      T18 - Questão 18  ( Pouca pesquisa e envolvimento das escolas de negocio como 

apoiadores) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Concorda fortemente 93 23,7 23,8 94,6 

Concorda 276 70,4 70,8 70.8 

Neutro 18 4,6 4,6 99,2 

Discorda 3 ,8 ,8 100,0 

Total 390 99,5 100,0   

Missing System 2 ,5     

Total 392 100,0     

 

T20 - Questão 20 (Possui área para trabalhar com captação de recursos?) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 229 58,4 59,0 59,0 

Não 159 40,6 41,0 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

      T21 - Questão 21 (Existe responsável para analisar e aprovar plano de captação de recursos 

?) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 175 44,6 46,5 46,5 

Não 201 51,3 53,5 100,0 

Total 376 95,9 100,0   

Missing System 16 4,1     

Total 392 100,0     

      T22 - Questão 22 (Pessoas capacitadas na gestão de captação de recursos?) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 125 31,9 32,7 32,7 

Não 257 65,6 67,3 100,0 

Total 382 97,4 100,0   

Missing System 10 2,6     

Total 392 100,0     
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      T23 - Questão 23 (Existe um responsável pela gestão?) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não existe 279 71,2 71,7 71,7 

Existe 110 28,1 28,3 100,0 

Total 389 99,2 100,0   

Missing System 3 ,8     

 

T24  - Questão 24(Como é feita a divisão dos recursos dentro da organização?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não existe planejamento 44 11,2 11,3 11,3 

Para áreas mais criticas 333 84,9 85,6 96,9 

todas as áreas recebem a mesma parcela 12 3,1 3,1 100,0 

Total 389 99,2 100,0   

Missing System 3 ,8     

Total 392 100,0     

 

T25 - Questão 25 ( o plano de captação de recursos possui histórico relevante?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 123 31,4 32,0 32,0 

Não 261 66,6 68,0 100,0 

Total 384 98,0 100,0   

Missing System 8 2,0     

Total 392 100,0     

      T26 - Questão 26 ( O plano de captação identifica principais oportunidade/ameaças 

?) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 154 39,3 41,0 41,0 

Não 222 56,6 59,0 100,0 

Total 376 95,9 100,0   

Missing System 16 4,1     

Total 392 100,0     
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T29a - Questão 29 (Fontes Públicas) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não 50 12,8 12,9 12,9 

Organização marcou como opção 338 86,2 87,1 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

      T29b - Questão 29(Fontes Privadas) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não 177 45,2 45,6 45,6 

Organização marcou como opção 211 53,8 54,4 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

 

T29c - Questão 29 (Fontes por Doações) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não 25 6,4 6,4 6,4 

Organização marcou como opção 363 92,6 93,6 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

      T29d - Questão 29 (Trabalho Voluntario) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não 267 68,1 68,8 68,8 

Organização marcou como opção 121 30,9 31,2 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     
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T29 e - Questão 29 (Outros tipos de fontes) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Não 355 90,6 91,5 91,5 

Organização marcou como opção 33 8,4 8,5 100,0 

Total 388 99,0 100,0   

Missing System 4 1,0     

Total 392 100,0     

      T30 - Questão 30 (As fontes de recursos são fixas ou sazonais) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fixas 34 8,7 9,0 9,0 

Sazonais  313 79,8 82,6 91,6 

As duas  32 8,2 8,4 100,0 

Total 379 96,7 100,0   

Missing System 13 3,3     

Total 392 100,0     
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APÊNDICE D – TABELAS UTILIZADAS NA ANÁLISE QUANTITATIVA, COM 

USO DO SPSS18.0 E SUPORTE DA PLANILHA EXCEL 10 TESTE DO QUI-

QUADRADO 

Frequencies          

Questão1tipoOrganização         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid Oscip 21 5,4 5,4 5,4     

 Associação 226 57,7 57,7 63,0     

 Entidade 102 26,0 26,0 89,0     

 Outros 43 11,0 11,0 100,0     

 Total 392 100,0 100,0      

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão1tipoOrganização BY Questão4SeconsideraSustentável     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /CELLS=COUNT         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(99) SAMPLES(10000).        

Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão1tipoOrganizaç

ão * 

Questão4SeconsideraSu

stentável 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    

          

Questão1tipoOrganização * Questão4SeconsideraSustentável Crosstabulation    

Count          

   Questão4SeconsideraSustentável Total     

  1 2 3      

Questão1tipoOrganizaç

ão 

Oscip 3 8 10 21     

 Associação 34 66 124 224     

 Entidade 14 31 55 100     

 Outros 15 7 21 43     

Total  66 112 210 388     

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão1tipoOrganização BY Questão4SeconsideraSustentável     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /STATISTICS=CHISQ         

  /CELLS=COUNT         
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  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(99) SAMPLES(10000).        

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão1tipoOrganização BY Questão4SeconsideraSustentável     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /STATISTICS=CHISQ         

  /CELLS=COUNT         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        

          

          

Crosstabs          

          

Questão1tipoOrganização * Questão4SeconsideraSustentável Crosstabulation    

Count          

   Questão4SeconsideraSustentável Total     

  1 2 3      

Questão1tipoOrganizaç

ão 

Oscip 3 8 10 21     

 Associação 34 66 124 224     

 Entidade 14 31 55 100     

 Outros 15 7 21 43     

Total  66 112 210 388     

          

Chi-Square Tests         

  Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

    Sig. 95% Confidence Interval Sig. 95% Confidence 

Interval 

     Lower 

Bound 

Upper Bound Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-Square 12,770a 6 ,047 ,042b ,038 ,046    

Likelihood Ratio 11,325 6 ,079 ,083b ,077 ,088    

Fisher's Exact Test 11,310   ,069b ,064 ,073    

Linear-by-Linear 

Association 

1,812c 1 ,178 ,187b ,179 ,194 ,100b ,094 ,106 

N of Valid Cases 388         

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,57.   

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.      

c. The standardized statistic is -1,346.         

          

          

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão1tipoOrganização BY Questão4SeconsideraSustentável     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /CELLS=COUNT ROW         
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  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        

          

          

Crosstabs          

          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão1tipoOrganizaç

ão * 

Questão4SeconsideraSu

stentável 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    

          

Questão1tipoOrganização * Questão4SeconsideraSustentável Crosstabulation    

    Questão4SeconsideraSustentável Total    

   1 2 3     

Questão1tipoOrganizaç

ão 

Oscip Count 3 8 10 21    

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

14,3% 38,1% 47,6% 100,0%    

 Associação Count 34 66 124 224    

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

15,2% 29,5% 55,4% 100,0%    

 Entidade Count 14 31 55 100    

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

14,0% 31,0% 55,0% 100,0%    

 Outros Count 15 7 21 43    

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

34,9% 16,3% 48,8% 100,0%    

Total  Count 66 112 210 388    

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

17,0% 28,9% 54,1% 100,0%    

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão1tipoOrganização BY Questão4SeconsideraSustentável     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /CELLS=COUNT COLUMN         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        
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Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão1tipoOrganizaç

ão * 

Questão4SeconsideraSu

stentável 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    

          

Questão1tipoOrganização * Questão4SeconsideraSustentável Crosstabulation    

    Questão4SeconsideraSustentável Total    

   1 2 3     

Questão1tipoOrganizaç

ão 

Oscip Count 3 8 10 21    

  % within 

Questão4S

econsidera

Sustentáve

l 

4,5% 7,1% 4,8% 5,4%    

 Associação Count 34 66 124 224    

  % within 

Questão4S

econsidera

Sustentáve

l 

51,5% 58,9% 59,0% 57,7%    

 Entidade Count 14 31 55 100    

  % within 

Questão4S

econsidera

Sustentáve

l 

21,2% 27,7% 26,2% 25,8%    

 Outros Count 15 7 21 43    

  % within 

Questão4S

econsidera

Sustentáve

l 

22,7% 6,3% 10,0% 11,1%    

Total  Count 66 112 210 388    

  % within 

Questão4S

econsidera

Sustentáve

l 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%    

          

          

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão4SeconsideraSustentável BY Questão1tipoOrganização     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /CELLS=COUNT COLUMN         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        
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Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão4SeconsideraSu

stentável * 

Questão1tipoOrganizaç

ão 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    

          

Questão4SeconsideraSustentável * Questão1tipoOrganização Crosstabulation    

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

Questão4SeconsideraSu

stentável 

1 Count 3 34 14 15 66   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

14,3% 15,2% 14,0% 34,9% 17,0%   

 2 Count 8 66 31 7 112   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

38,1% 29,5% 31,0% 16,3% 28,9%   

 3 Count 10 124 55 21 210   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

47,6% 55,4% 55,0% 48,8% 54,1%   

Total  Count 21 224 100 43 388   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

          

          

FREQUENCIES VARIABLES=Questão29FontesPúblicas Questão29FontesPrivadas Questão29FontesporDoações Questão29TrabVoluntario Questão29Outrostiposdefontes 

  /ORDER=ANALYSIS.         

          

          

Frequencies          

          

Statistics          

   Questão29

FontesPúb

licas 

Questão29Fo

ntesPrivadas 

Questão29Fo

ntesporDoaç

ões 

Questão29Tr

abVoluntario 

Questão29Outrostiposdefontes 

N Valid 388 388 388 388 388    

 Missing 4 4 4 4 4    

          

          

Frequency Table         
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Questão29FontesPúblicas         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid 0 50 12,8 12,9 12,9     

 1 338 86,2 87,1 100,0     

 Total 388 99,0 100,0      

Missing System 4 1,0       

Total  392 100,0       

          

Questão29FontesPrivadas         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid 0 177 45,2 45,6 45,6     

 1 211 53,8 54,4 100,0     

 Total 388 99,0 100,0      

Missing System 4 1,0       

Total  392 100,0       

          

Questão29FontesporDoações         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid 0 25 6,4 6,4 6,4     

 1 363 92,6 93,6 100,0     

 Total 388 99,0 100,0      

Missing System 4 1,0       

Total  392 100,0       

          

Questão29TrabVoluntario         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid 0 267 68,1 68,8 68,8     

 1 121 30,9 31,2 100,0     

 Total 388 99,0 100,0      

Missing System 4 1,0       

Total  392 100,0       

          

Questão29Outrostiposdefontes         

   Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent    

Valid 0 355 90,6 91,5 91,5     

 1 33 8,4 8,5 100,0     

 Total 388 99,0 100,0      

Missing System 4 1,0       

Total  392 100,0       
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MULT RESPONSE GROUPS=$Q29 (questão29fontespúblicas questão29fontesprivadas questão29fontespordoações questão29trabvoluntario questão29outrostiposdefontes (1)) 

  /FREQUENCIES=$Q29.         

          

          

Multiple Response         

Case Summary          

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

$Q29a 387 98,7% 5 1,3% 392 100,0%    

a. Dichotomy group tabulated at value 1.        

          

$Q29 Frequencies         

   Responses Percent of Cases     

  N Percent       

$Q29a Questão29FontesPúblicas 338 31,7% 87,3%      

 Questão29FontesPrivadas 211 19,8% 54,5%      

 Questão29FontesporDoações 363 34,1% 93,8%      

 Questão29TrabVoluntario 121 11,4% 31,3%      

 Questão29Outrostiposdefontes 33 3,1% 8,5%      

Total  1066 100,0% 275,5%      

a. Dichotomy group tabulated at value 1.        

          

          

MULT RESPONSE GROUPS=$Q29 (Questão29FontesPúblicas Questão29FontesPrivadas Questão29FontesporDoações Questão29TrabVoluntario Questão29Outrostiposdefontes (1)) 

  /VARIABLES=Questão1tipoOrganização(1 4)        

  /TABLES=$Q29 BY Questão1tipoOrganização       

  /BASE=CASES.         

          

          

Multiple Response         

$Q29*Questão1tipoOrganização Crosstabulation       

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

$Q29a Questão29FontesPúblicas Count 18 196 87 37 338   

 Questão29FontesPrivadas Count 14 110 51 36 211   

 Questão29FontesporDoações Count 21 210 91 41 363   

 Questão29TrabVoluntario Count 11 69 26 15 121   

 Questão29Outrostiposdefontes Count 4 18 9 2 33   

Total  Count 21 224 100 42 387   
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Percentages and totals are based on respondents.       

a. Dichotomy group tabulated at value 1.        

          

          

MULT RESPONSE GROUPS=$Q29 (Questão29FontesPúblicas Questão29FontesPrivadas Questão29FontesporDoações Questão29TrabVoluntario Questão29Outrostiposdefontes (1)) 

  /VARIABLES=Questão1tipoOrganização(1 4)        

  /TABLES=$Q29 BY Questão1tipoOrganização       

  /CELLS=COLUMN         

  /BASE=CASES.         

          

          

Multiple Response         

Case Summary          

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

$Q29*Questão1tipoOrg

anização 

387 98,7% 5 1,3% 392 100,0%    

          

$Q29*Questão1tipoOrganização Crosstabulation       

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

$Q29a Questão29FontesPúblicas Count 18 196 87 37 338   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

85,7% 87,5% 87,0% 88,1%    

 Questão29FontesPrivadas Count 14 110 51 36 211   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

66,7% 49,1% 51,0% 85,7%    

 Questão29FontesporDoações Count 21 210 91 41 363   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

100,0% 93,8% 91,0% 97,6%    

 Questão29TrabVoluntario Count 11 69 26 15 121   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

52,4% 30,8% 26,0% 35,7%    

 Questão29Outrostiposdefontes Count 4 18 9 2 33   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

19,0% 8,0% 9,0% 4,8%    

Total  Count 21 224 100 42 387   

Percentages and totals are based on respondents.       

a. Dichotomy group tabulated at value 1.        
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MULT RESPONSE GROUPS=$Q29 (Questão29FontesPúblicas Questão29FontesPrivadas Questão29FontesporDoações Questão29TrabVoluntario Questão29Outrostiposdefontes (1)) 

  /VARIABLES=Questão1tipoOrganização(1 4)        

  /TABLES=$Q29 BY Questão1tipoOrganização       

  /CELLS=ROW          

  /BASE=CASES.         

          

          

Multiple Response         

Case Summary          

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

$Q29*Questão1tipoOrg

anização 

387 98,7% 5 1,3% 392 100,0%    

          

$Q29*Questão1tipoOrganização Crosstabulation       

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

$Q29a FontesPúblicas Count 18 196 87 37 338   

  % within 

$Q29 

5,3% 58,0% 25,7% 10,9%    

  FontesPrivadas Count 14 110 51 36 211   

  % within 

$Q29 

6,6% 52,1% 24,2% 17,1%    

  FontesporDoações Count 21 210 91 41 363   

  % within 

$Q29 

5,8% 57,9% 25,1% 11,3%    

 TrabVoluntario Count 11 69 26 15 121   

  % within 

$Q29 

9,1% 57,0% 21,5% 12,4%    

  Outrostiposdefontes Count 4 18 9 2 33   

  % within 

$Q29 

12,1% 54,5% 27,3% 6,1%    

Total  Count 21 224 100 42 387   

Percentages and totals are based on respondents.       

a. Dichotomy group tabulated at value 1.        

          

          

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão29FontesPrivadas BY Questão1tipoOrganização     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /CELLS=COUNT COLUMN         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        
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Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão29FontesPrivad

as * 

Questão1tipoOrganizaç

ão 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    

          

Questão29FontesPrivadas * Questão1tipoOrganização Crosstabulation     

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

Questão29FontesPrivad

as 

0 Count 7 115 49 6 177   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

33,3% 51,1% 49,0% 14,3% 45,6%   

 1 Count 14 110 51 36 211   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

66,7% 48,9% 51,0% 85,7% 54,4%   

Total  Count 21 225 100 42 388   

  % within 

Questão1ti

poOrganiz

ação 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

          

          

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão29FontesPrivadas BY Questão1tipoOrganização     

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /STATISTICS=CHISQ         

  /CELLS=COUNT ASRESID         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        

          

          

Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    

Questão29FontesPrivad

as * 

Questão1tipoOrganizaç

ão 

388 99,0% 4 1,0% 392 100,0%    
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Questão29FontesPrivadas * Questão1tipoOrganização Crosstabulation     

    Questão1tipoOrganização  Total   

   Oscip Associação Entidade Outros    

Questão29FontesPrivad

as 

0 Count 7 115 49 6 177   

  Adjusted 

Residual 

-1,2 2,6 ,8 -4,3    

 1 Count 14 110 51 36 211   

  Adjusted 

Residual 

1,2 -2,6 -,8 4,3    

Total  Count 21 225 100 42 388   

          

Chi-Square Tests         

  Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

    Sig. 95% Confidence Interval Sig. 95% Confidence 

Interval 

     Lower 

Bound 

Upper Bound Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-Square 21,096a 3 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood Ratio 23,321 3 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's Exact Test 22,582   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-Linear 

Association 

7,556c 1 ,006 ,008b ,006 ,009 ,005b ,003 ,006 

N of Valid Cases 388         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,58.   

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 957002199.      

c. The standardized statistic is 2,749.         

          

          

CROSSTABS          

  /TABLES=Questão29FontesPrivadas BY Questão30Asfontesderecursossãofixasousazonais   

  /FORMAT=AVALUE TABLES         

  /STATISTICS=CHISQ         

  /CELLS=COUNT ASRESID         

  /COUNT ROUND CELL         

  /METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).        

          

          

Crosstabs          

Case Processing Summary         

  Cases         

 Valid  Missing  Total     

 N Percent N Percent N Percent    
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Questão29FontesPrivad

as * 

Questão30Asfontesdere

cursossãofixasousazona

is 

378 96,4% 14 3,6% 392 100,0%    

          

Questão29FontesPrivadas * Questão30Asfontesderecursossãofixasousazonais Crosstabulation  

    Questão30Asfontesderecursossãofixasousazo

nais 

Total    

   1 2 3     

Questão29FontesPrivad

as 

0 Count 20 140 9 169    

  Adjusted 

Residual 

1,7 ,1 -2,0     

 1 Count 14 172 23 209    

  Adjusted 

Residual 

-1,7 -,1 2,0     

Total  Count 34 312 32 378    

          

Chi-Square Tests         

  Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

    Sig. 95% Confidence Interval Sig. 95% Confidence 

Interval 

     Lower 

Bound 

Upper Bound Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-Square 6,304a 2 ,043 ,044b ,040 ,048    

Likelihood Ratio 6,449 2 ,040 ,042b ,038 ,046    

Fisher's Exact Test 6,264   ,044b ,040 ,048    

Linear-by-Linear 

Association 

6,244c 1 ,012 ,013b ,011 ,015 ,009b ,007 ,011 

N of Valid Cases 378         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,31.   

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 92208573.      

c. The standardized statistic is 2,499.         
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APÊNDICE E - ORGANIZAÇÃO DOS DADOS QUALITATIVOS PARA 

CATEGORIZAÇÃO 

CATERORIA PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES (Questão 2, 3 e 5 do questionário) 

 

CATEGORIA PROCESSOS DE GESTÃO SUBDIVIDIDA EM 2 SUBCATEGORIAS 

(Questão 10 e 11 do questionário) 

SUBCATEGORIA PRÁTICAS DE GESTÃO 

 

SUBCATEGORIA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS (Questão 13 do questionário) 
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CATEGORIA TERCEIRO SETOR 

SUBCATEGORIA DIFICULDADES ENCONTRADAS(Questão 19 do questionário) 

 

CATEGORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (Questão 23 do questionário) 

SUBCATEGORIA RESPONSAVEL PELO PLANO DE GESTÃO PARA CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

 

 

SUBCATEGORIA TIPO DE CONSQUISTAS (Questão 27 do questionário) 
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SUBCATEGORIA PROJETOS VIGENTES (Questão 28 do questionário) 
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APENDICE F – E-MAIL ENVIADO PELA COORDENADORA DO FÓRUM 

 

Número de associados ativos 

Fórum DCA Porto Alegre (fmdcapoa@yahoo.com.br) 

Adicionar aos contatos 

24/09/2013 

Para: Marie Rocha 

Oi Marie, 

Efetivamente temos inscritas atualmente 413 entidades. 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

 

Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre 

FONE/FAX: (51) 3225.5697 

Sede: Rua Duque de Caxias, 805 - 2º andar - Centro - Porto Alegre/RS 

Site: www.Fórumdca-poa.org.br 

 

De: Marie Rocha marie_cfr@hotmail.com 

Para: "fmdcapoa@yahoo.com.br" <fmdcapoa@yahoo.com.br>  

Enviadas: Terça-feira, 24 de Setembro de 2013 16:40 

Assunto: Número de associados ativos 

Boa tarde Leoni. 

Conforme falei contigo, preciso de uma informação mais atualizada do número de associados 

ativos para colocar no meu calculo estatístico, para verificar se o tamanho da minha amostra 

já esta atendendo as regras de confiabilidade. 

Se puderes me enviar esta informação ainda hoje eu agradeço, porque pretendo virar a noite 

fechando as análises, como havia falado estou com o prazo apertado para entrega do trabalho. 

Desde já agradeço a atenção e confiança de vocês. 

Logo entrarei em contato para fazer a devolutiva para vocês. 

Obrigado 

Att, Marie Cristine Fortes Rocha 

 

http://www.forumdca-poa.org.br/
mailto:marie_cfr@hotmail.com

