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APRESENTAÇÃO 
 

Aprendendo com a auto-gestão 
 

A sociedade civil está conquistando, enfim, a sua maio- 
ridade cidadã. Num passado não muito distante, quis acre- 
ditar, primeiro, que o Estado nos proveria tudo. Satisfaria 
todas as nossas necessidades de emprego, saúde, educação. 
E, de preferência, sem pedir muito em troca. Aconteceu o 
contrário. Depois de pedir tudo do cidadão  comum,  do  
poder muitas vezes irrestrito à paciência inesgotável, o Esta- 
do deixou claro para quem quisesse ver que não seria capaz 
de corresponder às expectativas e anseios da população. Ao 
menos não de todos. E ao deixar desamparados justamente 
os que mais necessitavam, colocou em dúvida o superpoder, 
que caiu em descrédito. Depois, a sociedade voltou-se para 
um deus que nos fizeram crer que tudo resolveria -especial- 
mente se o Estado saísse de seu caminho para atrapalhar: o 
Mercado. E é verdade que ele mostrou-se mais ágil e rea- 
lizador que os dirigentes da Nação  e seus administradores 
em muitos aspectos. Mas, de novo, não demorou muito para 
revelar que, assim como o Estado, não poderia atender a to- 
do mundo. Que a cada bom serviço prestado à sociedade 
corresponderia um preço. E ele era alto, de novo, para a 
maioria da população. 

A maioridade do cidadão começou quando ele deixou 
de lado o comodismo, arregaçou as mangas da camisa e 
pôs-se a trabalhar. Como sempre fez, aliás. Só que, desta 
vez, não para os outros e sim para si mesmo e suas famílias. 
E fez isso usando o conhecimento acumulado em anos de 
dedicação ao serviço público e ao setor privado. De repente, 
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deu-se conta de que sabia fazer muitas coisas que nem se- 
quer imaginava. Discutir, conceber, planejar, executar e ad- 
ministrar seus próprios projetos. Eles nasceram do debate 
com outras pessoas, da descoberta de necessidades comuns. 
Dessa nova consciência, da (re)descoberta do poder trans- 
formador que o associativismo possui, nasceram organiza- 
ções sociais inovadoras, que não se limitaram a tentar re- 
solver os problemas econômicos de uma determinado ca- 
tegoria social, como os sindicatos, ou dedicadas a temas lo- 
cais de caráter restrito, como as associacões de bairro. Elas 
passaram a querer mais que isso. Por exemplo, influenciar 
as políticas de governo - as chamadas políticas públicas - 
que, antes, eram discutidas entre paredes pelo executivo, 
quando muito debatidas a toque de caixa pelo poder leg- 
islativo. E dessas instituições inovadoras começou a nascer 
um novo Brasil: inconformado, brigador, debatedor, preposi- 
tivo, realizador. 

Não se trata de exagerar a importâncias das organiza- 
ções sociais e sim de afirmar a importância que o Terceiro 
Setor ganhou com esta mudança de atitude de seus gestores. 
Hoje, onde houver um problema social a ser enfrentado, si- 
glas como ONGs e Oscips - organizações não-governamen- 
tais e organizações sociais de interessse público - ou, ainda, 
entidades conhecidas como institutos, fundações e associa- 
ções de todos os tipos estarão agindo para resolvê-lo. En- 
tramos, definitivamente, na era da sociedade participativa. 

Quando começaram, essas pessoas possivelmente não 
se imaginavam como administradores. Acreditavam, certa- 
mente, que a vontade de mudar bastaria para gerar a mu- 
dança sonhada. Logo, descobriram que o sonho de trans- 
formar por si só não bastava. Muitas vezes, essa descaber- 
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ta foi amarga. Idéias murcharam, projetos não saíram do 
papel - ou nem sequer chegaram a essa fase do trabalho-, 
porque faltou qualidade. Sim, qualidade, essa palavrinha 
que o movimento social tomou emprestada dasa linhas de 
produção das grandes fábricas para explicar que, para ger- 
ar mudança, era preciso mais do que ter vontade de mudar. 
Aquelas entidades que possuíam quadros mais qualifi- 
cados, muitas vezes por mero acaso, se consolidaram. As 
que investiram no desenvolvimento de seus gestores, colhe- 
ram frutos. E o exemplo de ambas mostrou o caminho a 
muitos que pensaram em desistir no meio do caminho. Quem 
olhou para elas, aprendeu. 

Se pudéssemos voltar vinte anos no tempo, seria pos- 
sível perceber quanto esse cenário mudou. Para melhor. A 
energia e desejo transformador que animaram  os pioneiros 
do Terceiro Setor ainda é a mesma, mas os atores que, ho- 
je, falam em nome dele não se sentem menos preparados 
que seus interlocutores do Primeiro Setor e do Segundo Se- 
tor - representantes do Estado e das empresas privadas. Atu- 
almente, a palavra de ordem é a busca de alianças entre os 
setores para criar políticas públicas que estendam a mu- 
dança gerada no microcosmo de atuação de cada ONG, na 
comunidade atendida por uma associação, para toda a so- 
ciedade. 

A mudança, para ganhar sustentabilidade, depende do 
impacto que provoca. 

Nesse ponto, abro um espaço para falar da AVAPE {As- 
sociação Para Valorização e Promoção de Excepcionais). Ela 
nasceu desse mesmo sentimento de que era necessário - e 
possível - mudar a visão da sociedade acerca de questões 
para as quais ainda não estava sensibilizada. O tratamento 
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dispensado às pessoas com deficiência, foco da atuação de 
nossa associação, entre elas. Há quase 25 anos, estávamos 
entre os pioneiros que começaram, lenta e permanentemente, 
a semear o desejo de mudar na comunidade. 

Duas décadas depois, vemos com alegria o fortaleci- 
mento do Terceiro Setor, as realizações que ele acumula e a 
respeitabilidade que adquiriu junto à sociedade. Isso só foi 
possível porque percebeu-se que era indispensável qualificar 
a sua ação para alcançar os objetivos propostos. Cada en- 
tidade construiu o seu caminho com características próprias, 
decorrentes da natureza de sua ação, mas delas pode-se ex- 
trair lições universais que serão úteis a outros atores que, co- 
mo nós, querem construir um mundo melhor - para todos. 
Este livro realiza um desejo que sempre tive. O de com- 
partilhar as experiências acumuladas nessa longa estrada 
com outros gestores do Terceiro Setor. Ele foi produzido ao 
longo de um ano com a ajuda inestimável  de companheiros 
e amigos que, junto comigo, trabalham diariamente para 
capacitar nosso segmento e torná-lo um interlocutor cada vez 
mais preparado para discutir com o Estado e o setor pri- vado 
o futuro de nosso país. E também como fazer com que este 
futuro seja feito de inclusão de todos os que, historica- 
mente, sempre ficaram à margem da sociedade. 

Nesta obra, procurei recuperar um pouco da história 
do Terceiro Setor a fim de permitir que se entenda melhoro 
seu atual momento, a sua configuração. E as possibilidades 
de crescimento que o cenário aponta. Para crescer, porém, 
não basta mais apenas a vontade e disposição de trabalho. 
Como veremos adiante, o setor incorporou conceitos que 
até então eram restritos ao discurso empresarial e os adap- 
tou à sua vocação histórica. Disso nasceu uma nova visão 
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de empreendedorismo, generosa, coletiva, aberta à partici- 
pação. 

Hoje, o Terceiro Setor se vê mergulhado  num  esforço 
de capacitação de seus líderes, gestores, colaboradores e vo- 
luntários. Cada um desses atores é essencial para que rea- 
lize a missão a que se propõe. A falta de qualquer um deles 
pode comprometer o resultado. Se é verdade que numa or- 
ganização social ninguém  é melhor  que  ninguém,  também 
o é que todos devem conhecer bem o seu papel para estar à 
altura do desafio assumido. 

Num setor em que não é possível sair por aí contratan- 
do profissionais destacados que são disputados pelo setor 
privado e pela administração pública, a capacidade de gerir- 
se competentemente significa a diferença  entre o sucesso e 
o fracasso. A auto-gestão, portanto, é um requisito  essen- 
cial de nossa ação. Ela começa a dar resultado quando a ins- 
tituição possui Valores e Princípios sólidos. Quando tem uma 
Visão clara de sua Missão e se prepara para realizá-la usan- 
do ferramentas modernas de gestão, como a governança 
corporativa. Com um planejamento estratégico em mãos ela 
poderá projetar seu futuro e saber como enfrentar as difi- 
culdades que aparecerão no seu caminho. 

Este livro é uma contribuição nesse sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Antonio Gonçalves 
Presidente do Conselho Gestor da AVAPE 
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O crescimento da organização autônoma da sociedade 
civil é o maior fenômeno político das últimas décadas. Are- 
descoberta do poder transformador que a capacidade de as- 
sociação possui vem animando  milhões de  pessoas em todo 
o mundo a reunir-se em torno de idéias, projetos, ações rei- 
vindicatórias e propositivas com vistas a encontrar soluções 
para problemas emergenciais - ou históricos-, que não vi- 
nham obtendo respostas satisfatórias por  parte  do  Estado. 
Em vez de esperar que os governos resolvessem tudo, elas pas- 
saram a perguntar-se se também não poderiam fazer algo pa- 
ra melhorar a situação. Em vez de simplesmente protestar, 
decidiram agir. O mundo, hoje, é diferente de como sempre 
foi graças a esses gestores das demandas sociais nascidos da 
própria sociedade. Eles brotaram, e atuam, em todas as áreas: 
saúde, educação, cultura, meio ambiente, formação profis- 
sional, assistência jurídica, assessoria econômica. 

 
 

CONCEITO 
 

Tomando por base a definição da teoria econômica de 
que o setor estatal constitui o Primeiro Setor de uma nação 
e a esfera privada, o Segundo Setor, deu-se a esta nova for- 
ma de organização que brotou da sociedade o nome de Ter- 
ceiro Setor. Ele constitui, portanto, a esfera de atuação pú- 
blica não-estatal, e nasceu a partir de iniciativas privadas, 
voluntárias e sem fins lucrativos cujo objetivo final é o bem 
comum - o atendimento às demandas da sociedade. 

A partir desta definição, agregam-se, estatística e con- 
ceitualmente, um conjunto altamente diversificado de insti- 
tuições, no qual incluem-se organizações não-governamen- 
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tais, fundações e institutos empresariais, associações comu- 
nitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como 
várias outras organizações sem objetivo de lucro. No Primei- 
ro Setor, a origem e a destinação dos recursos são públicas, 
enquanto no Segundo a aplicação dos recursos é revertida 
em benefício próprio. 

Um dos primeiros autores a investigar a estrutura e a 
abrangência dessas instituições foi o economista Lester Sa- 
lamon, do Instituto Johns Hopkins, dos Estados Unidos. A 
definição formulada por ele há quase três décadas, denomi- 
nada de “estrutural-operacional”, é amplamente utilizada 
até hoje e uma das mais aceitas entre os estudiosos. Segun- 
do Salamon, as instituições que integram este setor social 
apresentam as seguintes características: 

 

• Estruturadas - Possuem certo nível de formalização 
de regras e procedimentos ou algum grau de organização 
permanente. Excluem-se as organizações sociais que não 
apresentam uma estrutura interna formal; 

• Privadas - Estas organizações não têm nenhuma rela- 
ção institucional com governos, embora possam receber re- 
cursos destes; 

• Não distribuidoras de lucros - Nenhum lucro gerado 
pode ser distribuído entre os seus proprietários ou dirigen- 
tes. O que as distingue não é o fato de não possuírem “fins 
lucrativos” e sim o destino que é dado aos lucros, que de- 
vem ser dirigidos à realização da missão da instituição; 

• Autônomas - Possuem os meios para controlar a sua 
própriagestãoenãosãocontroladasporentidadesexternas; 

• Voluntárias - Envolvem um grau significativo de par- 
ticipaçãovoluntária(trabalho não-remunerado). Apartici- 

, 

. 
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pação de voluntários pode variar entre organizações e de 
acordo com a natureza da atividade por elas desenvolvidas. 

 
“Essa multiplicidade de denominações apenas demons- 

tra a falta de precisão conceitual, o que revela a dificuldade 
de enquadrar toda a diversidade de organizações em parâ- 
metros comuns. Os contornos deste espaço muitas vezes não 
estão bem definidos sequer para os diversos agentes que o 
compõem”, observa Simone Coelho, autora do ensaio Tercei- 
ro Setor:um estudocomparadoentre Brasile EstadosUnidos. Talin- 
definição também é atestada pelo historiador e mestre em fi- 
losofia Rubem César Fernandes (Privado, porém público: o Ter- 
ceiro Setor na América Latina): “A própria idéia de um Terceiro 
Setor está longe de ser clara na maioria dos contextos. Tor- 
ná-la clara é tanto uma tarefa intelectual quanto prática, já 
que não fará sentido a menos que um número expressivo da- 
queles envolvidos venha a considerá-la uma idéiasignificativa.” 

 

O TERCEIRO SETOR HOJE 

O Terceiro Setor está em processo de fortalecimento e 
constante mutação. Segundo estudiosos e pessoas envolvi- 
das no cotidiano de organizações sem fins lucrativos, é pos- 
sível que, no futuro, a definição de Terceiro Setor siga o mes- 
mo percurso histórico trilhado pela noção de Terceiro Mun- 
do, que caiu em desuso e foi substituída pela de Países em 
Desenvolvimento. Sua diferenciação interna se acentuará 
de tal forma, daqui a alguns anos, que as designações atual- 
mente em voga já não servirão como conceitos unificado- 
res e identificadores. Um problema para os teóricos resol- 
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verem? Talvez. Uma coisa, porém, é certa: por sua crescen- 
te importância, o Terceiro Setor ostentará cada vez mais 
um papel insubstituível na mobilização de recursos huma- 
nos e materiais para o enfrentamento de problemas como 
o combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão sociais 
em todas as partes do mundo. 

 
Hoje, existem no País, segundo o estudo realizado em 

2002 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tística) em conjunto com o IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), a Associação Brasileira de ONGs 
(Abong) e o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Em- 
presas), cerca de 276 mil instituições privadas sem fins lu- 
crativos. Elas movimentam, anualmente, de 13 a 14 bilhões 
de reais, que são provenientes da prestação de serviços, 
do comércio de produtos e da arrecadação de doações. Es- 
te montante corresponde a 1,5% do Produto Interno Bru- 
to brasileiro. São números que traduzem em boa medida a 
importância crescente que a sociedade brasileira tem atri- 
buído ao Terceiro Setor, ampliando o seu espaço de atua- 
ção nas diferentes frentes sociais. 

A discussão sobre as complexas questões sociais pre- 
sentes na sociedade brasileira e o desenvolvimento de so- 
luções em bases sustentáveis tem destacado a noção de 
co-responsabilidade e de complementaridade entre as ações 
efetivadas pelos diversos setores e atores que atuam no 
campo social. A interação de ações e agentes que implemen- 
tam políticas públicas propicia a troca de conhecimento so- 
bre as distintas experiências, proporciona maior racionali- 
dade, qualidade e eficácia às ações desenvolvidas e visa evi- 
tar superposições de recursos e competências, dentre ou- 
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tros. Assiste-se, principalmente a partir de meados da déca- 
da de 90, à formação e ao fortalecimento das redes de tra- 
balho, impulsionadas também pelo acelerado desenvolvi- 
mento da tecnologia de informação. 

Organizadas a partir de temas, interesses, regiões, for- 
mas de atuação, público-alvo, parcerias, conhecimentos e 
outras motivações, as redes denotam um novo paradigma 
de relações, práticas sociais e estratégias de ação coletiva. 
Como exemplos, temos a Rede de Voluntariado, a Rede de 
Informações para o Terceiro Setor, a REBRAF, a FEBIEX, re- 
des de atendimento extra-hospitalar e as redes municipais 
de atenção a crianças e jovens, conforme preconizadas pe- 
lo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A noção de co-responsabilidade tem, ainda, impulsio- 
nado a constituição de parcerias, que pressupõe reconhe- 
cer, entender e encontrar as formas de relacionamento en- 
tre agentes com lógicas distintas de atuação em torno de 
objetivos comuns, sem perda de identidade e desvio de suas 
missões institucionais. Neste sentido, as significativas dife- 
renças e conflitos entre as lógicas do governo, do mercado 
e da sociedade civil organizada são dificuldades entendidas 
como incentivos à constituição de arranjos cooperativos en- 
tre as partes. Devido à natureza diversificada e às funções 
que desempenham, as instituições governamentais, as orga- 
nizações do mercado e as da sociedade aglutinam compe- 
tências bastante diferentes, mas cuja complementaridade é 
cada vez maior e necessária. 

Assim, para a constituição de parcerias são colocados 
crescentes desafiosnãoapenas aossetores públicoe priva- 
do, mas também ao setor sem fins lucrativos. Estes se tra- 
duzem por redefinições de funções tradicionais, novos for- 



GESTÃO ESTRATÉGICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

22 

 

 

 
 

matos de organização interna, adequação de conformações 
jurídicas e melhorias na capacitação de recursos humanos 
e na gestão institucional em busca de eficiência, transparên- 
cia, avaliação, qualidade de resultados, reconhecimento e 
legitimidade junto à sociedade. 

Estas redefinições vêm exercendo especial influência so- 
bre o comportamento das organizações que constituem o 
Terceiro Setor. Considerando-se as transformações socioeco- 
nômicas e políticas brasileiras, é possível identificar alguns 
dos atuais desafios que se colocam para as organizações da 
sociedade civil que desempenham função social, no sentido 
de fortalecer sua possibilidade e sua capacidade de influir 
nas decisões, na formulação, na execução, no monitoramen- 
to e na avaliação de políticas públicas: 

1) Construção de uma identidade que destaque as di- 
ferentes naturezas e objetivos das instituições que integram 
o Terceiro Setor, de forma a dar transparência a suas ativi- 
dades e facilitar o encaminhamento de políticas específicas; 

2) Ampliação do diálogo entre as instituições do Ter- 
ceiro Setor para o desenvolvimento de competências que ge- 
rem maior eficiência nas atividades desenvolvidas; 

3) A troca e o compartilhamento de capacidades e co- 
nhecimentos específicos, além de ações conjuntas, que pro- 
piciam uma ampliação do foco de análise de cada partici- 
pante, tornando mais eficaz o enfrentamento de problemas 
muitas vezes comuns dentro da área social; 

4) Formação de novas competências organizacionais e 
operacionais; o incremento da capacidade técnica e admi- 
nistrativa; melhorias de gestão; qualificação multidiscipli- 
nar, política de comunicação externa e planejamento de mar- 
keting são exemplos de práticas que podem ser introduzidas 
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ou melhoradas no intuito de elevar o desempenho técnico- 
operacional das instituições que perseguem fins públicos; 

5) Elaboração de estratégias que viabilizem a sustenta- 
bilidade das ações propostas, procurando garantir fontes 
múltiplas de recursos a fim de evitar reduções drásticas no 
orçamento. 

6) Formalização de parcerias com empresas, obtenção 
de recursos públicos, captação externa, aumento das cap- 
tações via doações e prestação de serviços são estratégias a 
serem utilizadas com este objetivo; 

7) A estruturação de novos perfis institucionais que com- 
binem os tradicionais elementos de informalidade e demo- 
cracia interna, típicos das ONGs, com novos patamares de 
eficiência organizacional, transparência e responsabilidade 
pública (destaque para a adoção de sistemas de planeja- 
mento, avaliação e monitoramento do trabalho); 

8) Implementação de atividades de sistematização vi- 
sando identificar e ordenar as ações desenvolvidas, o que fa- 
cilita não apenas a apropriação dos resultados como a difu- 
são de metodologias e sua capacidade de influenciar e con- 
tribuir para a formulação e melhoria das políticas públicas. 

De modo geral, esses desafios moldam, hoje, o quadro 
de atuação das organizações da sociedade civil do Terceiro 
Setor. O movimento relativo a maiores exigências de desen- 
volvimento institucional destas organizações no Brasil inten- 
sificou-se a partir da década de 90. É visível o aumento do 
número de profissionais envolvidos com serviços de apoio e 
capacitação institucional, bem como o aumento no núme- 
ro de cursos e centros de estudos voltados para o Terceiro 
Setor nas universidades brasileiras e institutos (como o Ins- 
tituto de Empreendedorismo Social). 
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Embora persistam vários obstáculos ao maior desen- 
volvimento da esfera de atuação pública não-estatal, como 
as dificuldades de financiamento, reconhecimento institu- 
cional e regulamentação, há avanços significativos nesta di- 
reção nos últimos anos. As instituições que compõem o Ter- 
ceiro Setor têm contribuído decisivamente para a constru- 
ção do capital social brasileiro, ao incorporar visões mais 
abrangentes das necessidades e anseios da população e 
encaminhando alternativas inovadoras na resolução des- 
sas demandas. 

 
 

O TERCEIRO SETOR 
HÁ DEZ ANOS 

A conceituação de Terceiro Setor chegou ao Brasil, ain- 
da que difusa, na década de 1970, mas expandiu-se, sobre- 
tudo, nos anos 90 motivada, segundo cientistas sociais, por 
uma trama de fatores políticos, sociais e econômicos, na 
qual se inclui o amadurecimento democrático pós-Consti- 
tuição de 1988; a crise de investimento do Estado no bem- 
estar social; a estagnação da economia e o fortalecimento da 
cidadania, que adquiriu enorme importância. Como resulta- 
do, organizações sem fins lucrativos começaram a atuar em 
áreas que até então seriam de responsabilidade governamen- 
tal, como saúde, educação, meio ambiente, habitação e até 
mesmo alimentação. Atento a esse crescimento, Rubem Ce- 
sar Fernandes formulou o conceito de Terceiro Setor como 
“um conjunto de organizações e iniciativas privadas que vi- 
sam a produção de bens e serviços públicos”, a partir do se- 
guinte quadro: 
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COMBINAÇÕES RESULTANTES DA CONJUNÇÃO 
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 
Agentes  Fins  Setor 
Privados para Privados = Mercado 
Públicos para Públicos = Estado 
Privados para Públicos = Terceiro Setor 
Públicos para Privados = (corrupção) 
Fonte: Rubem César Fernandes (1994) 

 
 

O Terceiro Setor, portanto, é visto genericamente como 
derivado de uma conjugação entre as finalidades do Primeiro 
Setor e a metodologia do Segundo Setor. É composto por or- 
ganizações que visam benefícios coletivos (embora não sejam 
integrantes do governo) e de natureza privada (embora não 
objetivem auferir lucros). O espaço criado pelo Terceiro Se- 
tor se configura, desse modo, como aquele de iniciativas de 
participação dos cidadãos. 

As organizações que compõem o Terceiro Setor evidente- 
mente não são novas. Têm-se no Brasil, como exemplos tra- 
dicionais deste setor, as Santas Casas de Misericórdia e as 
obras sociais, e, como representantes mais recentes, as orga- 
nizações não-governamentais resultantes dos novos movimen- 
tos sociais que emergiram a partir dos anos 70. Nova foi a for- 
ma de olhá-las como componentes de um setor que pleiteia 
igualdade em relação ao Estado e ao mercado. “O Terceiro 
Setor nasceu, aqui, sob o signo da parceria, enquanto nos Es- 
tados Unidos foi a tentativa de marcar a diferença e estabele- 
cer sua independência em relação aos outros setores que deu 
o tom do nascimento do setor”, informa Andres Pablo Falco- 
ner, coordenador executivo da Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento de Lideranças (ABDL) e diretor do progra- 
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ma Leadership for Environment and Development. (Liderança pa- 
ra o Desenvolvimento e Meio Ambiente). 

“A emergência do Terceiro Setor representa, em tese, 
uma mudança de orientação profunda e inédita no Brasil 
no que diz respeito ao papel do Estado e do Mercado e, em 
particular, à forma de participação do cidadão na esfera pú- 
blica. Isso tem levado à aceitação crescente da ampliação 
do conceito de público como não exclusivamente sinônimo 
de estatal: ‘público não-estatal’ ”, resume Falconer. 

 
 

A EVOLUÇÃO DO 
TERCEIRO SETOR 

As entidades internacionais e multilaterais foram as 
grandes introdutoras do conceito e do modelo de Terceiro 
Setor no Brasil, bem como as responsáveis diretas pela va- 
lorização do seu modelo nos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento. Por aqui, o termo só passou a ser ampla- 
mente utilizado a partir dos anos 90 para designar as orga- 
nizações da sociedade civil criadas e mantidas com ênfase 
na participação voluntária e, portanto, sem fins lucrativos, 

 
 

O setor desempenha um 
importante papel na sociedade 
moderna como agente do 
desenvolvimento social. 
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que visam buscar soluções para problemas sociais. A filan- 
tropia, que está na raiz da atuação do Terceiro Setor, po- 
rém, éumfenômeno muito mais antigo. Data doséculo XVI 
o início das ações filantrópicas no País. 

Das antigas organizações nacionais, destacam-se aque- 
las que, direta ou indiretamente, atuavam por intermédio das 
igrejas cristãs. A Igreja Católica, sobretudo, com o suporte  
do Estado, era responsável pela maior parte das entidades 
que prestavam algum tipo de assistência às comunidades ca- 
rentes que ficavam às margens das políticas sociais básicas 
(saúde e educação, fundamentalmente). As Santas Casas, 
que datam da segunda metade do século XVI, são exemplos 
clássicos dessa tradição. A elas se agregavam as irmandades 
e as ordens terceiras, que prestavam um atendimento mais 
específico, em termos de público e de objetivos, em relação 
ao implementado pelas Santas Casas. O fato é que durante 
todo o período colonial até o início do século XIX esta asso- 
ciação entre Estado e Igreja Católica, que visava o atendi- 
mento e a assistência das questões sociais, mostrou-se pre- 
sente e predominante. Durante mais de três séculos, portan- 
to, a filantropia foi desenvolvida no Brasil sob a lógica do as- 
sistencialismo e o predomínio da caridade cristã. 

No período republicano, muitas mudanças ocorreram 
no relacionamento entre Estado e igreja. Não somente no- 
vas instituições passaram a executar funções até então limi- 
tadas ao raio de atuação destes atores mais tradicionais, co- 
mo também a modernização da sociedade, fruto da indus- 
trialização e da urbanização, suscitava o aparecimento de 
novas e mais complexas necessidades sociais na população. 
Ou seja: crescia a massa de operários, cresciam as cidades, 
cresciam os problemas sociais. Com isso, multiplicou-se o 
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número de organizações sem fins lucrativos que, atreladas 
ao Estado, buscavam soluções para os crescentes proble- 
mas de pobreza e exclusão social. 

Especialmente a partir de 1910, as instituições assistên- 
cias brasileiras iniciam um período caracterizado por forte 
dependência econômica do Estado, que passou a exigir pres- 
tação de contas e a submeter as organizações a um contro- 
le sobre a administração e suas ações normativas. Nas duas 
décadas seguintes, surgiriam os sindicatos, as associações 
profissionais, as federações e confederações, que vincula- 
vam o setor privado às práticas de assistência e auxílio mú- 
tuo para imigrantes, operários, empregados do comércio, 
de serviços e funcionários públicos. O período do Estado 
Novo (1937 a 1945) caracterizou-se por uma continuidade 
desse processo de criação de organizações de finalidade pú- 
blica, cuja representatividade, porém, não era mais tão bem 
definida. Esta nova realidade, porém, foi determinante pa- 
ra a elaboração de uma legislação específica para o conjun- 
to de entidades não-governamentais sem fins lucrativos e de 
finalidade pública. Os princípios fundamentais das leis pro- 
mulgadas vigoraram até recentemente, quando foi elabora- 
da uma nova legislação para o segmento. 

Já na década de 70 foram fundadas inúmeras orga- 
nizações para defender direitos políticos, civis e humanos 
ameaçados pelos longos períodos de ditaduras militares 
na América Latina – incluindo o Brasil. Tais organizações 
autodenominaram-se não-governamentais, marcando uma 
postura de distinção quanto às ações governamentais. Foi 
daí que surgiu o termo ONG (organização não-governa- 
mental), hoje disseminado e utilizado para designar qual- 
quer tipo de organização sem fins lucrativos. As organiza- 
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ções surgidas nesse contexto da resistência política tiveram 
um papel fundamental nos rumos da sociedade brasileira  
e na conformação do Terceiro Setor. Não só foram respon- 
sáveis pela disseminação da noção de cidadania e pela pres- 
são para seu amplo desenvolvimento, como também fator- 
chave para a entrada de recursos de fundações internacio- 
nais no Brasil, alem de agências de fomento e cooperação 
internacional. 

As organizações surgidas nesse período também confi- 
guraram um novo modelo de organização e de gerenciamen- 
to de recursos. Ao contrário dos períodos anteriores, em que 
as organizações vinculavam-se ao Estado tanto administra- 
tiva quanto economicamente, com o surgimento das ONGs 
o vínculo passa a ser com as agências e instituições finan- 
ciadoras internacionais. Com o fim do regime militar (1964- 
1985) e a consolidação democrática do País, expressa atra- 
vés da pluralidade partidária, da gestão sem tutela dos sin- 
dicatos e do fortalecimento dos movimentos sociais urba- 
nos e rurais, abriu-se espaço para uma atuação mais efeti- 
va das ONGs, cujo número elevou-se rapidamente em face 
do crescimento das dificuldades socioeconômicas experi- 
mentadas pelo Brasil. Tanto a origem quanto os objetivos e 
as trajetórias destas organizações passaram a ser mais diver- 
sificados, seguindo a fragmentação e a pluralidade caracte- 
rísticas dos movimentos sociais contemporâneos. 

Nessa época, a aprovação da Constituição de 1988, no 
âmbito de um amplo processo de mobilização social, que, 
dentreoutros,introduziunovosdireitossocioeconômicos(es- 
pecialmente na área trabalhista), a expansãodos direitos de 
cidadania política eo estabelecimento dos princípios dades- 
centralização na promoção das políticas sociais. Estes fatos 
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criaram novas demandas e espaços de atuação institucional 
para as ONGs. Paralelamente a estes movimentos, houve uma 
redução significativa da ajuda externa, que havia predomi- 
nado nas décadas de 60 e 70, quando a ênfase da atuação 
de agências internacionais de cooperação e desenvolvimen- 
to, não-governamentais, foi muito significativa. 

Esse período foi marcado pelo redirecionamento de 
grande parcela dos recursos externos a países menos desen- 
volvidos ou envolvidos em graves conflitos, como aqueles 
pertencentes aos continentes africano e asiático e à região 
do leste europeu. A redução do número de organizações 
apoiadas no Brasil deveu-se ainda ao maior rigor na seleção 
de novos parceiros e às exigências de cunho institucional im- 
postas pelas agências externas em termos de eficiência or- 
ganizacional, especialmente nas áreas de planejamento, ava- 
liação e prestação de contas. Paralelamente, os recursos go- 
vernamentais tornaram-se, por sua vez, mais escassos. 

“Com a crise do Estado na garantia do bem-estar social, 
as organizações sociais, que eram marginais e periféricas, ga- 
nham, a partir dos anos 80 – mas sobretudo nos 90 –, im- 
portância estratégica, centralidade política e econômica, al- 
cançando uma certa equidade com o primeiro e o segundo 
setores”, diz Leo Voigt, diretor da Andi (Agência de Notícias 
dos Direitos da Infância) e conselheiro da Bovespa Social. 

Estes fatos moldaram o atual contexto vivenciado pe- 
las ONGs nacionais. Ao mesmo tempo em que o espaço de 
atuação é ampliado, fruto das próprias demandas sociais 
da população, há um enxugamento das fontes de recursos, 
especialmente as internacionais. O estabelecimento de cri- 
térios mais rígidos de organização e demonstração de resul- 
tados evidenciou a necessidade de investimentos no aumen- 
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to da profissionalização e da capacitação institucional, prin- 
cipalmente de gestão organizacional e de recursos, áreas me- 
nos desenvolvidas pela maioria das organizações, sobretu- 
do pelas prioridades históricas de luta e defesa de direitos 
humanos, no caso das ONGs tradicionais, e pela tradição 
voltada (principalmente) para a prestação de serviços assis- 
tenciais e imediatos, no caso das filantrópicas. Isso também 
significou uma concentração de recursos nas mais conheci- 
das ONGs, dadas as fragilidades e dificuldades das meno- 
res para se adaptarem rapidamente aos novos padrões. 

Em meados dos anos 90, deu-se a entrada organiza- 
da do setor empresarial em programas e projetos sociais, 
especialmente através de suas fundações e institutos asso- 
ciados, representando a inserção da visão de mercado no 
Terceiro Setorenovaspossibilidadesdeparcerias edefon- 
tes de recursos para as instituições atuantes na área. O 
modo de atuação empresarial e também o novo marco le- 
galpara osetor– queintroduz umaqualificação jurídica es- 
pecífica e novas formas de regulação para a interação com 
o Estado – reforçarama tendênciade modernizaçãoe deau- 
mento da profissionalização para as instituições integrantes 

 
 
 

O futuro é, ao mesmo 
tempo, umameta que 
depende dacapacidade 
de fazer e de sonhar. 
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do setor, que passaram a investir na aquisição de atributos 
que tragam melhorias de qualidade, transparência de ação 
e resultados (incluindo auditorias externas), aumento da vi- 
sibilidade e da credibilidade e identificação de novas estra- 
tégias de sustentabilidade e financiamentos. 

 

O FUTURO DO TERCEIRO SETOR 

Apesar de jovem como segmento consolidado, o Ter- 
ceiro Setor tem demonstrado que cumpre um papel essen- 
cial para o desenvolvimento da sociedade. E didático. Ao 
comprovar que é capaz de organizar-se de forma autônoma 
– e competente –, ela ganha autoridade para relacionar-se 
de igual para igual com os diferentes níveis de governo e com 
o empresariado, e fazer-se ouvir de forma madura e produ- 
tiva. Demonstra também que a democracia participativa é 
construída diariamente, em silêncio e com muito trabalho, 
por todos os atores sociais. 

A profissionalização da ação do Terceiro Setor, garan- 
tida pela preocupação incessante com acapacitaçãodeseus 
gestores e colaboradores, e, principalmente, planejamento, 
vemalargandoos horizontesdas instituiçõesformadorasdo 
segmentoeabrindocaminhoparaarealizaçãodeobjetivos 
que, no passado, soavam como utópicos. Hoje, ao olhar pa- 
ra trás, podemos comemorar feitos concretos. E grandio- 
sos. O Terceiro Setor deu voz a quem governos não foram 
capazesde incluir. Graças a isso, incorporoumilhõesde no- 
vas pessoas à vida em sociedade – com altivez e dignidade, 
sem concessões ao assistencialismo –, ao mercado de traba- 
lho, ao atendimento de saúde, à educação de qualidade. E 
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ensinou que poderiam assumir seus destinos nas próprias 
mãos sem depender da boa vontade de terceiros. A realida- 
de, que parecia um retrato imutável e condenatório à deses- 
perança, curvou-se ante o desejo de mudança. Para ama- 
nhã, o sonho é o limite. 

O futuro é, ao mesmo tempo, uma meta que depende 
dacapacidadedefazer edesonhar.Umadependeda outra. 
Sem poder de realização, o sonho é apenas um desejo que, 
aos poucos, dilui-se pela incapacidade de virar realidade. 
Mas o tamanho dautopiasonhadaéquedetermina agran- 
deza do edifício que será construído. 

Uma das grandes qualidades do Terceiro Setor tem si- 
do saber juntar as duas coisas: sonho e realidade. Pés no 
chão e liberdade para querer sempre mais. Ele soube cons- 
truir-se sem aceitar o pragmatismo típico dos governos imo- 
bilistas, que vivem tentanto inculcar na sociedade que o pos- 
sível é diferente do desejável. Muitas vezes colocam a culpa 
do que não conseguem fazer na expectativa da população, 
que qualificam de exagerada. 

Se aceitasse essa lógica, o Terceiro Setor teria morrido 
já em sua origem. Seria mais uma boa idéia que se perdeu. 
Não foi o que aconteceu. Graças a muitos sonhadores, che- 

 
 

Uma das grandes qualidades 
do Terceiro Setor tem sido 
saber juntar as duas coisas: 

sonho e realidade. 
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gou até aqui. Como será o seu amanhã? Essa é uma respos- 
ta que será construída aos poucos, com trabalho e não só 
com palavras. Mas é possível, sempre correndo o risco de 
ser surpreendido pela realidade, fazer algumas previsões. Pre- 
visões, é bom corrigir em nome da clareza, não seria a pala- 
vra mais indicada para este caso. Fiquemos com simulação. 
Sim, simulação – de cenários a que queremos chegar não 
daqui a 50 anos, mas em 5. E, de 5 em 5, será possível che- 
gar aos 50, tendo um dia planejado depois do outro. 

Algumas linhas atrás falávamos sobre a importância do 
Terceiro Setor para a construção da democracia participa- 
va. A democracia que vai muito além da intervenção formal 
do cidadão, seja votando a cada quatro anos para escolher 
seus representantes, seja tentando encontrar instrumentos 
eficazes de controle social do Estado. O setor possui uma li- 
gação com a base da sociedade que há muito foi perdida 
pelos demais setores. Não fala em nome dela, mas busca ex- 
pressar-se junto com ela, de forma tão simultânea quanto é 
possível. Isso pelo simples fato de que suas instituições con- 
vivem diariamente com a população. Realizam sua missão 
no contato com ela. 

Este talvez seja o grande ensinamento que o Terceiro Se- 
tor pode trazer aos demais setores, o Primeiro, estatal, e o 
Segundo, privado. A empresa pode (re)descobrir sua voca- 
ção social aprendendo com a experiência do Terceiro Setor. 
Assim como o Estado pode oxigenar-se olhando para ela 
com carinho e interesse. 

O futuro do Terceiro Setor, em alguma medida, é de 
ajudar a construir a ponte que dá acesso universal à demo- 
cracia participativa. 
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Ter como missão melhorar a vida de quem 
necessita que seus direitos sejam respeitados 
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O Terceiro Setor é composto de instituições com dife- 
rentes formas de organização, objetivos (missão), manuten- 
ção e conformação jurídica. Ao proporem ações, serviços e 
soluções para atender ou resolver problemas sociais, as en- 
tidades sociais se transformam em importantes agentes da 
sociedade, cujo papel e missão mobilizadores é melhorar a 
vida de quem necessita que os seus direitos sejam observa- 
dos e atendidos. De modo geral, suas fontes de recursos pro- 
vêm dos setores público - o chamado Primeiro Setor-, pri- 
vado (Segundo Setor) e doações espontâneas - de indivídu- 
os ou empresas. O setor público contribui com repasses go- 
vernamentais e isenção de impostos, enquanto o setor pri- 
vado apóia o Terceiro Setor por meio de patrocínios e par- 
cerias. As relações das entidades sociais com a sociedade 
são, portanto, de reciprocidade - e não de causa-efeito. 

A missão de cada entidade é determinada a partir do 
que se quer obter sobre uma determinada necessidade so- 
cial. Significa o resultado final que se alcança quando a obra 
de uma entidade ou projeto é completamente executada. 
Por isso, a missão de uma organização é duradoura. Uma 
espécie de estrela-guia que sinaliza objetivos a serem perse- 
guidos com muito trabalho, persistência e obstinação. Ca- 
da instituição e projeto social devem ter clareza de sua pró- 
pria missão. É preciso ser especifico, mais focalizado, mais 
concentrado no público com o qual a entidade trabalha. 

A instituição que tem claro seu rumo trabalha  melhor 
e não se sobrecarrega com atividades paralelas que dissipam 
sua energia. Ao contrário, tem discernimento para priorizar 
ações, recursos, estratégias de longo prazo e pode fazer um 
planejamento mais eficiente e implantar e controlar um pla- 
no de ação, que são funções básicas da boa administração. 
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A missão de uma entidade começa com a seleção do 
problema a ser enfrentado: uma situação que provoca des- 
conforto, mal-estar e incomoda o suficiente para que pes- 
soas decidam se mobilizar, tomar uma atitude para solucio- 
ná-la. Devem participar dessa discussão todos os interessa- 
dos na solução do problema. É importante compartilhar ca- 
da aspiração surgida no grupo para chegar a uma visão co- 
mum do que se quer buscar, construindo assim compromis- 
sos profundos que vão tornar a declaração da missão real, 
concreta, viva e útil para a organização. Só na etapa final é 
que o Conselho Diretor terá um papel decisivo, pois a ele ca- 
berá atualizar, rever e comprometer-se, em última instância, 
com a missão da entidade. 

Muitos integrantes de uma organização, especialmen- 
te aqueles que vivem o seu dia-a-dia, como as equipes téc- 
nica e executiva, têm perspectivas de caráter mais opera- 
cional, que devem ser confrontadas com a de outros com 
visão mais filosófica e estratégica, como conselheiros. Ain- 
da é interessante incluir o público-alvo na discussão e a co- 
munidade em que se está inserido, pois a visão deles é rea- 
lista, já que o está em pauta são os seus problemas e ne- 
cessidades reais. Evita-se, dessa forma, confundir as neces- 
sidades da entidade com as da comunidade, um erro, al- 
iás, bastante comum. 

“A comunidade se sentirá mais comprometida e respon- 
sável por qualquer ação ou serviço implantados com a sua 
participação”, observa a consultora Rosana Kisil, autora do 
Manual de Elaboraçãode Projetose Propostas, do Núcleo de Apoio 
à Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo (USP). 
Para ela, que integra o Conselho Diretor da Educo Brasil, 
organização sem fins lucrativos para o desenvolvimento hu- 
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mano através da educação experiencial, é importante, ain- 
da, não deixar de fora os parceiros ou apoiadores, que po- 
dem ser muito úteis no processo de discussão da missão e 
na escolha de prioridades. 

 

PAPEL DAS INSTITUIÇÕES 

Há pouco mais de uma década, as entidades civis sem 
fins lucrativos preocupadas com a qualidade de sua gestão 
podiam ser contadas nos dedos. Com a atenção voltada ex- 
clusivamente para os serviços e o atendimento direto aos be- 
neficiários, essas instituições e, conseqüentemente, seus co- 
laboradores – quase sempre escassos e leigos em adminis- 
tração –, enxergavam com dificuldade o fato de que o su- 
cesso das atividades-fim depende de como são desenvolvi- 
das as atividades-meio. Este não é apenas um principio vá- 
lido para as organizações privadas – é um fundamento váli- 
do para qualquer organização. 

Se, antes, uma entidade social resignava-se a apenas so- 
breviver em meio às dificuldades permanentes de obter re- 

 
 

A instituição que tem claro 
seu rumo trabalha melhor e 
não se sobrecarrega 

com atividades paralelas 
que dissipam  sua energia. 
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cursos, nos dias de hoje um novo cenário se impôs: o desa- 
fio de crescer para sobreviver – a tão desejada sustentabili- 
dade –, algo que passou a exigir dos dirigentes sociais um 
modo profissional de organizar a sua causa e de desenvol- 
ver o valor de sua oferta de serviços para assegurar as tro- 
cas necessárias com os diferentes grupos de interesse da so- 
ciedade. Segundo a consultora Rosana Kisil, “deve-se en- 
xergar a entidade social como uma organização que tem 
sua identidade bem definida e se relaciona com seu meio 
– a família, a escola, as associações de bairro, as igrejas, 
as empresas, os partidos políticos, os clubes, sem, no en- 
tanto, confundir-se com eles. Sem assumir papéis que não 
são seus, mas de outros agentes sociais, mantém sua com- 
petência técnica, sua filosofia e escolhas, assumindo um pa- 
pel de agente de desenvolvimento consciente e intencional 
na vida comunitária e, especialmente, nos indivíduos que es- 
colheu como alvo de seu trabalho.” 

Por esse relacionamento complexo e intrincado, uma 
entidade social exige do gestor uma atuação gerencial fle- 
xível, dinâmica e pragmática. Por se tratar de uma ativida- 
de contínua, ele tem tarefas permanentes, já que a entida- 
de precisa de alguém que a administre em tempo integral, 
porque todos os dias há coisas importantes a serem feitas. 
Mais: exige muitas competências daqueles que a gerenciam, 
pois todo administrador cuida de muitos assuntos diferen- 
tes – cuidar das pessoas, do edifício, das contas, dos parcei- 
ros, da diretoria, dos assistidos e seus familiares e de dife- 
rentes assuntos ao mesmo tempo. Trata-se de uma missão 
complexa e diversificada, já que uma decisão interfere na 
outra. Além disso, é um desafio permanente para o admi- 
nistrador manter a visão do todo e cuidar dos detalhes. Se 
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não for a um encontro com potenciais doadores, pode não 
ter o dinheiro de que se precisa. Se gastar no conserto do 
carro da instituição, pode faltar para pagar os salários dos 
funcionários depois. Tudo isso gera muita tensão e preocu- 
pação. Especialmente pela responsabilidade que represen- 
ta, já que o descontrole e possíveis erros de gestão podem 
gerar complicações de diversos tipos. 

A comunicação, por isso, deve ser a mais transparente 
possivel. Qualquer mal-entendido serve para as pessoas ques- 
tionarem, ficarem insatisfeitas e tirarem o foco da missão. 
Em geral, um erro gerencial tem conseqüências diretas pa- 
ra alguma pessoa ou grupo de pessoas – dentro ou fora da 
entidade. Sem contar que comunicar bem o que a entida- 
de faz deve ser visto como um valor fundamental. A socie- 
dade só repassará recursos se souber que a instituição exis- 
te e o que ela faz. Por outro lado, é importante conhecer o 
que a sociedade quer e as razões que levam as pessoas a doa- 
rem recursos. Esses são dois pontos de partida para o pro- 
cesso de marketing de posicionamento, captação de recur- 
sos e comunicação de uma instituição social. Como definiu 
o jornalista Gilberto Nascimento, com especialização em Di- 
reitos Humanos pela Universidade de Columbia, de Nova 
York (EUA): “...em alguns casos, é preciso que o trabalho 
social vire ‘marca registrada’ para ter verba e patrocínio”. 

O administrador precisa estar preparado para lidar com 
pessoas de diferentes formações, capacidade técnica e de 
trabalho e grau de consciência e confiança, tendo, além de 
muito jogo de cintura e bom senso, sensibilidade, interesse 
e atenção. Um gestor é, ao mesmo tempo, educador, líder, 
professor, facilitador, amigo, pai, mãe, irmão, colega, com- 
panheiro, chefe e patrão. É também um caçador de talen- 
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tos, alguém que recruta e mobiliza pessoas para sua equi- 
pe. Seu grande desafio é exercer com naturalidade e equi- 
líbrio o papel certo, na hora certa. Quem gerencia está, 
portanto, numa posição especial. Não é tarefa para qual- 
quer um. Quem se propõe a administrar  uma organiza- 
ção dessa natureza deve estar preparado para essa reali- 
dade complexa e tem que encarar cotidianamente todos 
esses desafios. 

 

ESTRUTURA 

A capacidade de gerir com eficazmente ações e proje- 
tos de forma a alcançar eficiência em seu trabalho é um dos 
grandes desafios que as entidades sociais enfrentam. Uma 
gestão eficiente garante não apenas a qualidade dos resul- 
tados, mas também a sustentabilidade da organização ao 
longo do tempo. Não adianta ter a intenção de ajudar, sa- 
ber como e o quê fazer, se os recursos físicos e humanos 
são escassos ou insuficientes. Além de uma equipe capa- 
citada e proativa, deve haver equipamentos, computado- 
res, carros, dinheiro, poupança, doações, insumos, mate- 
rial didático e tudo aquilo que vai ser usado, consumido 
ou repassado para a sociedade na prestação de serviços 
da entidade. Em resumo, o mínimo necessário para traba- 
lhar com eficiência e obter resultados satisfatórios. Todos 
esses recursos funcionam como infra-estrutura para que a 
instituição desenvolva suas ações e projetos e, enfim, alcan- 
ce a missão a que se propõe. 

O coordenador experiente sabe que faz parte de suas 
atribuições controlar o uso dos recursos e, claro, saber apli- 
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cá-los bem. Mas também deve compreender que precisa 
buscar aquilo de que ainda não dispõe. Em outras pala- 
vras: o administrador, além de bom economista, contador, 
gerente e zelador, necessita ser um incansável captador de 
recursos. Na prática isso representa saber quanto foi gasto, 
onde, por quê, como, quando, onde aplicar o dinheiro e por 
quanto tempo; também onde conseguir o que se precisa, 
quanto é preciso, quem tem, quanto tem, a melhor hora de 
fazer contato, escolher entre fazer um financiamento, um 
bazar, uma rede de colaboradores ou um projeto. 

A responsabilidade pela administração e pelo governo 
da entidade social é do Conselho e da Diretoria. Seja dire- 
tor, conselheiro, superintendente, presidente, coordenador 
ou gerente, o gestor ocupa posição central dentro na orga- 
nização. É dele a função de administrar todos os campos e 
relações, de tal forma que a entidade tenha condições de 
produzir o melhor resultado possível para a sociedade. Eles 
não precisam se posicionar no topo do organograma, sepa- 
rados da vida da entidade. Devem, ao contrário, estar no 
centro de tudo, sabendo o que acontece, criando condições, 
dirigindo, governando, acompanhando, participando, coor- 
denando e delegando. 

O Conselho e a Diretoria exercem, portanto, papel cen- 
tral na vida de uma instituição. É claro que este papel pode 
estar concentrado na mão de uma só pessoa, o fundador, 
por exemplo, no começo da história da organização. Mas, 
com o passar do tempo, será necessário contar com outros 
colaboradores. Ambos, portanto, devem se colocar em pro- 
cesso de contínuo desenvolvimento. Como não são os mes- 
mos para sempre, também não devem fazer tudo sempre do 
mesmo jeito. Isso implica estar permanentemente aprenden- 
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do coisas novas. 
Um risco muito comum presente nas entidades sociais  

é o administrador se dedicar tanto à causa, à entidade, à cap- 
tação de recursos, à mobilização da comunidade e ao rela- 
cionamento com empresas doadoras e órgãos públicos, que 
acaba se esquecendo de uma coisa imprescindível para o bom 
gestor: o auto-desenvolvimento. Descuidar desse detalhe tor- 
na-se arriscado a longo prazo para a instituição. Conselhei- 
ros e diretores devem ser os primeiros a avaliar suas reu- 
niões, estabelecer metas, discutir a missão, definir e rede- 
finir responsabilidades e objetivos, e, importante, dar o 
exemplo e cuidar do seu próprio desenvolvimento. Como 
bem lembra o economista americano Peter Drucker, um dos 
pais da administração moderna, “os conselheiros e diretores 
são pessoas muito visíveis: todo mundo vê o que eles fazem 
ou deixam de fazer, não importando onde estejam.” 

 

RELAÇÃO COM PÚBLICO-ALVO 

O gestor de uma entidade social tem de lidar com di- 
ferentes públicos-alvo: crianças, adolescentes, adultos, ido- 
sos e, no caso da AVAPE, pessoas com deficiência. Exige-   
se que ele conheça cada um desses segmentos ou grupos.  
E que saiba reconhecer suas reais necessidades, problemas, 
como vivem, quem são, como é a sua história, a de sua fa- 
mília e por que estão nessas condições. Essas pessoas cons- 
tituem a razão de existir de uma entidade – e este é um dos 
primeiros passos para definir a sua missão institucional. 

Todo gestor precisa compreender essas características, 
nunca de forma isolada, mas a partir de um contexto social. 
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Como uma espécie de sociólogo, ele deve manter uma visão 
global da sociedade e observar todas as circunstâncias que 
cercam a inserção dos públicos-alvo, avaliando o passado, 
analisando o presente e projetando o futuro. O gestor pre- 
cisa dispor, ainda, de informações sobre o que já está sen- 
do feito para e por esse público-alvo, quem se interessa por 
ele, se há outras instituições trabalhando para atendê-lo, co- 
mo, por que e onde elas atuam. 

Uma entidade social existe para tratar de problemas da 
sociedade, porque existem necessidades a ser atendidas, ca- 
rências, injustiças, desequilíbrios e conflitos que podem afe- 
tar sua qualidade de vida – hoje e no futuro. A organização 
social existe também para construir uma nova sociedade, 
antecipar problemas, preparar e conduzir o mundo para 
um novo patamar de vida e convivência. 

O gestor lida diretamente todos os dias com a socieda- 
de. Por isso, é também um político no sentido mais amplo 
do termo. Longe de ser um observador passivo é, antes de 
tudo, um agente ativo de seu desenvolvimento. Sua ferra- 
menta principal é a entidade social e o seu campo de atua- 
ção maior, a sociedade. Uma organização social represen- 
ta, em sua essência, um grupo de pessoas que resolveu fa- 
zer algo para interferir no quadro atual da sociedade. Cons- 
titui-se de um grupo de pessoas que, por várias razões, re- 
conheceu uma determinada necessidade e decidiu que po- 
deria ajudar, por menor que fosse essa ajuda, apoiando, 
por exemplo, crianças em situação de risco social e aban- 
dono, ou educando adolescentes, e no caso da AVAPE, as- 
sistindo e promovendo pessoas com deficiência. 

Considerando a natureza sistêmica dos problemas do 
público-alvo, os serviços de uma instituição social devem ser 
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planejados para conduzir as mudanças no sistema, e não ape- 
nas nos indivíduos que fazem parte do sistema. Se a entida- 
de social compreende que não há uma solução única e ex- 
clusiva para a questão, ela deve planejar ações mais integra- 
das com setores da comunidade potencialmente capazes de 
mudar a situação. Ao ter claro seu público-alvo, bem como 
sua missão institucional, a entidade tem como mapear as 
inúmeras possibilidades para tornar maiores as chances de 
sucesso. Mapear consiste, como sugere o termo, desenhar 
um mapa de envolvidos no contexto de sua ação, reconhe- 
cendo onde estão as potenciais parcerias e onde se encon- 
tram os focos dos serviços (veja exemplo no quadro). 

 
Núcleo familiar 
Pais, avós e responsáveis 

 
Atendimento e apoio 
Entidades assistenciais, hospitais, abrigos 

 
Comunidade 
Igrejas, vizinhos, lazer etc. 

 
Contexto 
Histórico – cultural, econômico e político da sociedade 

 
 

O núcleo central, referente à família, é o de influência 
maispróximadopúblico-alvo.Aodesenvolveraslinhaspro- 
gramáticas derivadas de sua missão, ainstituição nãopode 
deixarde priorizar pais, avóseosresponsáveisdiretos pela 
pessoa com deficiência, já que eles são alvos preferenciais 
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de atenção. A esfera seguinte, que representa a rede de aten- 
dimento ou apoio, reúne as instituições que compõem o su- 
porte cotidiano à vida do público-alvo. As entidades assis- 
tenciais, hospitais e abrigos, entre outros, também podem 
ser alvo, neste exemplo, de determinadas ações e serviços. 

 
A comunidade é o terceiro nível a afetar o público cen- 

tral. Os vizinhos, o clube do bairro, as igrejas, entre outros, 
devem ser também envolvidos em um nível de atenção pla- 
nejado pela entidade. Há, por fim, o cenário mais externo 
representado pelos contextos histórico, cultural, econômi- 
co e político da sociedade, sobre os quais se tem menos in- 
fluência, embora não sejam nulas as chances de atingir al- 
guma esfera de governo, da imprensa e da economia. 

 
Como é possível perceber, o contexto social que envol- 

ve as pessoas com deficiência é complexo, mutante e com- 
posto de níveis múltiplos de acesso. Entretanto, é necessário 
empenhar-se para transformar as ações e serviços realizados 
pela entidade em políticas públicas e programas sociais abran- 
gentes. A visão mais ampla da ação social tem reforçado a 
crença de que é possível, sim, transformar a realidade, e 
que, independentemente do porte da instituição, a quali- 
dade do seu trabalho junto ao público-alvo também pode 
afetar de maneira positiva, vibrante e integral, os vários cír- 
culos mencionados, produzindo mudanças sociais. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da missão institucional à gestão de pessoas 
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A cada dia que passa, o Terceiro Setor exerce um pa- 
pel social mais significativo. Ele impulsiona o desenvolvi- 
mento do país na esfera econômica, como gerador de em- 
pregos e como agente direto de exercício da cidadania e 
da responsabilidade social. Ninguém mais pode negar a sua 
importância. Hoje, a sociedade exige mais responsabilidade 
e comprometimento social por parte das empresas. O con- 
sumidor está mais consciente, quer que o produto que ele 
compra tenha qualidade e, junto com isso, que a empresa 
que o produz seja socialmente responsável. O cidadão deixou 
de esperar que o Estado satisfaça todas as sua necessidades 
e está se dando conta que é preciso organizar-se para de- 
fender seus interesses. E muita gente vem descobrindo na 
ação voluntária uma forma de dar a sua contribuição para 
um mundo melhor. Por tudo isso, vivemos um momento 
muito fértil para as organizações sociais. É preciso saber 
aproveitá-lo para transformar um cenário favorável em pal- 
co de realizações capazes de beneficiar toda a sociedade - 
especialmente aqueles que mais precisam. 

Como vimos em um dos capítulos anteriors, existem no 
Brasil cerca de 276 mil instituições privadas sem fins lucra- 
tivos, que movimentam o equivalente a 1,5% do PIB brasileiro: 
14 bilhões de reais. O setor hoje emprega cerca de 2 milhões 
de pessoas. Há dez anos haviam 220 mil. 

Apesar do crescimento da área, a notícia ainda não 
suscita comemorações no que diz respeito à gestão das or- 
ganizações brasileiras. Muitas ainda deparam com sérios 
problemas administrativos, levando boa parte a fechar as 
portas, frustrando sonhos e expectativas. 

É preciso olhar para o Terceiro Setor com o otimismo 
que a situação permite, mas sabendo que a energia inicial 
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que o colocou de pé, feita do pioneirismo de alguns, da ca- 
pacidade de liderança de outros e da disposição de trabal- 
hodemuitosfoisuficienteparatrazê-loatéesteponto,mas 
que pode esgotar-se se o segmento não der o passo seguinte 
para o sucesso:a profissionalização. Sem isso, eleestarácon- 
denadoaperder força... até desaparecer, outornar-se uma 
pálida lembrança do que é hoje. 

A profissionalização é parte de um pacote de requisi- 
toscapazes demanter a instituição viva, pulsante, crescen- 
do e pronta para dar novos passos que a ajudem a cumprir 
a finalidade para a qual foi criada. A esse pacote de requi- 
sitos chamaremos de Fatores Críticos deSucesso. 

O primeiro deles é a Missão. Nenhuma organização 
pode sonhar em consolidar-se e alcançar a perenidade se 
não tem claro a que veio e aonde quer chegar. Em outras 
palavras, se não está apoiada em uma Visão, em um arse- 
nal de idéias que ganham forma a partir do debate entre as 
pessoas que a constroem. É esta visão comum sobre a mis- 
são da instituição que permitirá às pessoas se unirem em 
torno de objetivos comuns e perseguir a sua realização. 

Os Valores e os Princípios de uma organização refletem 
a sua Visão sobre como realizar a Missão que se propõe re- 
alizar. É esse conjunto de fatores que vai determinar a sua 
possibilidade de êxito – ou de fracasso. Isso porque não bas- 
ta ela ter clareza sobre cada um desses pontos se não sou- 
ber como usá-los para mobilizar pessoas em torno deles: 
profissionais, líderes, voluntários, colaboradores, parceiros 
e financiadores. Como veremos mais adiante neste livro, ca- 
da um desses atores exerce um papel decisivo para o suces- 
so de uma organização. Cada um à sua maneira. 

Há dez anos, usar certas expressões no Terceiro Setor 
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soaria como uma língua estrangeira impossível de entender. 
Senão, vejamos: atuar de forma empreendora, explorando 
todas as possibilidades do âmbito legal, adotando ferramen- 
tas eficazes de gestão como o planejamento estratégico, 
baseados em modernos métodos de governança e de gestão 
de pessoas, e sabendo, finalmente, trabalhar o marketing da 
instituição. Se não entendeu o que tudo isso quer dizer, não 
se preocupe. Cada um desses conceitos será abordado no 
desenvolvimento deste livro. O que você precisa, por ora, é 
saber que hoje eles fazem parte do discurso do Terceiro Se- 
tor. Foram assimilados a partir de um discurso que nasceu 
no mundo empresarial, mas que ganhou um novo significa- 
do na linguagem empreendora das organizações sociais. Não 
como meras palavras de efeito, e sim como ferramentas da 
ação transformadora a que elas se propõem realizar. 

 
 

PROFISSIONALIZAÇÃO COMO 
REQUISITO DE QUALIDADE 

Por que tantas entidades têm dificuldades para sobre- 
viver e crescer? O primeiro ponto a ser levantado é o posi- 
cionamento incorreto das organizações. A imediata profis- 
sionalização da gestão é fundamental para a sobrevivên- 
cia do segmento. Não há mais espaço para o amadorismo. 
A administração deve seguir a mentalidade de uma empre- 
sa, orientar suas ações em busca de resultados. As entidades 
devem perceber que trabalham com duas realidades distin- 
tas: uma é a assistencial, e a outra é a empreendedora, que 
vai buscar recursos e sabe mantê-los para a perenidade da 
organização. 
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O ato de profissionalizar uma organização começa com 
a mudança de mentalidade. Quem acha que o único jeito 
de manter uma entidade é batendo de porta em porta em 
busca de um recursos deve começar a rever seus conceitos. 
E já. Em vez de correrem atrás de dinheiro, os dirigentes de- 
vem buscar recursos. E eles não são a mesma coisa. Se não 
existe dinheiro, há mão-de-obra, prédios, materiais e serviços. 

O primeiro passo a ser dado pelos dirigentes é a busca 
da qualidade total da organização – e não apenas de seu 
produto final. A entidade deve apresentar-se como a melhor 
do mundo. E acreditar que pode sê-lo. Tudo deve estar orien- 
tado pela busca da perfeição, do atendimento e relaciona- 
mento à forma de captar recursos e oferecer seus serviços. 
Se ela não souber como encantar seus parceiros, está con- 
denada a falar sozinha. E, nessa área, quem prega no deser- 
to não vai muito longe. 

 
 
 
 
 

Quem acha que o único 
jeito de manter uma 
entidade é batendo de porta 
em porta em busca de 
um recursos deve começar a 

rever seus conceitos já. 
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CONSELHO GESTOR 
E DIREÇÃO EXECUTIVA 
Uma entidade sem fins lucrativos não pode ser consti- 

tuída sem um corpo diretivo, um Conselho. E este Conselho 
não pode ser estático - ao contrário. Conforme a entidade 
cresce, o Conselho deve mudar e acompanhar a evolução 
para enfrentar os constantes e contínuos desafios que lhe 
são apresentados. 

O principal papel do Conselho é o de perseguir e rea- 
lizar a missão da instituição, assegurando sua perpetui- 
dade. Isso significa que cabe a ele, entre outras tarefas im- 
portantes, ter uma clara visão do futuro, estabelecer metas 
e traçar caminhos objetivos para chegar a este futuro. É 
dessa forma que o Conselho irá garantir, em última instân- 
cia, a auto-sustentação da organização e sua perenidade. 

 
O Conselho deve governar mais e administrar menos. 

Preocupar-se mais em dar rumo às coisas do que em exe- 
cutar. Quem deve administrar e executar as diretrizes pre- 
conizadas pelo Conselho é a Direção Executiva, tendo sem- 
pre em mente uma visão de curto, médio e longo prazo. 
Quem não pensar, pelo menos, nos próximos dez anos,   
vai falir. E para chegar a esses dez, tem de planejar os próx- 
imos cinco. 

Uma boa metáfora é pensar numa escultura em argi- 
la: o Conselho modela e a Direção Executiva faz a obra 
mais resistente que puder. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

É justamente a fase de modelagem a mais importante 
na vida de uma instituição. Ninguém pode sair executan- 
do idéias que não foram cuidadosamente planejadas – a 
chance de tudo dar errado para quem faz isso aumenta 
consideravelmente. É somente a partir da análise de riscos 
e benefícios que será possível diagnosticar a viabilidade de 
um projeto. Algumas perguntas a serem feitas: qual o con- 
texto em que estamos inseridos? Quem vai executar o pro- 
jeto? Temos estrutura? É preciso fazer uma profunda re- 
flexão nesse sentido. 

O estudo prévio é imprescindível, pois estabelece uma 
série de cenários. Dessa forma é possível antever – e evitar – 
problemas que certamente apareceriam futuramente. O mais 
importante é ter uma meta, ter claro aonde se quer chegar. 
A partir daí, é feito o planejamento, cenários são traçados, 
e só então começa-se a trabalhar. Sem essa etapa, não se 
chega a lugar nenhum. 

 
 
 
 

Ninguém financia apenas 
idéias. Só é possível 
obter financiamento 
com projetos – e muito 
bem elaborados. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Sejamos realistas: ninguém financia idéias. Só se con- 
segue financiamento com projetos – e muito bem elabora- 
dos. E tem mais: uma das condições para que este projeto 
seja analisado por um investidor é a apresentação de um 
plano de negócios da entidade, que tem a função, justa- 
mente, de antecipar o futuro, permitir o detalhamento da 
idéia e a visualização de uma série de dados. Trata-se de uma 
espécie de plano de vôo. 

 
UM PLANO DE NEGÓCIOS DEVE CONTER 
PELO MENOS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 
✔ Descrição do negócio 
✔ A Instituição 
✔ Estrutura de pessoal 
✔ Produto/serviço 
✔ A localização do mercado 
✔ Tamanho do mercado 
✔ A concorrência 
✔ Plano de vendas 
✔ Estimativa de vendas/preços 
✔ Fontes de informação 
✔ Desenvolvimento do produto/serviço 
✔ Produção 
✔ Custo do produto 
✔ Lucro bruto 
✔ Cálculo do ponto de equilíbrio 
✔ Análise do ponto de equilíbrio 
✔ Fluxo de caixa 
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É bom lembrar que quando um investidor analisa um 
plano de negócios procura também saber o grau de segu- 
rança do investimento, seu tempo de retorno e em quanto 
tempo a operação começará a dar os resultados esperados. 
Portanto, a entidade deve estar preparada para responder a 
estes e outros questionamentos. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

A gestão financeira determinará se a entidade existe 
de fato - e por quanto tempo ela vai existir. Por isso, as fi- 
nanças devem ser cuidadosamente controladas, sempre 
tendo em vista a sustentabilidade da organização. 

A sustentabilidade é a capacidade de captar recursos 
financeiros, materiais e humanos de maneira suficiente e 
continuada e utilizá-los com competência. Um dos desafios 
dos gestores é a capacidade de conhecer e desenvolver to- 
das as possibilidades disponíveis de obtenção de recursos, 
de maneira a tê-los em volume suficiente, de forma continu- 
ada e sem gerar dependência ou subordinação a nenhuma 
fonte individual de financiamento. Essas fontes podem ser 

 

 
As estratégias de comunicação 

devem ser variadas: 
da publicidade em si a um 
intenso contato com a mídia. 
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filantrópicas ou comerciais, volumosas ou pequenas, pon- 
tuais ou de longo prazo: cada qual tem seu potencial, suas 
limitações e seus caminhos mais adequados para sua 
obtenção. A sustentabilidade financeira se atinge por meio 
da combinação habilidosa destas fontes. 

 
 

COMUNICAÇÃO: MARKETING, 
RELAÇÕES PÚBLICAS, IMPRENSA 

Nos últimos anos, organizações sem fins lucrativos es- 
tão chamando a atenção e sendo alvo da curiosidade da im- 
prensa, de pessoas físicas ou jurídicas, de entidades privadas 
e órgãos públicos. Por isso, é imprescindível que saibam se 
expressar de forma correta, objetiva e, se possível, atraente. 
Para conseguir isso, a entidade precisa utilizar bem os órgãos 
de comunicação para promover sua missão, visão e valores. 
De que forma essa comunicação deve acontecer? Ela deve 
englobar todos os públicos: o mercado, que quer saber o 
que você tem feito com seus recursos, os parceiros, os clientes 
atendidos, os funcionários e a sociedade em geral. 

As estratégias de comunicação devem ser as mais varia- 
das: desde a publicidade em si, uma vez que o objetivo é que 
a entidade seja a primeira a ser lembrada pelas pessoas, pas- 
sando por um intenso contato com a mídia, seja ela eletrôni- 
ca ou escrita, e até mesmo na promoção de eventos cons- 
tantes. Da mesma forma que a entidade precisa de um plano 
de negócios, ela também deve ter um claro plano de comu- 
nicação. É importante, ainda, que este plano vislumbre crono- 
gramas e orçamentos detalhados, se as mensagens são claras, 
e se o público-alvo está bem definido. 
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ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL E VOLUNTÁRIOS 

A maior riqueza de uma entidade são os funcionários. 
Os dirigentes devem se preocupar em manter a equipe mo- 
tivada, seja incentivando cursos, fazendo reuniões constantes 
e proveitosas, seja montando diversas equipes de trabalho. 
Todos têm de estar no mesmo nível de emoção, uma vez que 
cada um é porta-voz da entidade. Um ponto importante a 
ser levado em conta pela administração de pessoal é o tra- 
balho em equipe. 

 
O trabalho não deve ser encarado como sendo a so- 

ma de segmentos estanques, com responsabilidades indi- 
viduais ou departamentais. O que deve prevalecer é o con- 
ceito de que todos trabalham para a entidade, devendo 
haver uma preocupação global com os seus resultados e 
não com os resultados do trabalho individual ou de um de- 
partamento. 

Os voluntários merecem uma atenção especial dos ges- 
tores. É importante que haja uma profunda profissionaliza- 
ção desse grupo, com muita organização e disciplina. Deve 
haver um processo de seleção dos interessados e as tarefas 
devem ser divididas de forma a que cada equipe de volun- 
tários seja responsável apenas por um projeto específico. Ou- 
tro ponto importante é a exigência de compromisso de parte 
do voluntário – sem comprometimento não existe trabalho 
voluntário, e os dirigentes devem estar cientes disso. 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Uma entidade precisa estar comprometida com a globa- 
lização de seu trabalho. Assim como seus projetos devem 
percorrer o país, é preciso também haver uma busca de par- 
ceiros internacionais. Não apenas devido à captação de re- 
cursos, mas também porque o contato regular com o tra- 
balho feito em outros países enriquece qualquer entidade, 
seja pelo exemplo como pela troca de informações e conhe- 
cimento. Sabemos, por exemplo, que em alguns países a 
possibilidade de um deficiente físico morar sozinho é uma 
realidade. Existem tecnologias que facilitam a vida inde- 
pendente, permitindo, por exemplo, abrir e fechar janelas 
por comando de voz. 

Aqui cabe um exemplo prático. Este tipo de intercâm- 
bio permitiu à AVAPE (Associação Para a Valorização e Pro- 
moção de Excepcionais), da qual sou presidente do Conse- 
lho Gestor, chamar a atenção em relação ao seu trabalho 
mesmo em países mais desenvolvidos do que o Brasil. Em 
junho de 2004, a entidade expôs seus trabalhos em Oslo, 
Noruega, além de manter uma firme parceria com organi- 
zações governamentais e não-governamentais estrangeiras, 
como as americanas Melwood Growing Together, American 
Institutes of Research e American Express Foundation. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS 

Os dirigentes de uma entidade precisam estar bem infor- 
mados e atentos sobre a legislação em vigor, uma vez que ela 
pode mudar a qualquer momento. Sabendo o que diz a lei a 
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respeito de seu segmento é possível passar a trabalhar para 
influenciá-la em favor de sua comunidade. Para tanto, é pre- 
ciso ter uma participação ativa nos conselhos públicos exis- 
tentes. Há inúmeros, como o Conselho do Idoso, da Criança, 
do Adolescente – para citar alguns. E os conselhos, é bom 
lembrar, ajudam a definir as políticas públicas de um país. 

O monitoramento das atividades do Congresso Na- 
cional, das assembléias legislativas e câmaras municipais 
também é essencial para permitir à entidade agir proati- 
vamente. Se ela não conhece os projetos que estão trami- 
tando nas casas legislativas não terá como ser ouvida sobre 
o que pensa deles. Quando descobrir, pode ser tarde. 

 
Como organizações de caráter público, as entidades so- 

ciais devem estar prontas a interagir com todos os segmen- 
tos da sociedade e prontas para afirmar os seus interesses e 
pontos de vista sobre as grandes questões que mobilizam a 
sociedade. Transformar a sua pauta particular num tema de 
interesse público é o grande desafio a ser enfrentado. 

 
 
 
 
 

As entidades sociais devem 
estar prontas a afirmar os seus 
pontos de vista sobre as 
grandes questões da sociedade. 
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EMPREENDEDORISMO 

Mudanças de paradigmas, em curso desde a segunda 
metade do século 20, geraram um novo conceito e práticas 
a partir do empreendedorismo empresarial. Em especial, ao 
longo das duas últimas décadas, as organizações sem fins 
lucrativos e entidades do Terceiro Setor têm se utilizado de 
ferramentas gerenciais associadas à escola de pensamento 
lideradas por autores ligados às áreas da economia e da ad- 
ministração, o que possibilitou o surgimento de uma nova 
etimologia – o empreendedorismo social. 

Caso, por exemplo, de Joseph Shumpeter (1883-1950), 
da Universidade de Harvard, autor de The Theory of Economic 
Development (“Em empresas novas ou já estabelecidas, o em- 
preendedorismo é o fator que permite que os negócios so- 
brevivam e prosperem num ambiente econômico de mu- 
danças. Ou seja, conforme as oportunidades, num proces- 
so contínuo, os indivíduos com visão empreendedora as 
percebem e as exploram”); de Casson (“Um empreendedor 
é alguém que se especializa em tomar decisões determinantes 
sobre a coordenação de recursos escassos”); de Jasse (“Pode- 
se definir empreendedorismo mais simplesmente como a 
apropriação e a gestão dos recursos humanos e materiais 
dentro de uma visão de criar, desenvolver e implantar reso- 
luções permanentes, de atender às necessidades dos indiví- 
duos”); de Shapiro (“Na maioria das definições de empreende- 
dorismo há um consenso de que estamos falando de um 
tipo de comportamento que inclui tomada de iniciativa; or- 
ganização ou reorganização de mecanismos sócio-econômi- 
cos para transformar recursos e situações em contas práti- 
cas; aceitar riscos e fracassos. O principal recurso usado pe- 
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lo empreendedor é ele mesmo”); e de Peter Drucker (1909- 
2005), pensador empresarial e fundador da Drucker Founda- 
tion for Nonprofit Management (“Empreendedorismo não é nem 
ciência nem arte: é prática”). 

 
Por ser voltado à produção de bens e serviços para o 

mercado, o empreendedorismo privado é individual e visa 
satisfazer as necessidades dos clientes e ampliar as poten- 
cialidades de negócio. Sua medida de desempenho é o lu- 
cro. Já o empreendedorismo social, embora tenha sido 
fortemente influenciado por aquele, apresenta caracterís- 
ticas próprias: ele é coletivo, produz bens e serviços para 
a comunidade, tem foco na busca de soluções para os pro- 
blemas sociais e visa resgatar pessoas da situação de risco 
social e promovê-las. Sua medida de desempenho, portan- 
to, é o impacto social. Ao passar por transformações, o ato 
de empreender, até então relacionado apenas às atividades 
empresariais, adquiriria enfim contornos sociais. “Quando 
falamos de empreendedorismo social, estamos buscando 
um novo paradigma. O objetivo não é mais o negócio do 
negócio [...] Trata-se, sim, do negócio do social, que tem na 
sociedade civil o seu principal foco de atuação e na parce- 
ria envolvendo comunidade, governo e setor privado, a sua 
estratégia”, assinala Melo Neto e Froes. 

Ao delimitar uma conceituação específica e ao mesmo 
tempo evidenciar a sua diferenciação do empreendedorismo 
mais associado à área empresarial, J. Gregory Dees, da Esco- 
la de Graduação em Administração da Universidade de Stan- 
ford, dos Estados Unidos, estabelece as seguintes caracterís- 
ticas próprias do empreendedorismo social: 

• A adoção de uma orientação (ou missão) voltada 
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para a criação e manutenção do valor social (diferentemente 
do valor econômico); 

• A identificação e o firme diligenciamento na procu- 
ra de novas oportunidades de empreendimentos que viabi- 
lizem a consecução da missão da organização; 

• O engajamento no processo de inovação, adaptação 
e aprendizado contínuo; 

• A ação corajosa em face da limitação de recursos 
com que se defrontam, geralmente, as organizações do Ter- 
ceiro Setor; 

• A demonstração de um elevado senso de respon- 
sabilidade cívica para com os segmentos de público com os 
quais a organização está envolvida e a conseqüente sus- 
tentabilidade dos resultados obtidos. 

 
A procura de uma definição de empreendedorismo so- 

cial também justifica a delimitação das características típi- 
cas do empreendedor social. "É alguém que trabalha de uma 
maneira empresarial, mas para um público ou um benefício 
social, em lugar de ganhar dinheiro. Empreendedores soci- 
ais podem trabalhar em negócios éticos, órgãos governa- 
mentais, públicos, voluntários e comunitários [...] Empreende- 
dores sociais nunca dizem 'não pode ser feito'.", define a 
School Social Entrepreneurship, do Reino Unido. Outra entidade 
internacional, a Canadian Center Social Entrepreneurship, traça 
o perfil do empreendedor social: “Assim como um empreende- 
dor de negócios, os empreendedores sociais são criativos, 
determinados e, principalmente, inovadores. A diferença é 
que usam essas qualidades para apresentar novas soluções 
para problemas sociais”. 
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Já William Drayton, fundador da Ashoka, organização 
não-governamental americana, criada em 1980, que apóia 
e forma empreendedores sociais, sintetizou: “Empreende- 
dores sociais são pessoas com visão estratégica, habilidades 
e determinação. Que não descansam enquanto não re- 
solverem os problemas sociais, não apenas em sua comu- 
nidade, mas em todo o sistema. São ao mesmo tempo vi- 
sionários e os engenheiros das mudanças. Há, ainda, uma 
outra característica importante: a fibra ética. O empreende- 
dor social deve ser confiável. O mundo já tem muitos líderes 
que não o são”. (Ashoka, por sinal, que dá nome à sua ONG, 
era uma um líder indiano, que viveu no século III a.C.. Por 
meio de suas ações inovadoras criou um sistema de saúde e 
ensino público que revolucionou a vida social em sua época). 

 
De acordo com Drayton, o perfil deste protagonista so- 

cial abrange as seguintes características: 
• Idéia inovadora; 
• Criatividade; 
• Qualidade empreendedora; 
• Projeto de impacto social; 
• Fibra ética 

(personalidade confiável) 
 

Além disso, é preciso que os projetos sejam realizáveis, 
auto-sustentáveis, replicáveis e que envolvam váriaspessoas 
e segmentos da sociedade, em especial a população atendi- 
da. Ainda devem gerar impacto social e permitir que seus re- 
sultados possam ser avaliados. Os passos seguintes são: colo- 
car a idéia em prática, institucionalizar e gerar um momen- 
to de maturação até que seja possível a sua multiplicação 
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por outras localidades, criando, assim, um processo de rede 
de atendimento ou de franquia social. 

 
Para efeitos didáticos e até mesmo evitar confusões con- 

ceituais, é válido sublinhar o que não é considerado em- 
preendedorismo social. Não é, por exemplo, responsabili- 
dade social empresarial, pois esta supõe um conjunto orga- 
nizado e devidamente planejado de ações internas e externas; 
uma definição centrada na missão e atividade da empresa 
ante as necessidades da comunidade. Não é tampouco uma 
organização social que produz e gera receitas, a partir da ven- 
da de produtos e serviços, e muito menos é representado por 
um empresário que investe no campo social, o que está mais 
próximo da responsabilidade social empresarial, e, quando 
muito, da filantropia ou de mera caridade empresarial. 

 
Num sentido mais amplo, o empreendedor social pode 

ser tanto uma pessoa física quanto uma entidade, empresa 
ou instituição com vocação para protagonizar ações ino- 
vadoras e potencial para impactar e transformar a realidade 
social. Vejamos, a seguir, alguns exemplos conhecidos e práti- 
cos que enriquecem a história do empreendedorismo social 
brasileiro. 

 

EDUCAÇÃO E ARTE CONTRA 
A EXCLUSÃO E OPRECONCEITO 
Desde 1991, a Escola Criativa Olodum (ECO) funciona 

no Pelourinho, bairro do centro histórico de Salvador. Com 
a missão de preservar a cultura negra por meio de manifes- 
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tações artísticas e educação profissionalizante, ela atende 
crianças e adolescentes, entre 7 e 21 anos, em situação de 
risco social e com pouca qualificação para o mercado de 
trabalho. A ECO nasceu a partir do sonho de João Jorge 
Santos Rodrigues, que trabalhava em um pólo petroquími- 
co para sustentar a família e pagar o curso de Direito. Des- 
de essa época, João, um engajado afrodescendente baiano, 
lutava pelos direitos da população negra do seu Estado. 

 
O projeto social de João Jorge propõe resgatar um tra- 

balho de atenção a todos os movimentos que acontecem na 
comunidade - e não só no espaço físico da escola –, reforçan- 
do a identidade negra, complementando o ensino formal 
com informações que exercitam a prática da cidadania e pro- 
movendo a capacitação técnica profissional dos meninos e 
meninas pertencentes ao projeto. Com isso, a ECO busca 
garantir a esses jovens atenção e respeito aos valores cultu- 
rais, artísticos e históricos próprios de seu contexto social, 
garantindo também a sua liberdade de criação e o acesso às 
fontes de cultura. 

Além dessa missão, a escola idealizada por João Jorge 
realiza um trabalho preventivo no combate ao uso de dro- 
gas lícitas e ilícitas, prevenção de doenças sexualmente trans- 
missíveis, como a Aids, e demais riscos a que estão sujeitos 
jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal, pro- 
piciando o fortalecimento dos vínculos familiares, escolares 
e comunitários. Os alunos da Escola Criativa Olodum (ECO) 
são financiados pelo Grupo Cultural Olodum e recebe apoio 
de empresas baianas. Já os projetos de resgate da cidadania 
e da cultura negra e o projeto de Capacitação Solidária têm 
como fonte de recursos a Prefeitura de Salvador. 
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PARCERIA QUE FORTALECE 
A ESCOLA PÚBLICA 

Fomentar a qualidade do ensino público desponta a- 
tualmente como um dos principais desafios da área de edu- 
cação no Brasil. Foi pensando em criar um esforço à altura 
dessa demanda, que um grupo de investidores sociais priva- 
dos concebeu e financia o Programa Banco na Escola, um 
bom exemplo de como diferentes empresas nacionais e es- 
trangeiras - algumas delas concorrentes entre si – podem at- 
uar conjuntamente em uma iniciativa de interesse social. Ten- 
do como princípios básicos o espírito comunitário, a ética 
nas relações publicas e privadas e a vocação empreendedo- 
ra, o programa, fruto da parceria entre ABN AMRO Bank, 
Fundação Banco do Brasil, Citybank, Fundação BankBoston, 
Grupo Santander Banespa, Instituto Credicard e JPMorgan, 
é uma iniciativa tem como objetivo capacitar conselhos es- 
colares, grêmios e associações de pais e mestre para apri- 
morar a gestão financeira e o controle sobre os recursos 
públicos destinados à educação. 

As capacitações são ministradas por funcionários das 
organizações envolvidas, que colocam sua expertise em caráter 
voluntário a serviço do programa. A ação conta com um ex- 
tenso material de apoio composto por jogos, manuais, plani- 
lhas e ferramentas de comunicação, que foi elaborado com 
o suporte técnico da prestadora de serviços Oficina de Idéias, 
a executora do trabalho. 

O Programa Banco na Escola marcou a estréia da 
Aliança Social pela Educação, uma instância de participação 
social que começou a ser gestada por um grupo de execu- 
tivos de bancos internacionais em 1998 e que nasceu com 
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o compromisso de contribuir para a qualidade do ensino 
público no Brasil. Além dos investidores sociais privados en- 
volvidos no programa, são parceiros dessa aliança o Mi- 
nistério da Educação (MEC), o Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância), a Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo, onde o trabalho é implementado, e a Coor- 
denação do Orçamento Participativo da Cidade de São Paulo. 

A parceria possui várias instâncias de decisão e a relação 
de trabalho conjunto estabelecida por seus atores é avalia- 
da em encontros sistemáticos da Gerência Executiva do pro- 
grama, formada por coordenadores de cada agente finan- 
ciador e representantes da Oficina de Idéias. A instância de- 
liberativa do programa é o Conselho Gestor, que é compos- 
to por vice-presidentes das instituições aliadas e coorde- 
nadores da empresa executora. Este e/ou a Gerência Execu- 
tiva se reúnem regularmente com a Oficina de Idéias para 
avaliara aspectos relativos ao ingresso ou à mudança na es- 
trutura societária dos parceiros, à manutenção do compro- 
misso assumido pelos aliados, suas responsabilidades, ex- 
pectativas, valor que cada um agrega à parceria, questões 
de comunicação, investimento anual no programa e avali- 
ação de resultados, com base em indicadores quantitativos 
e qualitativos. 

Os resultados do Programa Banco na Escola, que ex- 
iste desde março de 2000, incluem, entre outras realizações, 
4.700 pessoas capacitadas, 494 escolas participantes, a cri- 
ação de grêmios escolares, a articulação e o fortalecimento 
de conselhos escolares e o desenvolvimento de ações visan- 
do reduzir a violência, a repetência e a evasão escolar. 
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RETRATO 3X4 DO EMPREENDEDOR SOCIAL 
✔ O empreendedor social procura por retornos sociais 

de longo prazo em seus investimentos. Mais que 
um rápido acerto, ele quer melhorias duradouras; 

✔ Onde outros vêem problemas, os empreendedores 
vêem oportunidades; 

✔ O empreendedor não é guiado simplesmente pela 
percepção de uma necessidade social ou pela sua 
compaixão. Em vez disso, tem uma visão de como 
alcançar melhorias e é determinado a fazer sua 
visão funcionar, pois é persistente. 

✔ Empreendedores são inovadores: esta é a principal 
marca registrada deles. Mais: ultrapassam 
obstáculos, desenvolvem motivações e novos 
modelos e são pioneiros em novas abordagens. 
Não é apenas uma explosão única de criatividade. 
É um processo contínuo de exploração, aprendizado 
e melhoria. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartilhar o conhecimento que pode ser replicado 
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Existem, no Brasil, diversas instituições sem fins lucra- 
tivos que podemos considerar instituições modelo - não so- 
mente pelo excelente trabalho técnico desenvolvido em suas 
áreas de concentração, como também  pela gestão  atualiza- 
da, que não deixa nada a dever ao arsenal de gestão do Se- 
gundo Setor. 

Encontramos por todo o país instituições consideradas 
tão avançadas tecnicamente quanto as encontradas em qual- 
quer lugar do mundo. Devido ao reconhecimento do traba- 
lho que realizam, essas instituições têm sido convidadas a 
apresentar seu trabalho no exterior e procuradas também 
por organizações de todo o mundo interessadas em conhecer 
a maneira como trabalham. 

As dificuldades encontradas em nosso país, e o mode- 
lo utilizado pelas instituições para se desenvolverem, inde- 
pendentes do governo - ao contrário de outros países, onde 
as instituições recebem todo tipo de assistência técnica gover- 
namental e treinamento - possibilitaram atingir um nível de 
excelência em várias áreas incluídas no Terceiro Setor, desta- 
cando-se, neste grupo, as instituições que trabalham  com 
as pessoas com deficiência. 

 
A metodologia e a experiência adquirida por diversas 

instituições brasileiras, entre as quais a AACD  (Associação 
de Assistência à Criança Deficiente), a Sociedade Pestalozzi, 
a Adere (Associação para Desenvolvimento, Educação e Re- 
cuperação do Excepcional), as APAEs (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), servem de exemplo para técnicos 
de diversos países da América do Sul - e também a institui- 
ções dos Estados Unidos e de países da Europa. Se, por um 
lado, a carência de recursos trouxe inúmeras dificuldades 
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para o Setor, por outro fez com que fossem desenvolvidas téc- 
nicas e metodologias próprias, que possibilitaram o vertigi- 
noso desenvolvimento dos técnicos e organizações no Brasil. 
Em muitas situações, a técnica apurada não é suficiente 
para a manutenção e mesmo a sobrevivência de uma orga- 
nização, qualquer que seja ela. É necessário que o conheci- 
mento, os recursos de todo tipo e a experiência sejam geren- 
ciados profissionalmente para que não se percam com o 
tempo ou em períodos de crise. 

Foi justamente a crise persistente que levou muitas ins- 
tituições a desenvolverem competências em gestão também 
reconhecidas por instituições de todo o mundo. 

Fora do país, muitas instituições recebem não apenas 
recursos financeiros do governo e de outras fontes, como 
também treinamento, consultorias de vários tipos, incen- 
tivos à comercialização de produtos e um imenso apoio da 
população. Isso de várias maneiras, desde auxílio financeiro 
direto à compra preferencial de produtos comercializados 
pelas organizações. 

No Brasil, esses recursos e auxílios ainda são muito limi- 
tados. Por esse motivo, as instituições foram levadas a de- 
senvolver capacidade de gestão reconhecida por outros país- 
es. Com raras exceções, no entanto, toda essa experiência e 
conhecimento estão restritos à própria instituição. Em al- 
guns casos, este valioso conjunto de conhecimentos e habili- 
dades é mais conhecido fora do país do que dentro dele. 

Seria egoísmo não abrir este conjunto de conhecimen- 
tos e habilidades a outras instituições brasileiras. Dentre as 
diversas maneiras possíveis de fazê-lo, destaca-se a Tecnolo- 
gia Social própria – o conhecimento adquirido por uma or- 
ganização que pode ser replicado, com as adaptações 
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necessárias, por outras. E, dentro dela, uma de suas ferra- 
mentas de desenvolvimento é a Franquia Social. 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 
tecnologia é a “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre 
técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um 
ou mais ofícios ou domínios da atividade humana; técnica 
ou conjunto de técnicas de um domínio particular (derivação 
por metonímia); qualquer técnica moderna e complexa (de- 
rivação por extensão de sentido)”, enquanto a definição de 
social é “o que o pertence a todos”. 

Uma definição de Tecnologia Social seria, portanto, o 
conhecimento sistematizado voltado para o benefício de to- 
da a sociedade, que pode, pelo exemplo que encerra, ser reapli- 
cado em outras realidades e até gerar políticas públicas. 

 
A Franquia Social é uma forma de aplicação de tecnolo- 

gias sociais, que pode ser replicada pela inspiração em pro- 
gramas sociais bem-sucedidos. Utilizando-se os mecanismos 
típicos de uma operação de franchising empresarial, criam- 

 
 

A Franquia Social é uma 
forma de aplicação de 
tecnologias sociais, 
que pode ser replicada 

pela inspiração em programas 
sociais bem-sucedidos. 
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se unidades desses programas sociais. Cada unidade é im- 
plantada, operada e gerida por um franqueado, que tanto 
pode ser outra ONG como uma empresa. A única coisa que 
o difere de um franqueado empresarial é o fato de sua fran- 
quia não ter fins lucrativos. 

 
Em nosso país, existem algumas poucas franquias – 

porém excelentes. Entre elas podemos mencionar o Progra- 
ma Formare, administrada pela Fundação Iochpe, consti- 
tuído de cerca de 60 unidades. Estas unidades trabalham 
com a profissionalização e sua particularidade é o fato de 
estarem instaladas nas empresas, que, assim, exercem com- 
petentemente sua ação de Responsabilidade Social. 

 
Outro exemplo brilhante é o Comitê de Democratiza- 

ção da Informática (CDI), que iniciou seu trabalho de in- 
clusão digital no Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio 
de Janeiro, e, hoje, engloba hoje mais de 1.000 unidades. 

Estas experiências demonstram a viabilidade e a reali- 
dade da franquia no Terceiro Setor. O conceito utilizado pelas 
empresas se aplica perfeitamente às instituições, uma vez que 
sua base é universal – como também suas vantagens (e desvan- 

 
 

Um de nossos principais 
objetivos é transformar 
toda a rede AVAPE 

na Federação AVAPE 
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tagens). Algumas das vantagens da franquia social, são: 
- A democratização do conhecimento e da experiência 

de uma organização bem-sucedida; 
- Arápida expansão deuma determinada organização, 

disponibilizando tecnologia e habilidades para outras orga- 
nizações aumentando o potencial de atendimento a muitos 
outros beneficiários; 

- Um aporte adicional de recursos para o franqueador 
social, que, por tratar-se de instituição sem fins lucrativos, 
reverte estes recursos para a melhoria dos processos e para 
a expansão dos atendimentos aos beneficiados; 

- O aprimoramento dos processos e da gestão; 
- Ofortalecimentodainstituiçãofranqueadora,quese 

torna uma rede, ou um conglomerado, ou uma federação. 
 

Apesar dessas e de outras vantagens, existem, evidente- 
mente, organizações e pessoas que são contra o modelo. 
Como se pode perceber na menção de Marcelo Cherto no 
livro Franchising: “Apesar de seu enorme sucesso, a Franquia 
Social enfrenta a resistência de alguns integrantes do Ter- 
ceiro Setor, que vêem nela algum tipo de ameaça, talvez por 
considerá-la ‘parente próxima’ das atividades capitalistas, 
com finalidade de lucro”. O próprio Cherto acredita – e eu 
concordo com ele – que esta resistência tem diminuído e 
tende a ser muito menor no futuro à medida que iniciativas 
bem-sucedidas se multipliquem. 

 
Cientes das vantagens, e reconhecendo o sucesso de ini- 

ciativas anteriores acima mencionadas, decidimos, em 2006, 
iniciar a Franquia Social AVAPE. Esta decisão se prende a al- 
gumas particularidades da instituição que têm despertado 
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a curiosidade e o interesse de outras organizações, no Brasil 
e no exterior – o que gerou diversas parcerias internacionais. 
Com 24 anos de existência, a AVAPE adquiriu uma ex- 
periência que poucas instituições brasileiras possuem. Du- 
rante este tempo, ela acumulouconhecimentos, desenvolveu 
metodologias próprias, e, agora, pretende disseminar a práti- 
ca adquirida em duas décadas de experiência para todo o 
país, levando a marca AVAPE a outros estados da Federação. 

 
O trabalho da instituição é essencialmente focado na 

transdisciplinaridade. Quando chega um novo cliente, ele é 
avaliado por uma equipe, que vai discutir e traçar um plano 
de tratamento adequado às suas necessidades. Trata-se de 
um trabalho de equipe que permite formar uma visão holísti- 
ca do indivíduo, em que cada profissional leva a sua técnica, 
que deve se moldar a cada paciente. Ele, então, recebe uma 
previsão de resultados. O planejamento de tratamento é moni- 
torado a cada três meses. Se os resultados não forem satis- 
fatórios, os profissionais se sentarão novamente para traçar 
um novo plano. 

No início de sua existência, a AVAPE não possuía este 
padrão, uma vez que contava apenas com atendimento a 
deficientes físicos – a maioria dos casos era encaminhada 
apenas a profissionais da área médica. Somente em 1988 é 
que a instituição ampliou consideravelmente seu leque de 
atuação, remodelando o quadro de profissionais e passan- 
do a adotar este modelo de atendimento interdisciplinar. 

O mote para a decisão em favor da Franquia Social é a 
crença de que quanto mais pessoas participarem de proje- 
tos de transformação como este, no Brasil, mais promissor 
será o futuro das pessoas com deficiência e de nosso país. 
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O MODELO 
 

A AVAPE conta com 14 unidades de atendimento, sendo 
13 no estado de São Paulo e uma em Resende, no Rio de 
Janeiro. Desde dezembro de 2005, está em funcionamento 
a primeira unidade franqueada da AVAPE: a unidade da 
Mooca, na cidade de São Paulo. Apesar de ter um conselho 
e diretora próprios, ela adota a metodologia e a marca AVAPE. 
O objetivo é contribuir para a inclusão social de pes- soas 
com deficiência, oferecendo a elas alternativas de tra- 
balho e capacitação para enfrentarem um mercado de tra- 
balho competitivo. A previsão é que serão atendidas men- 
salmente 120 pessoas na área de reabilitação profissional, 
e 100 na área de capacitação. Por tudo isso, a unidade Mooca 
representa um passo importante para a instituição, ofere- 
cendo a experiência e know-how da entidade à população 
com deficiência e também às pessoas carentes de São Paulo. 

 
No modelo adotado pela AVAPE, a instituição funcionará 

como a entidade gestora de uma rede composta por enti- 
dades independentes (que usarão a marca AVAPE), e enti- 
dades afiliadas (novas AVAPEs, construídas inteiramente sob 
a genética administrativa da AVAPE Mãe, mas com admi- 
nistração autônoma). 

O principal objetivo não é obter lucro, e sim beneficiar 
o maior número possível de pessoas dentro de um padrão 
desenvolvido de sucesso e, assim, disseminar a AVAPE por 
todo território nacional. 

Olhando para o futuro, vislumbramos a rede AVAPE 
transformada numa Federação AVAPE. Esperamos que num 
futuro próximo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Andar dentro da lei para ter crédito 
com a sociedade 
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As entidades sem fins lucrativos devem acompanhar as 
normas relativas ao Terceiro Setor para não perderem direi- 
tos ou deixar de cumprir suas obrigações legais. Em deter- 
minados momentos parece haver um número tão grande de 
regras, que podem até confundir o empreendedor social. 

A norma maior, base de todo o ordenamento jurídico, 
é a Constituição Federal (de 1988). Nenhuma lei pode con- 
trariar os seus dispositivos. Entretanto, em alguns momen- 
tos deparamos com leis, decretos e regulamentos que trans- 
gridem a Carta Magna. 

A liberdade de associação é um dos pilares da demo- 
cracia. Foi consagrada no art. 5º, inciso XVII da Carta Maior. 
A Constituição veda a interferência estatal nas associações 
e garante que ninguém é obrigado a associar-se ou se man- 
ter-se associado. Existem outros dispositivos que alicerçam 
direitos relevantes às instituições. Cito, a título de exemplo, 
o artigo 150, inciso VI, b, que proíbe à União, ao Estados, 
aos Distrito Federal e Municípios instituírem impostos so- 
bre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de edu- 
cação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei. Assim. também o § 7º do art. 195 "isen- 
ta" de contribuição para a seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei. As normas constitucionais deverão ser 
conhecidas para que o empreendedor social saiba exigir o 
cumprimento das mesmas. 

O Código Civil fixa regras gerais (arts. 44 a 52) e es- 
pecíficas para associações (53 a 61 ), fundações (62 a 69) e 
de adaptação ao Código (2.031, 2.033 e 2.034). 

A Lei 10406/02, que é novo Código Civil, como vimos 
anteriormente, não pode contrariar a Carta Magna. Mas 
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lembro da antiga redação do art. 59 deste Código, que 
afrontava o art. 5, XVII e caracterizava a interferência do Es- 
tado no direito de auto-organização dos associados. Pres- 
crevia cláusulas compulsórias, chegando a determinar até o 
absurdo quorum de 1/3 dos associados para a mudança do 
estatuto. Mas houve reação da sociedade civil organizada. 
Entidades se reuniram e tanto no legislativo, no executivo e 
no judiciário defenderam os seus direitos, chegando à revo- 
gação e alteração do citado dispositivo e de outros. Vale 
destacar as ações da REBRAF-Rede Brasileira de Entidades 
Assistenciais Filantrópicas, nos três poderes da República, 
inclusive foi admitida na Ação Direta de Inconstitucionali- 
dade como amicus curiae pelo Supremo Tribunal Federal, 
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 
59 do estatuto civil. 

 
O Código Civil estabelece que a associação como a fun- 

dação são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas 
começam sua existência legal com a inscrição do ato con- 
stitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, 
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averban- 
do-se no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo. Decai em três anos o direito de anular a con- 
stituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito 
do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua in- 
scrição no registro. 

Cumpre ressaltar que, apesar de ser comumente uti- 
lizada a sigla ONG (Organização Não-Governamental), não 
é um termo conceituado em lei. 

A associação é definida  pelo Código Civil  como  união 
de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Seu 
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estatuto deve conter: a denominação, os fins e a sede da as- 
sociação;II - os requisitos para a admissão, demissão e ex- 
clusão dos associados; III - os direitos e deveres dos associa- 
dos; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o 
modo de constituição e de funcionamento dos órgãos delib- 
erativos; VI - as condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução.VII - a forma de gestão ad- 
ministrativa e de aprovação das respectivas contas. O registro 
declarará: I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de du- 
ração e o fundo social, quando houver; II - o nome e a indi- 
vidualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 
III - o modo por que se administra e representa, ativa e passi- 
vamente, judicial e extrajudicialmente; IV - se o ato constitu- 
tivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 
V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais; VI - as condições de extinção da pessoa ju- 
rídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. 

Para fundação, o Código determina que o instituidor 
fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial 
de bens livres, especificando o fim a que se destina, e de- 
clarando, se quiser, a maneira de administrá-la. A fundação 
somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, 
culturais ou de assistência. 

 
 

TÍTULOS, CERTIFICADOS 
E QUALIFICAÇÕES 

As instituições poderão buscar registros facultativos 
perante o Poder Público, que são chamados de Títulos, Cer- 
tificados ou Qualificações. Estes registros diferenciam as en- 
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tidades, facilitam a captação de investimentos privados, aces- 
so a recursos público, parcerias, convênios entre outras van- 
tagens. Cada opção exigirá cumprir as exigências da legis- 
lação especifica. Vamos destacar algumas normas da esfera 
federal referente a : utilidade publica federal, Oscip e OS. 

 
 

 
UTILIDADE PUBLICA FEDERAL 
LEI Nº 91/35; 
DECRETO Nº50.517/61 
E DECRETO Nº 3.415/00 

As associações e as fundações constituídas com o final- 
idades de desenvolver atividades de relevante valor social, em 
prol da coletividade podem ser declaradas de utilidade pub- 
lica, cumprindo os requisitos exigidos na lei e decretos acima 
elencados. A declaração é outorgada pelo Ministério da Justiça. 

 
 

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
INTERESSE PÚBLICO 
(OSCIP) LEI 9790/99 

Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito pri- 
vado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos 
sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos insti- 
tuídos pela lei 9790/99.Para os efeitos desta Lei, considera- 
se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que 
não distribui, entre os seus sócios ou associados, consel- 
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heiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais exce- 
dentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonifi- 
cações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferi- 
dos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica 
integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

Não podem pleitear a qualificação como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público: I - as sociedades 
comerciais; II - os sindicatos, as associações de classe ou de 
representação de categoria profissional; III - as instituições 
religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cul- 
tos, práticas e visões devocionais e confessionais; IV - as or- 
ganizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fun- 
dações; V - as entidades de benefício mútuo destinadas a 
proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de asso- 
ciados ou sócios; VI - as entidades e empresas que comer- 
cializam planos de saúde e assemelhados; VII - as instituições 
hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não 
gratuito e suas mantenedoras; IX - as organizações sociais; 
X - as cooperativas; XI - as fundações públicas; XII - as fun- 
dações, sociedades civis ou associações de direito privado 
criadas por órgão público ou por fundações públicas;   XI-  
II - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de 
vinculação com o sistema financeiro nacional a que se ref- 
ere o art. 192 da Constituição Federal. 

A qualificação instituída por esta Lei, observado em 
qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, 
no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente 
será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos 
uma das seguintes finalidades: I - promoção da assistência 
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social; II - promoção da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico; III - promoção gratuita da 
educação, observando-se a forma complementar de partic- 
ipação das organizações de que trata esta Lei; IV - promoção 
gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; V - pro- 
moção da segurança alimentar e nutricional; VI - defesa, 
preservação e conservação do meio ambiente e promoção 
do desenvolvimento sustentável; VII - promoção do volun- 
tariado; VIII - promoção do desenvolvimento econômico e 
social e combate à pobreza; IX - experimentação, não lucra- 
tiva, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alter- 
nativos de produção, comércio, emprego e crédito; X - pro- 
moção de direitos estabelecidos, construção de novos dire- 
itos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia e de outros valores universais; XII 
- estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alter- 
nativas, produção e divulgação de informações e conheci- 
mentos técnicos e científicos que digam respeito às ativi- 
dades mencionadas neste artigo. 

Com a lei ficou instituído o Termo de Parceria, assim 
considerado o instrumento passível de ser firmado entre o 
Poder Público e as entidades qualificadas como Organiza- 
ções da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à for- 
mação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fo- 
mento e a execução das atividades de interesse público pre- 
vistas no artigo 3o desta Lei. 
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OS- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
– LEI 9.637/98 
O Poder Executivo poderá qualificar como organizações 

sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra- 
tivos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendi- 
dos aos requisitos previstos na lei 9.637/98. 

São requisitos específicos para que as entidades pri- 
vadas referidas habilitem-se à qualificação como organiza- 
ção social: I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, 
dispondo sobre: a) natureza social de seus objetivos rela- 
tivos à respectiva área de atuação; b) finalidade não-lucra- 
tiva, com a obrigatoriedade de investimento de seus exce- 
dentes financeiros no desenvolvimento das próprias ativi- 
dades; c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos 
de deliberação superior e de direção, um conselho de ad- 
ministração e uma diretoria definidos nos termos do estatu- 
to, asseguradas àquele composição e atribuições normati- 
vas e de controle básicas previstas nesta Lei; d) previsão de 
participação, no órgão colegiado de deliberação superior, 
de representantes do Poder Público e de membros da comu- 
nidade, de notória capacidade profissional e idoneidade 
moral; e) composição e atribuições da diretoria; f) obriga- 
toriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, 
dos relatórios financeiros e do relatório de execução do con- 
trato de gestão; g) no caso de associação civil, a aceitação 
de novos associados, na forma do estatuto; h) proibição de 
distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, re- 
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tirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; 
i) previsão deincorporação integral dopatrimônio, dos lega- 
dos ou das doações que lhe foram destinados, bem como 
dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, 
em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de 
outra organização social qualificada no âmbito da União, 
da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção 
dosrecursosebensporestesalocados;II-haveraprovação, 
quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação 
como organização social, do Ministro ou titular de órgão 
supervisor ou regulador da área de atividade correspondente 
ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Adminis- 
tração Federal e Reforma do Estado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrumando a própria casa. 
Da missão institucional à gestão de pessoas 
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Governança Corporativa é um conjunto de valores, prin- 
cípios e processos que rege o sistema segundo o qual a en- 
tidade é dirigida e controlada. A estrutura da Governança 
deve especificar a distribuição dos direitos, responsabilida- 
des e relacionamentos entre os diferentes participantes da 
corporação, definir as regras e procedimentos para a to- 
mada de decisões, estabelecer as bases através  das  quais os 
objetivos da entidade são estabelecidos  e recomendar os 
meios pelos quais podem ser alcançados, além de defi- nir 
os instrumentos de monitoração e de avaliação de de- 
sempenho. 

No início dos anos 2000, com o surgimento de vários 
casos de fraudes nos Estados Unidos (Enron, WorldCom e 
Tyco, entre outros), percebeu-se a necessidade de um aper- 
feiçoamento dos processos. Foi aprovada então uma lei - a 
Sarbannes-Oxley -, com o objetivo oferecer segurança aos 
investidores e maior transparência na Governança das em- 
presas. 

No Brasil, várias ações têm sido adotadas visando o 
aperfeiçoamento da Governança nas empresas, destacan- do-
se a fundação do Instituto Brasileiro de Governança Cor- 
porativa (IBGC), que vem promovendo a consciência e oco- 
nhecimento sobre o tema - e que editou o Manual de Melho- 
res Práticas, que serve como um guia de ações. Outra ação 
importante foi a divulgação, pela Comissão de Valores Mo- 
biliários, das Recomendações da CVM sobre Governança Corpora- 
tiva e o lançamento, pela Bovespa, do documento Novo Mer- 
cado e dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa, através 
dos quais as empresas optantes se comprometem a adotar 
práticas de administração que vão além do que é estabele- 
cido pela legislação. 
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A Governança Corporativa aumenta a eficiência da 
gestão das instituições e entidades sociais através da de- 
finição clara dos papéis dos seus orgãos de gestão, do mo- 
nitoramento da sua performance, da transparência inter- 
na e externa à suas ações e resultados, e, finalmente, da 
adoção de uma postura socialmente responsável, que vise 
a garantia da sua perenidade. 

Os organismos que fazem parte da Governança Corpo- 
rativa são a Assembléia Geral, o Conselho de Administra- 
ção, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e a Auditoria 
Externa. Operacionalmente, a Governança é exercida pelo 
Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. Estes 
integrantes têm os seus papéis, responsabilidades e relacio- 
namentos claramente definidos, o que lhes permite desem- 
penhá-los com maior eficiência. 

O perfil de um Conselho Gestor, ou Conselho de Ad- 
ministração, atuante inclui participação ativa, com seus in- 
tegrantes oferecendo idéias, opiniões e apoio à Diretoria Exe- 
cutiva. Dessa forma, a abastece de informações que permi- 
tem a monitoração do desempenho da empresa/instituição. 
O Conselho participa de forma viva e não meramente buro- 
crática das discussões relacionadas às decisões importantes 
da organização, e busca, permanentemente, informações 
sobre o setor de atuação da organização para agregar valor 
a essas decisões. 

Vamos exemplificar estes conceitos. Quando o capital 
de uma empresa ou de uma entidade é aberto, elas deixam 
de ter um “dono” e passam a ser administradas por repre- 
sentantes de seus financiadores – ou investidores, no caso 
de empresas. Estes representantes, então, precisam seguir 
determinados princípios e valores, têm de prestar contas a 
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quem apóia financeiramente. Passa a existir, formalmente, 
um compromisso de metas a serem cumpridas. A Governan- 
ça Corporativa, portanto, é um conceito oposto àquele que 
dizia ao dono tudo ser permitido: “é meu, é privado, por is- 
so eu faço o que quero”. Ao adotar o novo modelo, a insti- 
tuição passa a governar-se para fora, demonstrando o que 
e como se faz. 

As empresas de hoje, quando abrem o capital, estão 
obrigadas a demonstrar profissionalmente os seus planos 
de curto e médio prazo. Isso para que a sociedade saiba se 
vale a pena investir nelas, no tipo de negócio a que se dedi- 
cam. O Brasil ainda tem muito a fazer nessa matéria, em fun- 
ção da histórica instabilidade política do país, da instabili- 
dade econômica que vivemos nas últimas décadas. E, mais 
do que isso, por ser um país ainda pouco regulamentado. 
Por isso nunca é demais enfatizar que quando se abre o ca- 
pital, quando se abre a sociedade à participação de tercei- 
ros é preciso definir nos papéis com clareza. Esta nova rela- 
ção entre empresas, ou instituições, e a sociedade gera um 
processo de amadurecimento de todos os envolvidos. 

 
 
 

Quando lidamos com nossos 
próprios recursos, temos 
domínio sobre eles, sobre 
nossas atitudes e sobre as 
respostas a essas atitudes. 
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As empresas e organizações que não se prepararem pa- 
ra os novos tempos vão ficar para trás. Assim como, infeliz- 
mente, o Brasil tem ficado em relação aos países mais de- 
senvolvidos. Há 15 anos, o país tinha a nona economia mun- 
dial. Hoje é a 19ª. Quem, com segurança, pode dizer onde 
estará daqui a cinco anos se não adequar-se? 

A atualização dos conceitos, a profissionalização da 
gestão, mais do que novidades, são imposições da necessi- 
dade de sobrevivência, perpetuação e crescimento das em- 
presas e instituições. Para isso ser possível é preciso projetá- 
las para um cenário de cinco, dez anos. Sem isso não se vai 
para frente. 

Quando lidamos com nossos próprios recursos, temos 
domínio sobre eles, sobre nossas atitudes e sobre as respos- 
tas a essas atitudes. Tudo é de nossa responsabilidade e jul- 
gamento. Agora, quando lidamos com o capital de tercei- 
ros, principalmente o capital de risco, é preciso prestar con- 
tas a quem financia. Quem investe quer saber de resultados, 
não corre riscos por correr. Por isso, exige transparência. Eis 
nosso novo ponto de partida. É preciso informar todos os 
envolvidos o que e como se pretende construir: associados, 
parceiros, funcionários e, principalmente, os clientes. 

A adoção do modelo de Governança Corporativa exi- 
ge, portanto, uma verdadeira reinvenção da instituição. E, 
para isso, é necessário mudar a mentalidade das pessoas que 
fazem parte de sua estrutura. A maioria das pessoas que é 
resistente a mudanças não enxerga o valor da mudança e 
qual é o horizonte da mudança. Se falamos em mudança de 
cultura, que é algo muito profundo, é preciso termos em 
mente que vamos mexer com valores que estão cristalizados 
no comportamento coletivo e que há coisas que muitos não 
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querem mudar. 
Fatores multinacionais da mudança por exemplo, fa- 

lando sobre empresas,são,normalmente, construídosa cur- 
to prazo. Mas você não consegue mudar o destino de uma 
organizaçãoapenas comvisões acurto prazo, é preciso im- 
plantar o médio e o longo prazo. Por isso, o ciclo tem de du- 
rar cinco anos. 

Nesse período de tempo é possível construir planos de 
curto prazo (dentro de 1 ano), planos de médio prazo (do 
segundo ao terceiro ano) e planos a longo prazo (do tercei- 
ro ao quinto ano). Dessa forma as pessoas poderão perce- 
ber que o ponto de partida vai conduzir a um novo contex- 
to. Elas, então, começam a entender o motivo da mudança. 
O fundamento da questão é buscar o entendimento dos 
vários papéis em várias instâncias, que vão desde o papel de 
associado, do Conselho de Administração e Gestão), dos 
conselhos de apoio (Conselho Fiscal e Conselho Consulti- 
vo), que fizeram planos exeqüíveis para a superintendência 
comunicar para a instituição. Se não houver harmonia, uma 
forma de entender a diversidade, de entender a nova visão, 
sem perder o foco da missão, não se haverá nenhuma orga- 
nização na empresa. 

Nessa forma de gestão estamos lembrando o tempo 
inteiro a todos os envolvidos o que a gente queria quando 
criamos a instituição, o que nós somos e o que pretende- 
mos ser. 

Este exercício, de um modo geral, é muito difícil. Quem 
imagina que é fácil fazer as pessoas olharem para o futuro, 
engana-se. Num país marcado pela instabilidade, como o 
Brasil, as resistências à mudança tendem a ser maiores. Exis- 
te muita insegurança. Para muitos é como olhar para uma 
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miragem. Quem garante que o futuro que estou visualizan- 
do será igual ao que eu vejo? Resposta: é preciso testar e re- 
ver os conceitos o tempo inteiro e não apenas de tempos em 
tempos. 

Enquanto os países mais desenvolvidos evoluíram sis- 
tematicamente em direção à globalização, o Brasil saiu do 
telégrafo, do telex, direto para a era da Internet. E há pes- 
soas que não perceberam o significado desse salto. Elas con- 
tinuam pensando com a cabeça no telégrafo, só que o mun- 
do em torno delas está na velocidade da Internet. 

Quem muda sua forma de trabalhar, não explora ao 
máximo este novo potencial, fica para trás. A questão prin- 
cipal hoje é velocidade das mudanças que ocorrem. São as 
forças de pressão sobre os mecanismos, sejam eles da ini- 
ciativa privada, ou do Terceiro Setor. Quem não tiver um 
modelo bem desenhado está fadado ao insucesso. 

Governançamou government, nada mais é que uma ferra- 
menta de gestão que visa três coisas. Primeiro, usar todos 
os instrumentos de gestão como uma orquestra. Mas não 
adianta formar uma orquestra com músicos virtuosos se não 
houver um maestro virtuoso para comandá-la. Não foi isso 
que aconteceu com a Seleção Brasileria na Copa do Mun- 
do da Alemanha? Em segundo lugar, os instrumentos têm 
de seguir a partitura disciplinadamente, obedecendo à in- 
tervenção em tempo real do maestro. Terceiro requisito: to- 
do mundo tem que entender que a orquestra está ali por 
uma razão. Quem é todo mundo? A platéia. A platéia é a ra- 
zão de a orquestra estar ali. 

Então, eu diria que Governança é exatamente esse pa- 
pel dentro de uma instituição. Se não houver harmonia, dis- 
ciplina, se não existirem mecanismos de comunicação entre 
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todos os elementos que formam essa grande orquestra, po- 
de ter certeza de que se está no caminho do fracasso. 

Vamos imaginar uma entidade pequena, que está sobre- 
vivendo no limite. E que quer dar um salto. O que, dentro de 
uma instituição ou uma entidade de pequeno porte, é pos- 
sível fazer em termos de Governança? Primeiro, antes de pen- 
sar a sua forma de Governança, a instituição deve saber o 
que deseja para o futuro. Sem fazer a si própria essa pergun- 
ta de motivação em relação ao futuro, sem ter isso claro, é 
perda de tempo pensar em Governança. Em outras palavras, 
tudo depende do que você quer ser quando crescer. 

Antes do government, existe uma disciplina que o mer- 
cado brasileiro, hoje, está começando a entender, que sig- 
nifica a etapa do planejamento. Seja qual for a instituição 
que você esteja falando, desde um indivíduo, uma família, 
ou uma instituição do terceiro setor, o planejamento é vital. 
E planejamento nada mais é do que um exercício de imagi- 
nação, em que a gente estabelece um ponto de origem e um 
ponto de destino. E essa elaboração, depois de constituída, 
vai pensar nos instrumentos de gestão. 

 
 
 
 

A maioria das pessoas que é 
resistente a mudanças não 
enxerga o valor da mudança e 
qual é o horizonte da mudança. 
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Pra onde eu vou a partir daqui? 
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No mundo globalizado, altamente competitivo, em cons- 
tante mudança e integrado pelas comunicações, sobrevive- 
rão os que se adaptarem  melhor ao  novo meio ambiente - 
e não os mais fortes ou mais inteligentes, como escreveu 
Charles Darwin em sua Teoria da Evolução. O mesmo se apli- 
ca às organizações. Sobreviverão aquelas que melhor conhe- 
cerem o meio em que atuam e souberem adaptar-se a ele. 

Uma das ferramentas disponíveis para esta adaptação 
no meio ambiente organizacional é o planejamento estraté- 
gico. Há quem argumente que o planejamento estratégico 
seria uma ferramenta adequada apenas para grandes em- 
presas. Discordo. Trata-se de um recurso utilizável por qual- 
quer tipo de organização - e de qualquer tamanho. Natu- 
ralmente, dependendo do porte da entidade, o processo se 
torna mais ou menos simplificado. Em qualquer situação, 
porém, é factível e tremendamente útil para a organização 
que o desenvolve e utiliza. Como veremos adiante. 

 
É claro que muitas discussões, discordâncias e metodo- 

logias existem sobre a validade e sobre o desenvolvimento 
do plano, porém as vantagens associadas a ele compensam 
a sua realização. As vantagens de quem trabalha baseado 
em planejamento são tão grandes - e palpáveis-, que não 
tenho dúvida em incluir o planejamento estratégico como 
um dos fatores críticos de sucesso da instituição do futuro. 
Estudos realizados pelo doutor canadense em gestão Henry 
Mintzberg com 2.500 organizações de todo o mundo, 
durante vinte anos, e disponibilizados para consulta em 1994 
sob o título "Ilusão do Planejamento Estratégico", mostra- 
ram que os resultados obtidos por elas com o planejamento 
estratégico foram mínimos, irrelevantes. Uma das razões ex- 
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postas por Mintzberg é que planejamento estratégico não é 
sinônimo de pensamento estratégico. Planejamento estraté- 
gico diz respeito à análise. Pensamento estratégico, à sínte- 
se, envolvendo intuição e criatividade. Com base no estudo, 
Mintzberg demonstrou que o planejamento enveredou por 
um caminho em que a análise substituiu a síntese. 

 
Costuma-se enquadrar o planejamento em três filosofias: 

 
A Escola de Concepção (Design School), que usa idéias 

básicas para desenvolver a estratégia, muito calcada na aná- 
lise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, e 
na estratégia que normalmente se encontra na cabeça do lí- 
der. Nessas condições, o planejamento é basicamente infor- 
mal, típico de pequenas organizações e daquelas em início 
do seu ciclo de vida – embora seja também encontrado em 
empresas maiores, porém de um só dono ou sob a tutela de 
um líder carismático impositivo; 

A Escola de Planejamento (Planning School), que se 
destaca pelo planejamento formal, desenvolvido por profis- 
sionais da própria empresa muitas vezes lotados num de- 
partamento especializado ou por profissionais contratados. 
Em ambos os casos, segue um roteiro de plano estabeleci- 
do pela empresa, que limita as informações ao que o rotei- 
ro requer; 

Finalmente, temos a Escola de Posicionamento (Posi- 
tioning School), na qual é mais importante o conteúdo da 
estratégia do que o processo. Destaca-se pelo caráter ana- 
lítico, com modelos preestabelecidos e bem conhecidos, co- 
mo o Modelo de Porter, o Modelo BCG (Boston Consulting 
Group) e vários outros. 
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Estas três escolas, cada uma dentro da sua linha, nos 
levam a planos pouco realizáveis se adotadas como base se- 
paradamente. Alguns dos problemas associados à adoção 
de uma ou outra escola são: 

 
1. Desenvolver o planejamento estratégico seguindo 

padrões e procedimentos definidos (Escola de Planejamen- 
to), assumindo que o mundo ficará parado enquanto pla- 
nejamos. 

2. Desenvolver o trabalho com base em dados recebi- 
dos de terceiros sem aproximar-se das áreas geradoras des- 
tes dados para sentir in loco a confiabilidade e precisão dos 
mesmos, e sem conhecer o sentimento de quem está viven- 
ciando certas situações (Escola de Posicionamento). 

3. Assumir que a empresa vai seguir indefinidamente, 
motivada e cegamente, o que estrategicamente está na ca- 
beça do número um dae sua hierarquia, e que o que ele pen- 
sa é o melhor para o futuro dela (Escola de Concepção). 

 
O planejamento estratégico demanda tanto o pensa- 

mento analítico quanto o intuitivo, demanda a participação 
de equipes de diferentes áreas da organização, e demanda 
a participação conjunta dos planejadores e dos executores. 
Por outro lado, é comum depararmos com pessoas que 
conjecturam acerca da validade do planejamento no Brasil 
ou países emergentes de maneira geral devido a inúmeras 
mudanças que acontecem repetidamente na conjuntura, in- 
cluindo mudanças de impostos, planos econômicos, dificul- 
dade para administrar preços em regimes de alta inflaçãoe 
em situações em que não há livre concorrência. 

De fato, no Brasil existe uma grande dificuldade para 
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planejar e acompanhar os planos devido a muitos dos as- 
pectos assinalados. É comum que durante o desenvolvimen- 
to de um plano haja necessidade de voltar atrás para refa- 
zer algum ítem, porque alguma coisa mudou no ambiente e 
o trabalho anterior não reflete mais a situação de mercado. 
Por outro lado, muitos ainda não vêem razões para se 
envolverem no planejamento porque acham que “é coisa de 
grandes empresas ou grandes instituições”. 

Esta discussão preliminar sobre escolas de planejamen- 
to e seus problemas intrínsecos permite àqueles que já de- 
senvolvem o planejamento em suas instituições tentar en- 
quadrar-se em uma das escolas acima e verificar se o méto- 
do é o mais adequado para a sua organização. Podem, ain- 
da, verificar que possíveis erros estão cometendo e que tipo 
de benefícios sua instituição está obtendo com o planeja- 
mento formal – muitas vezes obrigatório. 

Outro motivo para citar neste capítulo o trabalho de 
Mintzberg é reforçar a posição de que embora para muitas 
empresas o planejamento estratégico não traga grandes con- 
tribuições, como concluiu este autor, um dos maiores ex- 
poentes de estratégia do mundo, tanto para as instituições 
que nunca exercitaram o planejamento como para aquelas 
que o fazem regularmente, há diversos ganhos que quero ex- 
plicitar alguns deles indiretos mas de grande valia. 

Na verdade, Mintzberg defende uma espécie de plane- 
jamento estratégico móvel, que vai sendo criado e implan- 
tado à medida que as coisas vão acontecendo, porque na- 
da é estático, ao contrário do que preconiza a metodologia 
tradicional de planejamento. 

Não vou debater os erros e acertos de cada escola de 
planejamento, até por não ser este o fórum para isso. Entre- 
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tanto, qualquer que seja a metodologia de planejamento, só 
o ato de fazê-lo já traz vantagens para a organização. Na ho- 
ra em que sentamos para desenvolver o plano, percebemos 
o quanto acontece de mudanças no ambiente da empresa 
em um espaço de tempo curto, sem que muitos de nós se 
dêm conta. Percebemos o quanto algumas pessoas podem 
contribuir para o estudo do futuro, e que nunca tinham si- 
do ouvidas. Percebemos o quanto a elaboração do plano 
agrega as pessoas, e quantas coisas estão à nossa frente e 
que não enxergamos antes de formalmente tentarmos nos 
preparar para o futuro. 

 
O próprio ato de coletar informações e de redigir um 

plano já são exercícios válidos, na medida em que nos fazem 
refletir acerca da conjuntura, das mudanças que estão acon- 
tecendo e da maneira como a instituição deverá se adaptar 
ao seu meio ambiente. De outra maneira talvez o corpo di- 
retivo da instituição não percebesse com maior detalhe o 
que realmente está acontecendo fora de seus muros. 

De maneira geral, planejamento é de fundamental im- 
portância para organizações de qualquer setor, por diversos 

 
 

Como sobreviver sem o 
planejamento  do caixa? 
Como sobreviver sem planejar 

as atividades? Como sobreviver 
sem planejar o futuro? 
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outros motivos. Alguns deles são os seguintes: 
 

• Faz a organização parar para refletir ordenadamente. 
• Promove intensa busca de informações sobre o setor 
• Amplia a visão de mercado da organização 
• Amplia conhecimentos 
• Apresenta um desafio 
• Direciona os esforços 
• Integra os departamentos 
• Envolve as pessoas 
• Motiva as pessoas 
• Requer o comprometimento das áreas 
• Permite avaliação do progresso 

 
Benefícios indiretos do planejamento estratégico: 

 
1. O planejamento faz as pessoas pararem para refle- 

tir sobre diversos aspectos da atividade, o que, como disse- 
mos, talvez não fosse uma preocupação específica dos exe- 
cutivos da instituição naquele momento, já que se vêem en- 
volvidos com o dia-a-dia da organização. Quantos executi- 
vos já vimos parar formalmente, fora de uma situação de 
planejamento, para pensar no futuro da empresa e na estra- 
tégia para chegar lá? 

Normalmente, os executivos até pensam no futuro, é 
claro, porém sem o rigor requerido pelo planejamento e sem 
dedicarem muitas horas especificamente ao assunto. E quan- 
do estes executivos pensam no futuro, normalmente o fa- 
zem mais baseados na Visão do negócio e pouco na Estra- 
tégia para chegar lá. Muitos são influenciados pela estraté- 
gia de outras organizações do mesmo setor, e adotam o co- 
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nhecido eu também: imitam as estratégias adotadas por ou- 
tras organizações sem averiguarem se o que é bom para a 
outra serve de fato para a sua organização... 

Encontramos profissionais que acham que as institui- 
ções precisam apenas bem fazer o fazer o bem, no sentido 
de cumprirem com as suas missões e mais nada. A estes per- 
gunto: num setor que congrega quase 300.000 organizações 
– a maioria mal sabendo como sobreviver no mês corrente 
–, em que existe uma demanda crescente de recursos, em 
que recursos até existem em alguns casos, mas inacessíveis 
a muitas destas instituições, porque demandam um míni- 
mo de organização, de qualidade, de gestão profissional, de 
marketing e assim por diante, como sobreviver sem planeja- 
mento? Como sobreviver sem o planejamento do caixa? Co- 
mo sobreviver sem planejar as atividades? Como sobreviver 
sem planejar o futuro? 

 
Como diz o gato à menina Alice (na história de Alice no 

País das Maravilhas, de Lewis Carroll), para quem não sabe 
aonde vai, qualquer caminho serve. A experiência tem mos- 
trado que, na maioria dos casos, o caminho não é dos me- 
lhores, ou pelo menos não é tão bom para a instituição co- 
mo poderia ser. Portanto, como o planejamento exige a aná- 
lise de diversos aspectos envolvendo concorrência, merca- 
do, fornecedores, intermediários, consumidor e muitos as- 
pectos do meio em que a organização atua, o exercício de 
planejar por si só já é benéfico. 

O planejamento exige, ainda, a busca de informações de 
mercado. Informações do meio ambiente, de maneira geral, 
são coletadas nas próprias instituições, em jornais, bibliote- 
cas, sindicatos e associações de classe, institutos e empresas 
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governamentais e, quando necessário, através de pesquisas 
desenvolvidas especificamente para esta finalidade a fim de 
obter informações não encontradas facilmente. Este traba- 
lho de inteligência permite juntar informações dispersas que 
suprem as instituições com informações algumas vezes sur- 
preendentes, porém desconhecidas até aquele momento. 

Quando procuramos dados sobre a distribuição da po- 
breza no país por estado e por cidade, quando procuramos 
conhecer a distribuição dos portadores de deficiências no 
país, quando procuramos conhecer a distribuição geográfi- 
ca das instituições brasileiras, quando procuramos saber on- 
de se localizam as empresas responsáveis socialmente, quan- 
do procuramos conhecer os estados e cidades onde há for- 
mação de profissionais especializados  requeridos pelas ONGs, 
e assim por diante, somos surpreendidos ou pela falta de in- 
formações, o que é mais comum, ou por trabalhos muito 
bem feitos e superiores ao que se esperava, quando não por 
uma distribuição de dados bem diferente do que se imagi- 
nava obter. 

 
Tudo isso constitui um cabedal de informações sur- 

preendentes – e úteis –, que nem sonharíamos obter ou co- 
nhecer se não desenvolvessemos o nosso planejamento. 

Quando iniciamos o trabalho de planejamento, cuja 
primeira tarefa é coletar, catalogar e analisar informações, 
percebemos o quanto os profissionais têm dificuldades pa- 
ra delimitar o que procurar e onde procurar. Muitos argu- 
mentam que devido ao porte de suas organizações não têm 
possibilidade de assinar revistas e jornais, de contratar ser- 
viços de clipping de uma assessoria de imprensa, ou sequer 
têm acesso à Internet ou a outra fonte de informações. 
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Muitos não têm sequer informações organizadas e con- 
fiáveis da própria instituição, quanto mais do setor como 
um todo. A estes sugiro uma fonte de informações muito in- 
teressante, por vezes esquecida pelas instituições, que são 
inúmeros trabalhos de formatura, dissertações e teses, que 
normalmente ficam esquecidas nas bibliotecas das univer- 
sidades. Quantas informações relevantes para diversos pro- 
jetos e planos não estarão ali?. 

 
A Internet como fonte global inesgotável de informa- 

ções, de forma organizada, acessível, rápida e barata pode 
ser acessada de locais públicos, não se constituindo mais 
em dificuldade para quem não possui computador. 

Mão-de-obra especializada também não é dificuldade, 
uma vez que qualquer criança transita, e bem, pela Internet. 
Sendo assim, o jovem também pode ajudar. Mais uma vez, 
contudo, enfatizo a importância da ação. A informação não 
cai no colo. E não basta receber a informação. É preciso ana- 
lisá-la e ver como se enquadra no planejamento. Em resu- 
mo, aprender a usar bem a informação de que se dispõe. 

 
 
 

Muitos não têm sequer 
informações organizadas e 
confiáveis da própria 
instituição, quanto mais do 
setor como umtodo. 
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2. O planejamento amplia a visão de mercado da ins- 
tituição, porque a supre de informações detalhadas sobre o 
Terceiro Setor, sobre as instituições que o constituem, sobre 
a evolução demográfica do seu grupo de clientes, sobre ações 
desenvolvidas pelos seus pares, sobre alterações na legisla- 
ção, sobre decisões e ações governamentais, e, de maneira 
geral, sobre o que está acontecendo ou irá acontecer no seg- 
mento. Este exercício, que deveria ser permanente nas insti- 
tuições, normalmente não é. 

 
3. Quando sabemos aonde queremos chegar, sabemos 

também qual o caminho mais adequado para a nossa ca- 
minhada, sem desvios, sem perda de tempo, sem idas e vin- 
das, sem erros de percurso. Enfim, sem perda de tempo e de 
recursos. 

O planejamento direciona os esforços da empresa evi- 
tando ações não integradas que consomem tempo, dinhei- 
ro e trazem no seu bojo aquela impressão de bagunça, em 
que cada um faz o que quer. Ele direciona para um único e 
compartilhado objetivo, evitando duplicidade de metas, bi- 
furcações, e capitalizando a sinergia do grupo. O direciona- 
mento dos recursos, principalmente dos recursos humanos, 
previne a falta de motivação, evita as ações duplas e, de ma- 
neira geral, a dispersão dos esforços. 

 
4. É algo bastante comum e decepcionante ver a ativi- 

dade de planejamento sendo desenvolvida por poucas pes- 
soas – às vezes, uma única pessoa –, que coloca no papel 
aquilo que julgam ser o melhor para a organização sem con- 
sultar as bases – o pessoal que vive o dia-a-dia da institui- 
ção e que geralmente detém as informações. 
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O planejamento integra os departamentos porque o seu 
desenvolvimento requer a participação de todas as áreas da 
empresa. Uma vez aprovado, é distribuído para todos os de- 
partamentos a fim de que acompanhem a sua operaciona- 
lização e desempenho durante o período de tempo para o 
qual foi feito. 

Quando muitos participam, significa que muitos esta- 
rão lutando para que o planejado aconteça como espera- 
do. Ninguém vai tirar o corpo fora quando, eventualmente, 
alguma coisa não acontecer como foi planejada. Todos se 
sentirão responsáveis, departamentos estarão de mãos da- 
das participando, trocando informações, conhecendo a vi- 
são dos demais. Quantas vezes os profissionais se sentam 
juntos pela primeira vez para falarem da instituição ao ini- 
ciarem os preparativos para o planejamento? Quantas ve- 
zes profissionais com mais tempo de casa se surpreendem 
durante o processo por desconhecerem situações que afe- 
tam diretamente seu trabalho, mas cujos detalhes estavam 
guardados – e muito bem guardados – naqueles manuais, 
relatórios e e-mails arquivados? E quantas vezes a “equipe 
de planejamento” se surpreende ao constatar o volume de 
informações disponíveis no próprio seio da organização, mas 
que só vem à tona porque alguém perguntou durante as reu- 
niões de planejamento? 

 
O planejamento envolve as pessoas durante toda a sua 

elaboração e acompanhamento, e também na tentativa de 
cumprirem os objetivos e metas fixados. As pessoas envol- 
vidas no desenvolvimento, até por curiosidade, tendem a 
avaliar o grau de acerto de suas previsões através do acom- 
panhamento do estabelecido no plano durante todo o tem- 
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po de sua vigência. O planejamento, ainda, motiva as pes- 
soas. Elas se sentem valorizadas ao participar do processo 
e terem acesso a uma gama muito grande de informações e 
situações envolvendo a empresa, que naquele momento es- 
tá dando provas de confiança na sua capacidade, e valori- 
zando o seu conhecimento. 

Outro motivo pelo qual o planejamento leva ao com- 
prometimento das pessoas é o envolvimento delas na fixa- 
ção de objetivos a serem cumpridos. Quem opinou sobre 
tais objetivos sente-se automaticamente compromissado 
com o seu cumprimento. 

 
5. O planejamento também deve estabelecer critérios 

de avaliação e controle. Portanto, formalmente leva a uma 
série de avaliações, análises e correções que não necessaria- 
mente seriam desenvolvidas em outra situação. De maneira 
geral, através do controle as pessoas têm uma melhor visão 
do que está acontecendo, como as coisas estão evoluindo, 
se estão atuando confome planejado, levando, como con- 
seqüência, à adoção de ajustes de rota. 

 
 
 

O planejamento integra os 
departamentos porque o seu 
desenvolvimento requer a 
participação de todas as 
áreas da empresa. 
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REQUISITOS PARA 
O BOM PLANEJAMENTO 

Existe, é claro, o bom e o mau planejamento, entenden- 
do-se por mau aquele não compatível com a realidade da 
empresa e do mercado, aquele que não é participativo, aque- 
le que não leva em conta a dinâmica do mercado, e aquele 
que não é realizável, com grandes chances de ficar esqueci- 
do no fundo da gaveta. 

Costuma-se dizer que a qualidade de um plano depen- 
de da qualidade das informações disponíveis, da qualidade 
da equipe e da experiência e conhecimento de quem o faz. 
É claro que um plano nunca será melhor que a qualidade 
das informações disponíveis. Portanto, um trabalho perma- 
nente de levantamento, filtragem, análise e catalogação de 
informações é tarefa importante para a instituição que pre- 
tende desenvolver planos estratégicos. Na falta de um siste- 
ma estruturado, cabe ao departamento de marketing ou de 
planejamento, ou mesmo ao responsável pelo plano, a ta- 
refa de coletar e arquivar informações durante o ano de mo- 
do a facilitar o desenvolvimento do plano quando chegar o 
momento. Esta gama de informações deve ser ampla, mas 
no mínimo precisa incluir: 

• Informações detalhadas sobre a empresa e sobre o se- 
tor, como anúncios, releases, reportagens em revista ou jor- 
nal, material da Internet, exemplares dos produtos de ou- 
tras instituições, material distribuído em feiras etc. 

• Informações variadas sobre o Terceiro Setor, como evo- 
lução do setor, previsões de desempenho, novos entrantes, 
informações de associações e sindicatos, estudos e traba- 
lhos de todo tipo. 
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• Coleta, análise e armazenamento de informações de 
todo tipo sobre o meio ambiente, como o desempenho da 
economia, ações políticas que possam afetar a instituição, 
legislação que condicione o setor, ações de grupos de inte- 
resse, e eventuais matérias publicadas que afetem diretamen- 
te a instituição e o setor, dentre muitas outras informações 
relevantes. 

 
Somente através de uma ação qualificada e persisten- 

te durante todo o ano é que o trabalho fluirá sem proble- 
mas, mais rapidamente, quando iniciar-se o planejamento 
para o período seguinte. Porém, um plano bem-sucedido 
depende de outras variáveis. É claro que o desenvolvimento 
de um plano por um profissional especializado, com expe- 
riência e com um trabalho formal de obtenção e cataloga- 
ção de informações de mercado tende a fluir naturalmente 
e com mais chances de sucesso do que um plano feito por 
pessoas inexperientes e desinformadas. Mais ainda, é preci- 
so que os profissionais envolvidos no plano sejam curiosos, 
estudiosos, atualizados, atentos a tudo que acontece no mer- 
cado e fora dele, e gostem de acompanhar casos de organi- 
zações e projetos – bem ou malsucedidos – vivenciados por 
instituições. 

O acúmulo de informações desse tipo faz diferença na 
hora de desenvolver uma estratégia ou ação criativa, apenas 
porque o profissional já conhece inúmeros casos semelhan- 
tes e situações vividas por instituições de todo o mundo. A 
experiência acumulada amplia a gama de soluções conheci- 
das e experimentadas pelo profissional, auxiliando na sele- 
ção da que melhor se adapta a uma determinada situação. 
Deve-se, entretanto, ter o cuidado para que essa experiên- 
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cia não se oponha à criatividade requerida pelas situações 
que se apresentam. 

É evidente que o conhecimento teórico é muito impor- 
tante. Porém, algumas vezes é a experiência de vida que faz 
diferença de verdade. O conhecimento do setor e de seus 
constituintes, o conhecimento das suas necessidades e an- 
seios, é freqüentar os lugares que o nosso cliente freqüenta, 
é ter conhecimento do que acontece no mercado, o conhe- 
cimento de para onde o mercado deverá caminhar, é sentir 
na pele, in loco, aquilo que faz ou não sucesso. 

 
Concluindo este capítulo, reitero a importância do Pla- 

nejamento Estratégico para organizações de todo tipo e ta- 
manho, e, particularmente, para as instituições sem fins lu- 
crativos não apenas por ele antecipar o futuro e direcionar 
os esforços, mas também, e principalmente, pelos inúmeros 
benefícios que traz já durante a sua elaboração. 

 
Com iniciativa e algum esforço podemos fazê-lo. Como 

escreveu certa vez o autor e cineasta francês Jean Cocteau: 
“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”. 
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Dinheiro na mão é vendaval. 
Gasto não planejado e suas implicações 
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As instituições do Terceiro Setor, assim como as empre- 
sas, dependem de recursos para realizar seus objetivos. Quan- 
to maior for a instituição, e mais ambiciosas forem as me- 
tas estabelecidas por ela, maior será a necessidade de obter 
esses recursos. 

 
 

COMPULSAO AO GASTO 
 

No passado recente, muitas entidades sociais se preo- 
cupavam exclusivamente com a arrecadação para viabilizar 
seus objetivos. Mais importante do  que o dinheiro  que sai  é 
o dinheiro que entra, pensavam. Como se um não depen- 
dessse do outro... Quem percebeu o engano desse  raciocí- 
nio, mudou a forma de administrar o recurso. Passou a bus- 
car novas formas de arrecadar, além do apoio de investido- 
res/ fina  ncia d ores.  Vendendo  serviços,  por exemplo.  Quem 
não descobriu que o saco tinha fundo, morreu  -  ou,  se ain- 
da está vivo, está condenado a morrer lentamente. 

Uma instituição bem-sucedida deve fazer do serviço que 
presta à sociedade a sua fonte principal de recursos, desen- 
volvendo projetos de interesses de seu público alvo e de em- 
presas. Deve, também, estudar com atenção quais projetos 
potenciais que pode criar seriam beneficiados por leis de in- 
centivo. O recurso não é algo  estático.  Ao contrário,  pode 
ser gerado a partir de ações proativas da instituição. 

A responsabilidade da Gestão Financeira de uma enti- 
dade social não é só de uma área, de um departamento, mas 
de todos que participam de sua administração - e está em- 
butida nas tarefas de cada setor, mesmo que não esteja es- 
crito em sua descrição de funções. A instituição do futuro, 
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assim como a empresa moderna, espera isso de cada um 
de seus integrantes – sejam eles diretores ou funcionários. 
Você deve saber que a responsabilidade primeira de equili- 
brar o seu setor é sua, e de ninguém mais. Com certeza, sua 
área deve prestar contas para a instituição de como mane- 
ja os recursos, e, se ela for bem organizada, terá um dire- 
tor que cuida da gestão global, feita da soma de todas as 
áreas. Isso, contudo, não o eximirá da responsabilidade de 
buscar o equilíbrio entre os recursos que recebe e os custos 
de sua operação. 

Por que agora deve ser assim? É simples – e faz todo 
sentido. Cada área tem mais condições de encontrar meca- 
nismos de gerenciamento dos recursos de que precisa, assim 
como de, no processo, fazer reduções ou contenções para 
adequar-se ao orçamento global da instituição. Se ela abre 
mão dessa prerrogativa, por negligência, alguém decidirá em 
nome dela. E aí não haverá motivo para reclamar. O proce- 
dimento passivo, subserviente, contudo, é como um tiro no 
próprio pé. Ninguém mais quer trabalhar com quem não tem 
nada a dizer, com quem se omite em suas obrigações. A mé- 
dio prazo, o gestor da área terá de mudar a forma de traba- 
lhar, seus conceitos, se quiser acompanhar a evolução da ins- 
tituição. Ou, então, dar lugar a quem pode fazê-lo. 

Na prática, este novo modelo acaba com aquela histó- 
ria de vir alguém de cima e baixar uma ordem obrigando to- 
do mundo a adequar-se sem discutir. Com ele, passa a exis- 
tir uma relação horizontal, sinérgica. Cria-se um processo 
interativo, de conscientização e cooperação. O mais simples 
funcionário, um auxiliar de qualquer função, tem de saber a 
importância da responsabilidade que tem e como ela se re- 
laciona com a qualidade do trabalho que realiza – e tam- 
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bém, já que falamos de dinheiro, com o recurso que recebe 
para fazê-lo. A era do desperdício pertence ao passado. 

Na prática, como isso funciona? O gestor deve ser ca- 
paz de fazer uma radiografia rápida da situação financeira 
da instituição, ter uma fotografia de como estão os recursos 
dela, como é feito o gerenciamento desses recursos de que 
ela dispõe e que tipo de controle é feito internamente. Em re- 
sumo, como está a contabilidade dela. Existe planejamento 
orçamentário? Depois disso, é hora de adotar instrumentos 
de gestão eficazes para colocar, ou manter, a casa em ordem. 

Uma Gestão Financeira adequada é como um atestado 
de saúde, um certificado de qualidade da forma de atuar de 
uma instituição. Os investidores que oferecem apoio à essa 
instituição querem saber se o dinheiro será usado com res- 
ponsabilidade e, principalmente, competência. Isso porque 
não adianta ser honesto e incompetente. O recurso será des- 
perdiçado igualmente em ambos os casos por desonestos e 
incapazes. Portanto, competência e responsabilidade são par- 
tes inseparáveis de uma Gestão Financeira eficiente. 

 
 

FERRAMENTAS DA BOA 
GESTÃO FINANCEIRA 

Vamos imaginar que você represente uma empresa doa- 
dora. Ao fazer sua doação vai querer saber de que forma re- 
ceberá a prestação de contas. Ela pode ser feita de várias 
formas, em diferentes momentos, como em reuniões e por 
meio de relatórios periódicos. E existe também o relatório 
anual de atividades. Hoje, os relatórios ultrapassaram, e mui- 
to, a condição de simplesmente demonstrar o balanço de 
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entrada e saída do dinheiro. Agora, relacionam os recursos 
à missão da instituição: “veja o que conseguimos fazer com 
o dinheiro que temos”. Esse é o resumo da ópera. 

O Relatório de Atividades é obrigatório por lei. Deve, 
anualmente e dentro do prazo legal, ser apresentado a ór- 
gãos governamentais como o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), o Ministério de Justiça, Conselhos de Assistên- 
cia Social (estadual e municipal) e, a cada três anos, ao Con- 
selho Nacional de Assistência Social (CNAS) para renovação 
do Certificado de Filantropia. O relatório não é uma mera 
lista de atividades. Ao contrário. Ele se compõe de vários do- 
cumentos, incluindo Demonstrações Financeiras devidamen- 
te auditadas, Estatuto, Atas de Eleição, Quadro de Dirigen- 
tes, além de relatos qualitativos e quantitativos (quantidade 
e valor) dos atendimentos realizados pela insitituição, sobre- 
tudo aqueles gratuitos proporcionados pela organização co- 
mo forma de medir o atendimento à legislação em vigor. 

Os relatórios anuais são exigidos pelos órgãos gover- 
namentais. Sem eles a instituição não poderá renovar sua 
certidão de utilidade pública federal. Em outras palavras, 

 
 
 

Uma Gestão Financeira 
adequada é como um atestado 
de saúde, um certificado de 
qualidade da forma de 

atuar de uma instituição. 
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a instituição deve saber que não está sozinha no mundo. 
Deve prestar contas a seus apoiadores, ao governo e à so- 
ciedade sobre como administra os recursos que obtém e 
demonstrar de que forma eles são usados para realizar a 
sua missão. 

Eles completam o Balanço da instituição – ou da em- 
presa. Este, é um relatório financeiro obrigatório que com- 
para o ativo (bens e direitos da organização) em relação ao 
passivo (obrigações da organização), mais o patrimônio lí- 
quido (capital inicial dos sócios acrescidos/deduzidos os re- 
sultados). É um demonstrativo que expõe com transparên- 
cia a situação patrimonial da organização. Nele, pode-se ve- 
rificar as vulnerabilidades e as potencialidades construídas 
pelo negócio ao longo da sua operação. 

Dinheiro na mão é vendaval, diz o ditado. Mas não 
adianta a entidade fechar as janelas por medo de o vento 
entrar. Assim ela vai sufocar. Em lugar de apavorar-se com  
a responsabilidade, deve criar instrumentos internos eficien- 
tes de gestão financeira. Por exemplo, um Conselho Gestor 
e um Conselho Fiscal. A finalidade do Conselho Fiscal é ve- 
rificar se o processo de gestão está atendendo aquilo que 
está previsto no estatuto. Ele é um dos guardiões das finali- 
dades estatutárias. Para alcançar seus objetivos, ele faz reu- 
niões mensais de acompanhamento dos resultados econô- 
mico-financeiros da organização. 

No caso de um empresa, existe uma outra prestação de 
contas: o Balanço Social. Trata-se de um relatório não obri- 
gatório criado para demonstrar o caráter social das empre- 
sas. Nele, vai se demonstrar a quantidade de empregos cria- 
dos, os benefícios gerados pela atividade empresarial, os trei- 
namentos de capacitação oferecidos, o número de mulhe- 
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res de seu quadro funcional, de pessoas com deficiência in- 
cluídas no ambiente de trabalho e todo tipo de ações que 
demonstrem a preocupação social da organização com o 
meio ambiente em que ela está inserida. 

A Comissão de Orçamento é outro instrumento de ges- 
tão importante. Ela deve ser formada por membros dos con- 
selhos e fazer reuniões periódicas, no máximo a cada dois 
meses. O orçamento da instituição é preparado em conjun- 
to por todas as áreas da organização, sob coordenação de 
um responsável. Essa Comissão de Orçamento também 
acompanha o dia-a-dia do gasto real versus o gasto previs- 
to para identificar possíveis variações entre um e outro, os 
motivos pelos quais houve tais variações e que ações devem 
ser realizadas para colocar o trem de volta nos trilhos. 

 
 

GASTO NÃO PLANEJADO 
E SUAS IMPLICAÇÕES 

Quais seriam outros parâmetros básicos para medir a 
boa Gestão Financeira de uma entidade? A primeira é ter 
certeza de que ela não tem nenhuma dívida inscrita – fazen- 
do uma pesquisa no SERASA e verificando que não consta 
como inadimplente, simples assim – contas atrasadas, com 
fornecedores, funcionários... A outra é a instituição ter con- 
trole de caixa que permita garantir como será o mês seguin- 
te. Mês seguinte? Isso mesmo. Se não existirem controles que 
mostrem como será o mês seguinte, se haverá recursos pa- 
ra pagar o salário dos funcionários, os fornecedores, por 
exemplo, é pouco provável que a instituição chegue ao ano 
seguinte. 
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A partir daí, é preciso implantar algum instrumento de 
planejamento de controle de despesas – como um fluxo de 
caixa. As empresas e entidades muito pequenas não preci- 
sam de uma subdivisão, mas necessitam ter uma contabili- 
dade, ou uma divisão de contas – pelo menos da contas prin- 
cipais. O controle das despesas permite hierarquizar o que 
vem em primeiro lugar, ter mais rigor para saber se as des- 
pesas tendem a aumentar ou estão estabilizadas, por exem- 
plo. Como o próprio nome diz, o fluxo de caixa demonstra 
as entradas em caixa comparadas com as saídas, no mesmo 
período, revelando a necessidade de recursos diários que é 
preciso buscar no mercado financeiro, ou, havendo sobras, 
a aplicar neste mercado a curto, médio ou longo prazo. Ou 
seja, o fluxo de caixa apresenta basicamente os ativos (dis- 
poníveis em conta corrente) versus os passivos (exigíveis). 
Assim, ao longo do tempo se projeta as necessidades de re- 
cursos, com vistas a manter o melhor equilíbrio possível, pos- 
sibilitando, assim planejar a captação desses recursos, o re- 
manejamento de gastos, as aplicações e investimentos. 

É preciso saber que fatores que vão influir no futuro da- 
quelas despesas. Vamos imaginar que contratou-se um ser- 
viço terceirizado e o contrato prevê reajuste anual de acor- 

 
 

A boa Gestão Financeira 
depende fundamentalmente 
de onde a instituição 

ou empresa quer chegar. 
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do com o IGPM (índice geral de preços ao consumidor). 
Quando chega a data da correção, e o IGPM diz que ela de- 
ve ser de 12%, é necessário ter os recursos para pagar esses 
12% a mais. Não tem, não previu? Aí começa o desequilí- 
brio. Se isso acontecer de maneira pulverizada em vários 
áreas da instituição, vira uma bola de neve. Então, está cla- 
ro que a instituição precisa de um mecanismo de planeja- 
mento. Esse controle passa por um processo organizacio- 
nal, é parte de como ela está concebida, não é uma mera 
questão de números nem um processo isolado. 

A boa Gestão Financeira depende fundamentalmente 
de onde a instituição ou empresa quer chegar. Quem não 
almeja crescer, diminui. E se diminui de maneira contínua, 
acaba. Para estar com a saúde financeira em dia, a entida- 
de deve sempre buscar formas de aumentar a sua arrecada- 
ção. Ela tem de buscar constantemente novas fontes de cap- 
tação de recursos, ampliar seu arco de alianças e apoiado- 
res/financiadores. E melhorar a qualidade dos serviços que 
presta à sociedade – gratuitos ou não. O seu melhor cartão 
de visitas será sempre a Missão que se propôs realizar. 

 
 

AUDITORIA COMO 
FERRAMENTA DE MARKETING 

Quem atua na esfera pública deve ter consciência de tu- 
do o que faz interessa a outras pessoas. E que, por isso, pre- 
cisa entender que é parte de sua ação prestar contas a seus 
stakeholders e órgãos governamentais. Muita gente que diz 
entender isso torce o nariz quando escuta propostas de sub- 
meter a organização que dirige, ou na qual tem voz ativa, a 
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uma auditoria independente. Nada mais equivocado. As au- 
ditorias cumprem um papel essencial na vida das organiza- 
ções. Por não terem interesses em jogo e fazê-lo de forma 
profissional, baseada em rigorosos padrões de avaliação, 
elas acabam conferindo às instituições que auditam muito 
mais do que um simples atestado de idoneidade. Seus lau- 
dos servem, mais que isso, como certificados de qualidade 
e de gestão competente. 

Mesmo quando encontram problemas, as auditorias 
podemcontribuirparaquea organizaçãoencontresoluções, 
em vez de viver um impasse. Para quem investe, escolher uma 
instituição auditada é duas vezes mais seguro. Primeiro por- 
queasseguraestarsetratandocomorganizaçõessérias,com- 
prometidas com sua missão institucional e bem administra- 
das. Emsegundo lugar, porque atestam que elas sabem apli- 
car os recursos obtidos e multiplicá-los muitas vezes em for- 
ma de resultados. E resultados, muito mais do que meras 
prestaçõesdecontas,sãooqueempresas,investidoreseins- 
tituições apoiadoras buscam quando decidem apostar em 
um projeto. 

Sabendo disso, a organização deve encarar a auditoria 
como uma ferramenta a mais de sua estratégia de marke- 
ting. Nada que ela faça deixa de ter conseqüências. Se está 
disposta a submeter-se à uma avaliação externa, a abrir suas 
contas para verificação de empresas especializadas e de re- 
nome nesse tipo de atividade, não tem motivo para tratar 
esse assunto de forma reservada. Ao contrário, deve ter cons- 
ciência de que agregou à sua marca um novo valor: o da 
transparência. E a transparência na gestão de recursos é 
uma fator decisivo para o êxito e a perenidade das organi- 
zações do futuro. 
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Quem não se comunica, se trumbica. 
Por que Marketing é fundamental. 
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A IMPORTÂNCIA DO 
MARKETING P.,ARA 
AS INSTITUIÇOES 

 
Costuma-se dizer que não existe concorrência no Ter- 

ceiro Setor. Esta consciência de não concorrência é justifi- 
cada pelos que nela acreditam, baseados no fato de que, em 
se tratando de um setor constituído por instituições que bus- 
cam ajudar o próximo, seria inconcebível que houvesse qual- 
quer tipo de competição. Pelo contrário, a nobreza da cau- 
sa e as dificuldades vividas pelo setor exigem colaboração e 
não concorrência. 

Estas mesmas pessoas acreditam que existe uma certa 
competição entre as entidades - mas de caráter benéfico, 
porque incentiva cada uma a melhorar e a aperfeiçoar o aten- 
dimento que prestam. 

Nestas condições somos levados a acreditar que não há 
necessidade de se fazer Marketing num segmento em que o 
lema é ajudar por ajudar, sem ver a quem e sem mencionar 
por quem. Antes, porém, de aceitar esta condição, vamos 
nos aprofundar um pouco na realidade das instituições so- 
ciais no Brasil. 

Olhando de forma racional, constatamos que o Esta- 
do, a cada dia, tem mais dificuldades para auxiliar financei- 
ramente as entidades no seu desenvolvimento - e mesmo na 
sua sobrevivência. Aumenta o número de pessoas carentes 
e de instituições para atendê-las, gerando uma procura cres- 
cente por recursos de todo tipo E eles são cada vez mais es- 
cassos. 

Neste cenário, a instituição precisa procurar saídas pa- 
ra manter-se, dispondo de recursos financeiros que permi- 
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tam a ela levar adiante a sua missão. Porém, quanto mais 
ela procura a auto-gestão, e, agora sim, se confronta com 
concorrências de vários tipos, torna-se também importante 
ela destacar-se de alguma maneira – ter algum diferencial 
em relação a outras intituições de sua área de atuação. 

A auto-gestão requer que a instituição seja identificada 
e lembrada pelo governo, financiadores, doadores e patroci- 
nadores, entre outros, de modo a criar a demanda pelos seus 
produtos ou serviços visando gerar receitas – infelizmente, 
em detrimento de uma outra instituição concorrente. Carac- 
teriza-se, em última análise, uma concorrência por recursos 
cuja condição para o sucesso depende em grande parte do 
conhecimento e reconhecimento da instituição pelo merca- 
do. E do índice de lembrança de sua “marca” pelo mesmo. 

Tanto quanto no Segundo Setor, privado, também no 
Terceiro Setor existe um diferencial competitivo a favor da- 
quelas instituições que possuem uma sólida imagem no mer- 
cado, que participam das discussões sobre o setor, que te- 
nham dirigentes preparados e altamente engajados, que te- 
nham transparência nas suas operações, que sejam rígidas 
nos controles, que estejam dentre as maiores em termos de 
índice de lembrança de marca e que apresentam produtos e 
serviços compatíveis com as melhores empresasdo mercado. 
Em outras palavras, aquela instituição favoravelmente 
reconhecida por todos aqueles indivíduos ou organizações 
que têm interesse no seu desenvolvimento – os seus “stake- 
holders” –, terá uma predisposição favorável, será a mais 
lembrada e terá um diferencial na hora de competir com ou- 
tras instituições e mesmo com empresas. 

Não quero dizer com isso, entretanto que este seja o 
único fator relevante para o sucesso. Naturalmente a serie- 
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dade do trabalho, a relevância da causa, o número de bene- 
ficiados, a ética, a transparência, a qualidade de seus pro- 
dutos e serviços, e a capacidade gerencial são também fa- 
tores importantíssimos na concorrência por recursos. Em 
igualdade de condições nos demais parâmetros, entretanto, 
a boa imagem faz a diferença. 

Há diferentes maneiras para uma instituição manter-se. 
Contudo, podemos enquadrá-las em dois grandes blocos, 
que são a captação de recursos e a auto-sustentação. No pri- 
meiro caso, identificamos várias iniciativas que vão das rifas  
e quermesses à elaboração de projetos de captação de recur- 
sos. No segundo caso, a instituição presta serviços ou produz 
alguns bens que são colocados no mercado em igualdade de 
condições com empresas, normalmente de pequeno porte. 

Quando a instituição procura a auto-sustentação,  isto  
é, quando procura meios próprios para sobreviver seja atra- 
vés da venda de produtos, seja através da prestação de servi- 
ços, a importância da marca, da reputação, da lembrança de 
marca, da divulgação dos produtos ou serviços torna-se tão 
importante como o é para o Segundo Setor, por exemplo. 
Neste caso, a instituição precisa contratar profissionais espe- 

 
 
 

A nobreza da causa e as 
dificuldades vividas pelo 
setor exigem colaboração 
e não concorrência. 
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cializados e adotar as ferramentas requeridas à boa gestão de 
um negócio com fins lucrativos, desde a pesquisa de merca- 
do à propaganda, passando pelo planejamento de marketing, 
pela fixação de preços, pela inteligência de marketing, pela 
estruturação de uma força de vendas, e assim por diante. 

Portanto, as instituições do Terceiro Setor deparam com 
um cenário que a cada dia se aproxima do cenário empre- 
sarial nas atividades consideradas meio, e, portanto, preci- 
sa adotar técnicas e incorporar pessoal que permitam a ela 
evoluir de acordo com o mercado. Evidentemente, esta ati- 
vidade não pode se sobrepor à atividade fim da instituição. 

 
Resumindo, a instituição hoje se defronta com um ce- 

nário que se caracteriza por: 
• Um número crescente de novas instituições, tendo co- 

mo conseqüência mais concorrência pelas verbas – que não 
crescem na mesma proporção e, ao contrário, muitas vezes 
até declinam. 

• A necessidade da auto-sustentação, que requer a cria- 
ção de negócios próprios, e uma nova maneira de olhar o 
Terceiro Setor e a própria instituição. 

• Patrocinadores e doadores cada vez mais exigentes, 
devido às crescentes alternativas para alocação dos donati- 
vos ou verbas de patrocínio, e a necessidade de controlar 
melhor a aplicação das verbas – medida preventiva incenti- 
vada por escândalos nas próprias instituições e nogoverno. 

• Maior controle e exigências por parte do governo 
• A preferência das empresas do Segundo Setor por cria- 

rem suas próprias instituições, para manterem o controle 
sobre suas verbas e sua responsabilidade social, transferin- 
do o seu modelo de gestão empresarial para tais instituições. 
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O cenário descrito ratifica a importância do Marketing 
para as instituições do futuro. Porém, muitas organizações 
sem fins lucrativos adotaram ou estão adotando o Marke- 
ting há pouco tempo, o que tem gerado muitas discussões 
entre os que são a favor da sua utilização e os que são con- 
tra o uso desta ferramenta. Muitos profissionais do Terceiro 
Setor e alguns grupos governamentais acham que as institui- 
ções devem se dedicar apenas à sua atividade fim e que o go- 
verno deve ser responsável por mantê-las, e até por substituí- 
las no desenvolvimento desta atividade fim, assumindo o pa- 
pel que acreditam caber ao governo e não à sociedade. 

Seria ótimo se assim fosse. Porém, pensar desse jeito é 
tapar o Sol com a peneira. A experiência mostra que as ins- 
tituições dependentes de verbas do governo, ou que geram 
receitas através de atividades simples como quermesses, bin- 
gos e assemelhados, estão permanentemente na penúria, 
preocupadas com a folha de pagamento no fim do mês, não 
têm tempo para fazer uma gestão moderna e, portanto, não 
pensam sequer no seu futuro. Não há saída: ou as institui- 
ções partem para a auto-gestão, ou permanecerão na penú- 
ria. E a auto-gestão requer Marketing. 

 
 

Não há saída: ou as 
instituições partempara a 
auto-gestão, ou permanecerão 
na penúria. E a auto-gestão 

requer Marketing. 
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Contrariamente ao que aconteceu no Segundo Setor, 
no qual organizações internacionais como a x American Mar- 
keting Association (AMA) e outras padronizaram o signifi- 
cado de diferentes termos e jargões utilizados no setor, isso 
ainda não aconteceu no Terceiro Setor. 

 
 

AS CONFUSÕES DE 
NOMENCLATURA 

Revendo a literatura relativa ao assunto, e percebendo 
o trabalho desenvolvido dentro das instituições, percebemos 
uma grande confusão sobre o que seja Marketing Social, 
Marketing Institucional, Marketing de Causa Social e Mar- 
keting para organizações sem fins lucrativos. Vamos, despre- 
tensiosamente, conceituar estes termos para, então, concluir 
sobre a importância de caracterizar o Marketing como um 
fator crítico de sucesso para a instituição do futuro. 

 
MARKETING INSTITUCIONAL 
Muitos confundem o Marketing Institucional como sen- 

do o Marketing das Instituições, mas isso não é verdade. O 
Marketing Institucional é a atividade desenvolvida por qual- 
quer organização, seja do Primeiro, Segundo ou Terceiro Se- 
tor, que visa a divulgação genérica da organização ou de uma 
classe de produto ou serviço, visando fixar a marca da orga- 
nização ou incentivar o uso de determinada classe de pro- 
duto ou serviço. Quando, num anúncio, uma empresa diz 
“Gosto muito de tudo isso” ela está procurando associar sua 
marca a um determinado mercado e fixar esta mesma mar- 
ca na mente do consumidor. Ao divulgar este slogan, ela não 
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está promovendo diretamente nenhum produto, e sim a em- 
presa como um todo. 

Quando uma associação lança uma campanha dizen- 
do apenas “Beba leite” ela também está fazendo uma cam- 
panha institucional beneficiando todas as empresas perten- 
centes à entidade. 

 
MARKETING SOCIAL 
A definição de Marketing Social do economista ameri- 

cano Philip Kotler, um dos maiores especialistas mundiais 
no tema, é a seguinte: “O termo marketing social apareceu pela 
primeira vez em 1971, para descrever o uso de princípios e técnicas 
de marketing para a promoção de uma causa, idéia ou comportamen- 
to social. Desde então, passou a significar uma tecnologia de gestão 
damudançasocial, associada aoprojeto, implantação e controle de 
programasvoltadosparaoaumentodadisposiçãodeaceitaçãodeuma 
idéiaoupráticasocialemumoumaisgruposdeadotantesescolhidos 
como alvo” (extraída do livro Marketing Social: Estratégias Pa- 
ra Alterar o Comportamento Público) 

Alguns anos depois, o próprio Kotler definiu o mesmo 
Marketing Social como uma estratégia, dizendo que: “Mar- 
keting social é uma estratégia de mudança de comportamento. Ele 
combina osmelhoreselementosdas abordagenstradicionais da mu- 
dançasocial num esquemaintegrado deplanejamentoeação, além 
de aproveitar os avanços na tecnologia das comunicações e na capaci- 
dade domarketing”. 

Outra definição interessante é a do professor universi- 
tário Gil Nuno Vaz, doutor em comunicação e semiótica pe- 
la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: “Os progra- 
mas baseados nomarketingsocial são trabalhos cuidadosos de pes- 
quisa, que procuram encontrar a raizdo problemasocial, identifican- 
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do-se os focos de resistência a uma mudança (comportamental) e, en- 
tão, definindo um planejamento de apresentação das idéias, de for- 
mulaçãodaspropostasedepreparaçãodaestruturanecessáriapara 
dar sustentação à campanha”. 

Portanto, o Marketing Social é a atividade normalmen- 
te desenvolvida pelo governo, visando mudar atitudes, há- 
bitos e maneiras de pensar e agir. Exemplos de Marketing 
Social são as campanhas contra o tabagismo, campanhas 
de vacinação, campanhas de prevenção e de maneira geral 
quaisquer campanhas que visem a melhoria da condição so- 
cial da população. 

Se este conceito de Marketing Social vier a ser aceito pe- 
la sociedade brasileira em detrimento de outros encontra- 
dos na literatura e no dia–a-dia de empresas e instituições, 
como em outros países, muitas confusões serão evitadas. 
Nesse caso, as instituições terão uma participação pequena 
na elaboração e desenvolvimento de campanhas, que esta- 
rão restritas principalmente ao governo, porém serão envol- 
vidas e indiretamente beneficiadas, dependendo da sua Mis- 
são, pelo resultado da campanha. 

 
MARKETING PARA ONGS 
O Marketing das organizações sem fins lucrativos se 

confunde com o Marketing Institucional. No entendimento 
damaioriadosautores edos profissionais da área, trata-se 
de uma outra denominação para a mesma atividade. 

 
MARKETING DE CAUSA SOCIAL 
O Marketing de Causa Social é uma atividade desenvol- 

vida basicamente pelas empresas, buscando beneficiarem a 
si próprias e à instituição parceira. A empresa se beneficia pe- 
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lo reforço de sua imagem, associada à Responsabilidade So- 
cial, pelo aumento das vendas de seus produtos e pela comu- 
nicação gratuita gerada pela imprensa. A instituição se bene- 
ficia pelo recebimento de recursos oriundos da campanha e 
pela associação com uma empresa conhecida no mercado. 

É bom frisar que o Marketing de Causa Social pode be- 
neficiar qualquer tipo de ONG. Um exemplo típico é o de 
um pizzaria de Veneza, na Itália, que a cada pizza vendida 
destina um percentual para a recuperação da cidade, ou do 
cartão American Express, que a cada vez que é utilizado em 
certos estabelecimentos dos Estados Unidos destinou um 
percentual ao grupo que trabalhava na recuperação da Es- 
tátua da Liberdade, ou, ainda, do McDonald’s, que doa, 
uma vez por ano, a renda obtida com a venda do sanduíche 
Big Mac para instuições que tratam de crianças e adolescen- 
tes que sofrem de câncer. 

Uma excelente explicação do que vem a ser o Marketing 
de Causa Social é a do comunicador e gestor socioambien- 
tal Fernando Credidio, presidente do Instituto Parceiros da 
Vida de Comunicação & Responsabilidade Social Empresa- 
rial, no artigo A Outra Face do Bem: “Para compreender me- 
lhor, o marketing de causa social é focado apenas em uma determi- 
nadacausa,geralmentepromovidaporumaempresacomafinalida- 
de deagregarvaloressociaisà suamarca, alémdeincrementaraven- 
da de serviços e produtos. Dessa forma, ao resolver implementar uma 
ação de marketing decausa, aspequenasegrandes corporações po- 
dematuardiretamente(com açõesprópriasdecidadania) ouseuni- 
rema organizações sociais, tendoemvista algumacausa relevante. 

Quando bem utilizado, o marketing de causa social é uma po- 
derosa ferramenta estratégica de posicionamento, pois, ao utilizar al- 
gumastécnicasdomarketingtradicional,consegueassociaramarca 
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de uma empresa a uma questão ou causa social. O resultado dessa 
parceriaéquetodos osatores sebeneficiam. As empresas incremen- 
tam as vendas eavisibilidade desuamarca, graças, principalmente, 
à exposição na mídia espontânea. As entidades, divulgam suas cau- 
sas atraindo, conseqüentemente, mais simpatizantes, voluntários e 
maior volume de recursos. Por fim, a sociedade é a principal benefi- 
ciada dessas ações.” 

 
Uma vez concluída esta tentativa de amenizar as con- 

fusões, volto ao objetivo inicial que é caracterizar o Marke- 
ting como um dos fatores críticos de sucesso para as insti- 
tuições. 

O Marketing Institucional ou Marketing para ONGS é 
muito importante para a instituição, porque através del fa- 
rá a sua “apresentação” para o mercado. Trata-se de uma 
maneira eficaz de tornar o nome e o trabalho da instituição 
conhecidos – e lembrados. Quando reconhecida e lembra- 
da de forma positiva, a instituição motiva seus funcionários, 
atrai profissionais qualificados, incentiva voluntários a pro- 
curá-la e aumenta as chances de uma parceria com empre- 
sas socialmente responsáveis que procuram aliados. 

O Marketing Social, embora normalmente desenvolvi- 
do pelos governos, beneficia indiretamente a instituição se 
o problema social que está merecendo a atenção, e para o 
qual se quer despertar a sociedade, coincide com a Missão 
de determinada instituição. Nesse caso, o governo estaria 
fazendo propaganda gratuita para a entidade e, indireta- 
mente, carreando clientes e, eventualmente, fundos para a 
mesma. Seria o caso, por exemplo, de uma campanha go- 
vernamental contra a bebida em excesso por parte de jovens. 
Indiretamente, as instituições que cuidam da prevenção e 
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da recuperação de jovens viciados em álcool seriam benefi- 
ciadas e ajudadas em sua Missão. 

O Marketing de Causa Social, finalmente, embora seja 
uma ferramenta de Marketing para empresas socialmente 
responsáveis normalmente beneficia instituições através da 
canalização para as mesmas de recursos adicionais obtidos 
pela empresa através do aumento da venda de seus produ- 
tos. 

Cabe, ainda, chamar a atenção para aquelas institui- 
ções que já atuam dentro do conceito de auto-sustentação. 
Estas provavelmente possuem linhas de produtos ou servi- 
ços que são direcionados a públicos variados. Portanto, re- 
querem a prática do Marketing de Produtos ou Marketing 
de Serviços como qualquer empresa. Neste caso não preci- 
so enfatizar a importância do Marketing. Para estas institui- 
ções, mais do que um fator crítico de sucesso, ele é um fa- 
tor crítico de sobrevivência, porque ninguém compra com 
confiança “o que” e “de quem” não conhece. 

 
Umanúncioantigo deuma agência depropaganda, da 

década de 60, apresentava afotodeumsenhorde 70 anos, 
sizudo, olhando fixamente para onde estaria um profissio- 
nal de vendas. Debaixo da foto, se lia: 

 
Não o conheço. 

Não conheço sua reputação. 

Não conheço sua empresa. 

Nunca ouvi falar de sua empresa. 

Não conheço a reputação de sua empresa. 



GESTÃO ESTRATÉGICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

134 

 

 

 

Não conheço os produtos de sua empresa. 

Não conheço sua marca. 

Agora, o que mesmo o senhor quer me vender? 
 

Diante do que foi exposto neste capítulo, é possível que 
alguns questionem a validade dos conceitos apresentados 
dizendo que tudo isso é muito bom para grandes institui- 
ções, mas que as pequenas estariam fadadas à uma vidinha 
de amarguras. Ter recursos abundantes, como no caso de 
grandes empresas, ajuda a desenvolver uma estratégia de 
Marketing eficiente. Mas também é verdade que hoje há inú- 
meras alternativas para desenvolver um Marketing simples, 
que mesmo as pequenas instituições podem adotar. Fazer 
alguma coisa, esteja certo, é sempre melhor do que não fa- 
zer nada. 

Nos últimos anos, o número de interessados no Tercei- 
ro Setor cresceu vertiginosamente. Com isso, muitos profis- 
sionais qualificados se dispõem a fazer um trabalho volun- 
tário, quando menos até para conhecer o setor e pôr um pé 
dentro dele. São profissionais que vislumbraram a possibi- 
lidade de uma carreira num setor de alto crescimento e al- 
tamente recompensador, que carece de profissionais expe- 
rientes de todo tipo. 

Para profissionais naquela faixa de idade em que come- 
çam a ser preteridos pelo setor privado, o Terceiro Setor abre 
enormes possibilidades de atuação e realização, já que os 
quadors existentes são insuficientes para acompanhar o rá- 
pido crescimento que vem experimentando. Principalmente 
no caso da auto-sustentação, as instituições não possuem 
em seus quadros profissionais qualificados em várias disci- 
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plinas importantes para a gestão de um negócio. 
Portanto, o crescimento do Terceiro Setor oferece inú- 

meros benefícios em termos da profissionalização em cur- 
so, em termos de geração de empregos, de melhoria nas con- 
dições financeiras das instituições de independência dessas 
instituições, em termos de melhoria dos serviços prestados 
por elas e assim por diante. 

Além disso, há um enorme contingente de profissionais 
aposentados, com grande experiência e conhecimento em 
várias áreas, que certamente gostariam de atuar em uma ins- 
tituição. São profissionais ativos, embora retirados do mer- 
cado, que detêm conhecimentos importantíssimos e valio- 
síssimos, adquiridos em anos de trabalho em grandes em- 
presas mas que não sabem como começar um trabalho vo- 
luntário no Terceiro Setor. Eis aí uma mão-de-obra gratuita 
mal aproveitada pelas instituições, que pode agregar muito 
valor à gestão de qualquer ONG. 

 
Temos, ainda, a possibilidade de encontrar grupos de 

estudantes interessados em desenvolver suas monografias 
de conclusão de curso baseadas no trabalho de uma insti- 
tuição. Em muitos casos, desenvolvem Planos de Marketing 
completos gratuitamente para a instituição contemplada. 
Se houvesse um pequeno incentivo das universidades, e se 
cada instituição fosse adotada por um formando, um auxí- 
lio inestimável seria agregado principalmente às pequenas 
instituições que, por não terem recursos, ficam impossibili- 
tadas de obtê-los. Já existem instituições de ensino com de- 
partamentos voltados ao Setor. Mas é preciso de muitas ou- 
tras. As ONGS, por usa vez, devem procurar estes alunos e 
incentivá-los a ajudá-las. 
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As consultorias e empresas juniores dos cursos univer- 
sitários também podem desenvolver trabalhos na área a pre- 
ços bastante convidativos. São consultorias formadas por 
alunos e orientadas por professores de diferentes especiali- 
dades, que podem desenvolver excelentes trabalhos, princi- 
palmente para as pequenas instituições, mediante um pa- 
gamento compatível. 

 
E, finalmente, há agências e empresas dispostas a de- 

senvolver trabalhos para entidades como forma de exercer 
sua proposta de responsabilidade social. 

O fundamental, para quem está no Terceiro Setor, é ter 
consciência de que não podemos ficar esperando a monta- 
nha vir até Maomé. É preciso que Maomé vá até a monta- 
nha. Vemos muitas instituições lamentarem a falta de recur- 
sos. Porém, elas nunca foram procurá-los onde deviam – ou 
como deviam. Outras foram, é verdade, mas com trabalhos 
e projetos de tão baixa qualidade que nem foram levados 
em consideração pelos interlocutores. 

 
No caso do Marketing é a mesma coisa. Precisamos sair 

à procura dos recursos. Não há desculpa para não desen- 
volvermos nosso Marketing, sabendo que se trata de uma 
ferramenta indispensável para o êxito da entidade. 

Podemos concluir que, antes de vender produtos, de 
procurar o governo, de procurar fundações e empresas fi- 
nanciadoras, antes de captar recursos e voluntários é impor- 
tante a instituição tornar-se conhecida, fixar sua marca, di- 
vulgar seu trabalho e seus produtos. O pato põe um ovo 
enorme e fica quieto. A galinha bota um ovinho qualquer e 
sai cacarejando, fazendo alarde. Há muitas instituições com 
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ovos gigantescos e fantásticos. Elas precisam torná-los visí- 
veis para seus diversos públicos. 

 
Quem tem mais de 40 anos com certeza se lembra do 

ensinamento do saudoso Chacrinha, o Velho Guerreiro dos 
programas de auditório de televisão: “Quem não se comu- 
nica se trumbica!”. 
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Saber escolher, motivar, delegar... 
e mandar quando preciso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.o.... 
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O VELHO E RESISTENTE RH 

 
Muitas organizações do Terceiro Setor foram fundadas 

e dirigidas durante anos por pessoas engajadas de corpo e 
alma em seu trabalho, competentes na ação e plenamente 
conscientes de seu papel de dirigentes. Sabiam, principal- 
mente, que eram agentes de mudança da filantropia no país. 
Elas foram - e são - bem-sucedidas em suas tarefas. 

Percebemos isso pelo progresso observado no setor. 
Nunca se falou tanto em Terceiro Setor no Brasil como ago- 
ra. Nunca tantas empresas se interessaram pela área social 
em nosso país como hoje. Nunca tantas organizações não- 
governamentais de outros países estiveram presentes no nos- 
so território, atuando nas mais variadas frentes sociais, tro- 
cando informações e experiências. 

Tudo isso nos leva a concluir que tivemos - e temos - lí- 
deres altamente capazes e motivados, que conseguiram le- 
var o Terceiro Setor a uma posição nunca vista desde odes- 
cobrimento do Brasil. 

Como o que é bom dura pouco, estes dirigentes estão, 
em muitos casos, próximos da aposentadoria. Nada dife- 
rente do que acontece com qualquer ser humano. Se acon- 
tecer, será contra a vontade deles - é óbvio. 

É sabido que os homens passam. O que fica, é o que 
els constroem no meio do caminho. Por isso, seguindo a 
mesma visão de futuro que tiveram no passado, está na ho- 
ra de pensarem na perpetuidade das instituições que ajuda- 
ram a criar. Sob vários aspectos, principalmente em termos 
de formarem os líderes do futuro. 

Estes líderes, entretanto, deverão estar muito mais ca- 
pacitados em diferentes ferramentas de gestão. Afinal, o se- 
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tor também evoluiu. Hoje, demanda profissionais muito pre- 
parados. 

A moderna gestão preconiza o trabalho em equipe, o 
empoderamento (empowerment), a liderança compartilha- 
da e diversos outros conceitos que demandam profissionais 
preparados em todos os níveis da organização. Não cabe 
mais, neste novo modelo de gestão, a pirâmide de antiga- 
mente – em que um mandava e todos obedeciam. Esta pos- 
tura pode ter sido necessária para firmar o setor e levá-lo, 
com mão de ferro, à glória que atingiu. Hoje, todos são co- 
responsáveis por tudo. 

Nessas circunstâncias, a velha capacitação exigida por 
administração de recursos humanos para o exercício espe- 
cífico de uma função, e só de uma função, caiu por terra. 
Ainda há lugar para os especialistas, é verdade, no caso de 
funções eminentemente técnicas. Os demais, porém, devem 
ser generalistas com capacidade para atuar em conjunto em 
diferentes situações. A soma das generalidades cria novas 
especialidades, que se completam e multiplicam. 

Tudo isso requer dos profissionais do futuro um arse- 
nal de conhecimentos, habilidades e atitudes que envolvem 
assertividade, empowerment, trabalho em equipe, lideran- 
ça, competências e muitas outras habilidades. 

Percebemos que as instituições, em geral, ainda dão 
pouca atenção a esta área. Quem quer se desenvolver, ou 
pelo menos manter-se atualizado com vistas ao futuro, pre- 
cisa se virar por conta própria. 

Acreditoque cabeum esforçomonstruosopor parte do 
TerceiroSetornosentidode capacitarsuaforça detrabalho 
para a Era do Conhecimento, da Competência, do Empo- 
werment e do trabalho em equipe. 
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DO RH PARA A 
GESTÃO DE PESSOAS 

O mundo mudou. Mudou, não: está mudando. E nu- 
ma velocidade difícil de acompanhar. Da mesma forma, as 
organizações mudaram e as pessoas também. Na tentativa 
de acompanhar este cenário dinâmico, a área de recursos 
humanostambémtevedeevoluir.Hoje,nãosefalamaisem 
administração de recursos humanos – e sim em gestão de 
pessoas. 

Na maioria das organizações do Terceiro Setor, ainda 
encontramos o conceito antigo, de certa maneira enraiza- 
do, ao contrário do que estão fazendo hoje as empresas e 
mesmo o governo. Isso se deve à própria característica do 
setor, que, durante anos, priorizou as características parti- 
culares dos voluntários e dos funcionários que mais se preo- 
cupam em servir do que em seus próprios benefícios e evo- 
lução. E os dirigentes, no afã de garantirem a sobrevivência 
das instituições, não puderam dedicar-se a outras áreas que 
não fossem a atividade fim da instituição. 

Tanto quanto no Primeiro Setor, o Terceiro Setor detém 
uma gama de habilidades e competências que cabe às ins- 
tituições desenvolver e preservar, criando um diferencial que, 
se não visa a concorrência, visa pelo menos a excelência do 
trabalho e a satisfação das pessoas que o desenvolvem. 

Estas competências precisam ser complementadas por 
outras, porque a realidade mostra que as instituições, prin- 
cipalmente as de maior porte, estão se aproximando das em- 
presas em termos da sofisticação de sua gestão. Algumas 
pequenas instituições, principalmente as mais jovens, já sur- 
giram dentro de um moderno processo de gestão. Portan- 
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to, não há como fugir de uma gestão moderna de pessoas, 
enterrando o antigo conceito de administração de RH. 

 

HISTÓRICO 

A área derecursos humanospassou pordiversas fases 
nos últimos 100 anos. Antes de 1930, na chamada Fase I, o 
conceito de RH era o toma-lá-dá-cá. Uma espécie de trade 
offentreempresaeempregados.Amão-de-obraera,poras- 
sim dizer, comprada para desenvolver determinadas tarefas 
damaneiracomolheeradeterminada,sem espaçopara tro- 
ca de opiniões – mesmo que fosse visando a melhoria dos 
processos. Nessa época, efetivamente se fazia a administra- 
ção de RH, na sua forma mais rudimentar. E o importante, 
como sabemos, era a produção em massa. O indivíduo, mais 
que empregado, era escravo. 

A FASE II vigorou entre os anos de 1930 e 1950. Nessa 
época, de efervescência do governo de Getúlio Vargas, do 
populismo, começaram a surgir no país as leis trabalhistas. 
Como intenção, elas tinham o objetivo de tirar o emprega- 
do da condição de quase escravo e fazê-lo sentir-se em uma 
posição protegida por uma série de regulamentos que a ad- 
ministração de RH devia seguir rígida e cegamente. A área 
passou, então, de uma era de quase nenhuma preocupação 
com o empregado para uma era de proteção parcial do fun- 
cionário. Até a denominação começou a mudar. Entretan- 
to, a palavra de ordem era cumprir a lei. 

A Fase III se desenvolveu entre 1950 e 1965, quando fo- 
ram introduzidas diversas técnicas de administração de re- 
cursos humanos, incluindo recrutamento e seleção, cargos 
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e salários, treinamento, higiene e segurança do trabalho – e 
benefícios. Surgiram os infindáveis testes para os candida- 
tos, os anúncios em jornais já com produção gráfica, o trei- 
namento altamente teórico –melhor do que nenhum. Sur- 
giu imponente o retro-projetor com o uso de transparências 
feitas com letras adesivas e diversas novidades que garanti- 
ram o sucesso das novas ferramentas. 

A preocupação dos funcionários era desenvolver o tra- 
balho de acordo com o que lhes era exigido, e isso garantia 
os benefícios. Surgiram as metas e as avaliações de resulta- 
dos, empíricas, algumas vezes injustas e desmotivadoras. As 
empresas procuravam, através das técnicas mencionadas, 
identificar e garantir que teriam os funcionários mais ade- 
quados para o desempenho de uma determinada função. A 
promoção se fazia por antiguidade. ou por fidelidade à em- 
presa, ou, ainda, por amizade pessoal. 

 
A Fase IV, entre 1965 e 1985, não trouxe grandes novi- 

dades em termos de ferramentas de gestão, porém viu cres- 
cer a consciência dos funcionários de sua força como gru- 
po – e para as possibilidades de ganhos em termos de bene- 
fícios e de fazer valer seus direitos de maneira alternativa. 
Passamos, então, para uma nova fase, em que o forte foi a 
organização dos funcionários em associações e sindicatos, 
e a permanente reivindicação de direitos os mais variados 
por meio da ameaça de greves. 

Finalmente, a Fase V, que começou em 1985 e perdu- 
ra até hoje, privilegiou o envolvimento dos funcionários, 
dividindo a responsabilidade pela gestão com a área de Re- 
cursos Humanos, constituindo o que chamamos de Ges- 
tão de Pessoas. 
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Na gestão de pessoas, ou talvez das pessoas de gestão, 
mais do que o envolvimento dos funcionários verifica-se a 
tendência da gestão pelos funcionários – não no sentido do 
através dos funcionários, mas no sentido de os funcionários 
assumirem paulatinamente a gestão, de maneira responsá- 
vel, ética, e em equipe. Faz sentido. Isso porque, na verda- 
de, o conhecimento mais valioso da instituição está com seus 
colaboradores, que sabem o que e como fazer. No futuro, 
caberá aos dirigentes a facilitação do trabalho destes fun- 
cionários. 

Com o advento da gestão de pessoas, vários conceitos 
e técnicas foram sendo incorporados à área, com destaque 
para a gestão por competências, remuneração por compe- 
tências, educação continuada, educação à distância e a ges- 
tão do conhecimento. Elas são a tendência para o setor nos 
dias de hoje. 

 
Algumas conseqüências desta de modelo mudança são 

as seguintes: 
 

• O reconhecimento e identificação do conhecimento. 
Sua gestão passou a ser um importante diferencial compe- 
titivo para as organizações. Num cenário que tende para a 
comoditização dos produtos e padronização de preços, o 
saber fazer, o saber entregar, o saber satisfazer formam o 
grande diferencial para a liderança. 

 
• Como vimos, quem detém o conhecimento são as pes- 

soas. Apesar de a empresa possuir ferramentas para regis- 
trar certos tipos de conhecimento, como novas tecnologias, 
o saber fazer ainda encontra-se em poder das pessoas. Por- 
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tanto, o fator humano passou a ser muito mais importante 
para as organizaçõesdoqueera naépoca da administração 
de RH. 

No passado, o conhecimento, em muitos casos, limita- 
va-se a saber como apertar um parafuso. Hoje, qualquer fun- 
cionário de chão de fábrica deve saber ler desenhos, inter- 
pretar gráficos, operar equipamentos digitais, manter a qua- 
lidade, sugerir melhorias, garantir a produtividade e assim 
por diante. Em muitos casos, só quem desenvolve aquele tra- 
balho sabe nos detalhes como operar com eficiência, e quais 
os macetes que fazem com que determinado trabalho seja 
melhor do que o desenvolvido por um profissional seme- 
lhante em outra organização. 

 
• As pessoas expressam suas competências através de 

seu conhecimento, de suas atitudes e habilidades. Desenvol- 
ver, manter e gerir estas competências faz parte do cabedal 
de responsabilidades da gestão de pessoas. 

Na literatura, encontramos inúmeras definições de com- 
petência. Dois autores respeitados, Prahalad & Hamel, con- 
ceituamcompetência, no livro Competindo pelo Futuro, como 

 
 
 

Competência é a capacidade 
de utilizar conhecimentos, 
atitudes e habilidades para 
atingir determinados objetivos. 
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“....o conjunto de conhecimentos, habilidades, tecnologias, 
sistemas físicos, diferenciais e valores que geram diferencial 
competitivo para a organização” . 

 
É interessante observar que, na opinião de dois dos 

maiores estrategistas mundiais, a competência envolve não 
apenas as habilidades e conhecimentos – aqueles fatores atri- 
buídos ao profissional –, como também tecnologias e siste- 
mas físicos atribuídos às organizações. Portanto, na opinião 
dos dois autores, a competência incorpora fatores tangíveis 
e intangíveis. 

No caso das pessoas, devemos entender a competên- 
cia como a capacidade de utilizar conhecimentos, atitudes 
e habilidades para atingir determinados objetivos. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Face a tudo isso, a gestão de pessoas passa a ter res- 
ponsabilidades mais amplas e sofisticadas do que a admi- 
nistração de RH pura e simples. Ela passa a ser responsável 
pelo planejamento e implementação de ações visando co- 
nhecer, potencializar, integrar e subsidiar a gestão das com- 
petências individuais e institucionais com vistas à motiva- 
ção, elevação da auto-estima, a capacidade de realização 
das pessoas e a excelência no atendimento das necessidades 
dos clientes e stackholders em geral, e o cumprimento da 
missão institucional. 

São muitas as competências incluídas no rol da gestão 
de pessoas. Algumas dessas competências são a comunica- 
ção, a proatividade, a liderança, a visão estratégica, a adap- 
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tabilidade, o trabalho em equipe, a capacidade de análise, 
a negociação, os conhecimentos específicos e a aprendiza- 
gem. Acrescentaria à lista a alta responsabilidade da gestão 
de pessoas na busca da qualidade de vida por parte dos fun- 
cionários. 

 

CONCLUSÃO 

Se observarmos algumas das ferramentas menciona- 
das anteriormente, percebemos que muitas delas ainda são 
novidade para muitas das organizações do Segundo Setor. 
No caso do Terceiro Setor, podemos dizer, sem medo de er- 
rar, que trata-se de inteira novidade para a maioria das ins- 
tituições. 

Entretanto, a evolução do setor pede uma evolução 
compatível na gestão de pessoas. Podemos dizer que, hoje, 
tentamos pilotar um Airbus com pilotos treinados para aviões 
DC3. Estes foram os melhores, porque utilizavam a paixão, 
a motivação, o gosto de pôr a mão na massa, a auto-reali- 
zação, como foram até agora os profissionais do Terceiro 
Setor. Porém, houve grande evolução, tanto na aviação co- 
mo no setor. Cabe às instituições dar ferramentas para os 
intrépidos pilotarem as instituições do futuro. 

Certamente, a gestão de pessoas se constitui em fator 
crítico de sucesso para a instituição do futuro. 
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Sozinho não se vai a lugar nenhum 



GESTÃO ESTRATÉGICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

158 

 

 

 

SOCIEDADE CIVIL 
 

A magnitude dos problemas sociais brasileiros e a velo- 
cidade com que eles se intensificam têm superado as capa- 
cidades individuais institucionais para solucioná-los isola- 
damente. O sentimento de impotência ou mesmo a per- 
cepção correta de que não é possível reverter o quadro so- 
zinho fazem com que as entidades que representam a so- 
ciedade civil organizada se articulem por meio de parce- 
rias, a fim de enfrentar tais problemas e de transformar 
esse cenário de modo conjunto. 

Seja na esfera do interesse público seja na do privado, 
as parcerias têm constituído o caminho mais curto para fa- 
zer frente a problemas e desafios de grande vulto, a necessi- 
dades inesperadas ou a mudanças de cenário que exigem 
respostas rápidas. Na área social, as parcerias envolvem ins- 
tituições de perfil cada vez mais diverso - ONGs, igrejas, sin- 
dicatos, associações, entidades assistenciais, filantrópicas, 
fundações, institutos, empresas públicas e privadas, agên- 
cias governamentais, universidades e órgãos multilaterais. 
Tais instituições estabelecem entre si relações de natureza 
variada, seguindo circunstâncias e pautas distintas. Porém, 
carregam consigo características inerentes à sua origem que 
se repetem independentemente dos interlocutores escolhi- 
dos em cada projeto de trabalho conjunto. 

A sociedade civil tem um papel central no processo de 
construção das parcerias. Primeiro, porque parcerias entre 
governo e o setor empresarial  têm,  obviamente,  resultado 
em bons negócios - mas nem sempre em boa política social. 
Não é viável assegurar que surjam políticas sociais adeqüa- 
das sem que os beneficiários tenham voz ao que é necessá- 



PARCERIAS DO T ERC EIRO SETOR 

157 

 

 

 
 

rio, e sobre como os recursos são utilizados. Segundo, por- 
que, afinal, a sociedade civil constitui o próprio objetivo de 
toda a atividade política, econômica e social. De acordo com 
o economista Lester Salamon, “ela não é apenas a benefi- 
ciária, é a proprietária legítima do processo”. 

No Terceiro Setor, o termo parceria tem sido muito uti- 
lizado e difundido ao caracterizar o que seria um novo mo- 
delo de relação entre as várias organizações da sociedade. 
Sua virtude viria do fato de enfatizar a atuação motivada por 
interesses comuns, em vez do relacionamento pautado pelo 
conflito e pela concorrência. Cooperação e parceria têm si- 
do utilizados tanto como uma necessidade quanto como um 
modo de atuação e, ainda, como um valor em si mesmo. 

É preciso ter claro que são muitos os sentidos e práti- 
cas que a palavra pode designar, que se defrontam uns com 
os outros. A diversidade de grupos sociais e organizações 
atuando na sociedade, com interesses, trajetórias, valores e 
naturezas distintas, faz com que o que seja uma parceria pa- 
ra uns não seja necessariamente considerado como tal por 
outros. Mas a experiência acumulada nos anos recentes por 
parte de várias organizações sem fins lucrativos constitui 
uma referência importante do que vem a ser uma boa rela- 
ção de parceria. 

 
 
 

A sociedade civil tem um 
papel central no processo de 
construção das parcerias. 
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Ao falar de parceria geralmente se imagina a idéia de 
união, associação, proximidade. O parceiro é um amigo, um 
aliado. Temos a noção de união, casamento. Ou seja, a con- 
cepção de parceria significa uma relação de mão-dupla em 
que os integrantes partilham seus recursos a fim de atingir 
objetivos comuns e trocar benefícios mútuos. Uma associa- 
ção de duas ou mais partes que visa a cumprir uma mis- 
são e realizar um projeto em comum. É a cooperação es- 
pontânea e integrada, na qual os riscos e os sucessos são 
compartilhados; em que a intenção da ação é o fator de- 
terminante para o êxito. Nesse sentido, parceria tem sido a 
designação de certas formas de cooperação entre organiza- 
ções que indica, antes de tudo, uma ação conjunta, motiva- 
da pela existência de interesses e objetivos comuns, na qual 
cada um aporta e mobiliza os recursos de que dispõe para 
atingir tais objetivos. Não é o seu caráter legal ou formal que 
a determina. É, mais precisamente, a qualidade da relação 
que a distingue. O modo como organizações com distintos 
interesses, poderes, recursos e atribuições constroem um es- 
paço onde se comportam como iguais na definição dos ob- 
jetivos comuns, dos papéis e da contribuição de cada uma. 
A parceria se distingue, portanto, da relação de contra- 
to (como a prestação de serviços, por exemplo) porque nes- 
ta os objetivos e o que deve ser feito tendem a ser prepon- 
derantemente definidos pela parte que contrata, cabendo 
ao contratado cumprir a tarefa que lhe foi solicitada, quan- 
do muito negociando um ou outro aspecto. Parcerias, con- 
tudo, vão além da simples troca e satisfação de interesses 
mútuos. Há certamente uma dimensão de complementari- 
dade, isto é, de buscar no outro os recursos e capacidades 
de que não se dispõe mas que são necessários para atingir 
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os seus propósitos. Os objetivos da parceria tendem a ser 
relativos a um impacto mais profundo na realidade na qual 
as organizações envolvidas atuam. Por isso, ela não apenas 
supre necessidades, mas converte-se tanto numa forma de 
ampliar e irradiar os efeitos de um trabalho quanto num mo- 
do de sensibilizar, mobilizar e co-responsabilizar outros su- 
jeitos em torno de ações voltadas à ampliação da cidadania 
e do enfrentamento dos problemas sociais. 

A exemplo da iniciativa privada, as parcerias entre in- 
vestidores e organizações da sociedade civil visando perse- 
guir objetivos comuns se tornaram um modelo para gesto- 
res do Terceiro Setor. O reconhecimento de que a coopera- 
ção intersetorial pode atingir resultados mais sustentáveis 
que outros tipos de iniciativa têm se fortalecido a cada dia, 
uma vez que o envolvimento de mais atores subentende 
maior compromisso e conhecimento, maior capacidade de 
articulação e de mobilização política. Não faltam, portanto, 
razões capazes de aproximar organizações para o trabalho 
conjunto. Além do compromisso da melhoria da sociedade, 
as várias entidades da sociedade civil costumam possuir know- 
how em suas áreas de especialidade, credibilidade perante a 
opinião publica, assim como empenho e influência política 
para provocar transformações sociais em escala. 

À parte tais motivações, um traço que se repete nas par- 
cerias é a expectativa de que elas gerem valor para todos os 
envolvidos. Para o investidor social privado, assim como a 
ONG, esse valor é a consecução da missão institucional. Pa- 
ra o governo, pode ser a comprovação de um modelo de tra- 
balho facilmente replicável. Outro aspecto desejado em uma 
parceria bem-sucedida é o que se costuma chamar de efei- 
to sinergia, isto é, a capacidade de realizar mais em conjun- 
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to do que a soma das partes representaria se não houvesse 
uma articulação entre elas. No alicerce dessas forças está o 
aporte de habilidades múltiplas e o melhor aproveitamen- 
to das competências especificas; a troca de experiências; 
o debate que oxigena os pensamentos e promove o surgi- 
mento de idéias inovadoras ; a repercussão do tema e a 
motivação necessária para seguir adiante perante as difi- 
culdades inerentes a qualquer ação social que vise a atin- 
gir impactos de longo prazo. E, independentemente da con- 
secução dos objetivos traçados, a parceria gerará sempre  
a aprendizagem do trabalho em conjunto, que vem do dia- 
a-dia do relacionamento. 

De todo modo, o pressuposto fundamental da parce- 
ria é o encontro de organizações autônomas, com identida- 
des e posições claras. Mesmo tendo recursos e poderes dis- 
tintos, elas devem se reconhecer como iguais num determi- 
nado momento, além de conhecer e valorizar mutuamente 
a contribuição que cada uma pode dar. E devem adotar um 
comportamento como tendo igual poder na relação, tanto 
para estabelecer os objetivos como para definir os recursos 
necessários, os papéis e responsabilidades. Vale sublinhar 
que parceria é o oposto de subordinação. 

Nessa relação aparentemente tão simples, mas difícil 
de se construir, reside o segredo de boas parcerias. As insti- 
tuições filantrópicas, ONGs, entidades assistenciais, sindi- 
catos, associações comunitária, empresas, órgãos públicos 
e agências internacionais trabalham para transformar esta 
teoria em prática, atuando em projetos comuns, redes e fó- 
runs. Nesses espaços, esses atores aprendem a ouvir e a va- 
lorizar-se mutuamente, buscando estabelecer relações mais 
horizontais. Como diz o historiador Rubem César Fernan- 
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des, da ONG Viva Rio, “sendo relações múltiplas e parciais, 
não se deve idealizar estas relações e esperar blocos de leal- 
dade permanentes. As alianças mais duradouras apenas se 
constroem como opções que vão se renovando no tempo, 
a partir da experiência da troca, do conhecimento mútuo, 
do aumento da confiança e do desenvolvimento de uma 
identidade maior em torno de valores, objetivos amplos e 
modos de atuação”. 

Para Lester Salamon, o principal desafio para os admi- 
nistradores de organizações sem fins lucrativos nos dias de 
hoje não é simplesmente aperfeiçoar a gestão de suas orga- 
nizações, mas encontrar soluções para os problemas públi- 
cos através da gestão de relacionamentos colaborativos com- 
plexos que se estabelecem entre os setores e que tendem a 
se tornar mais comuns em todo o mundo. Para Salamon, a 
solução de problemas públicos, que deveria ser a razão de 
ser do Terceiro Setor, não é responsabilidade de um único 
setor, o Estado – e esta responsabilidade não poderá ser 
transferida para o Terceiro Setor. Em sua perspectiva de "re- 
lacionamentos colaborativos", ou parceria intersetorial, afir- 
ma que os gestores devem ser formados com foco na solu- 
ção de problemas e criação de parcerias, indo além de uma 
visão voltada unicamente para um tipo de organização e 
suas necessidades específicas. 

É importante reconhecer que 
qualquer relação, mesmo a 
melhor parceria, não está 
isenta de tensões e conflitos. 



GESTÃO ESTRATÉGICA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

163 

 

 

 
 

Os integrantes de uma parceria precisam, portanto, 
ter muita disposição para trabalhar juntos, para se rela- 
cionarem abertamente e participar de negociações hones- 
tas, que vão direto ao ponto. Também devem ter jogo de 
cintura e flexibilidade, bem como tolerância às diferentes 
lógicas de pensamento e ritmos de cada parceiro. Não se 
pode exigir que as decisões de uma ONG, que é de natu- 
reza comunitária, ocorram na mesma velocidade que em 
uma empresa privada, por exemplo. Outros requisitos são 
a capacidade para avaliar forças e fraquezas, ter os pés no 
chão, não traçar metas inatingíveis, e ser dotado de maturi- 
dade necessária para não permitir que as intenções de uma 
das partes predominem sobre a do grupo, que, por sua vez, 
deve ser capaz de desenvolver uma visão compartilhada, con- 
sensual, que caminhe para o bem comum. O importante é 
reconhecer que qualquer relação, mesmo a melhor parceria, 
não está isenta de tensões e conflitos. Muitos dos proble- 
mas surgem, sabe-se, após algum tempo de realização de 
trabalho em conjunto. Isto porque não bastam boa vonta- 
de e boas intenções. É natural que os interesses, papéis, po- 
deres, objetivos, vantagens obtidas e capacidades das orga- 
nizações possam não ser mais os mesmos depois de certo 
tempo. Poucas organizações estão preparadas para gerir a 
relação de parceria, isto é, para implementar formas de acom- 
panhamento, discussão e renegociação dos termos do tra- 
balho conjunto e das bases que o motivaram. 

Parceria e aliança estratégica - Emprestada dos livros 
da administração, a teoria sobre tais conceitos preconiza 
que as empresas percebem quesóháuma formadesobre- 
vivência emummundo altamente competitivo eglobaliza- 
do: o somatório de esforços e a união de forças. Tal coope- 
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ração, traduzida por meio de parcerias e alianças estraté- 
gicas entre entidades civis, representa um meio de as ins- 
tituições manterem suas estratégias individuais, apesar dos 
recursos limitados em algumas áreas, cumprirem sua mis- 
são e se fortalecerem ao encontrar outras organizações 
com as quais possam cooperar, visando atingir as mudan- 
ças sociais pretendidas. 

 
Segundo consultores do Terceiro Setor, três forças, em 

especial, criam condições para o surgimento tanto das par- 
cerias quanto das alianças estratégicas. São elas: 

 
• A procura de capacidades, à medida que os limites 

entre as organizações se tornam indefinidos; 
• Recursos escassos e a intensificação da competição 

por espaço além da crescente necessidade de intervenção 
na problemática social; 

• A lacuna entre o que uma organização gostaria de 
realizar e o que, levando em conta a realidade e seus recur- 
sos próprios, pode realizar. 

 
Ao perceber que há, de fato, uma lacuna entre aquilo 

que gostariam de fazer e o que concretamente podem fazer, 
a entidades civis perceberam que era necessário somar for- 
ças e descobrir formas de otimizar seus recursos, conheci- 
mentos e potencialidades. Mais: que a melhor forma de fa- 
zê-lo era agregar esforços com organizações afins. Por ou- 
tro lado, o avanço da administração moderna, que pressio- 
na as organizações a fazer cada vez mais com menos recur- 
sos e em menos tempo, acabou por gerar este desafio con- 
creto às instituições do Terceiro Setor. 
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Por meio de parcerias e alianças, as organizações po- 
dem desenvolver novas atividades, iniciar novos projetos, 
abrir frentes de atuação, fortalecer projetos em andamento, 
ampliar o leque de conhecimentos, captar recursos, econo- 
mizar seus recursos humanos e materiais sem prejuízo do 
trabalho e aumentar a capacidade de intervenção. Uma or- 
ganização também pode superar suas lacunas e preencher 
espaços importantes nas áreas em que não é tão forte. Co- 
mo se vê, tais conceitos descrevem uma gama ampla dos re- 
lacionamentos existentes entre as organizações, desde pro- 
jetos de curto prazo, passando por relacionamentos de fô- 
lego mais longo, até amplas alianças estratégicas em que os 
parceiros acessam as capacidades um do outro e aprendem 
a partir dessa troca. 

 
PRINCIPAIS OBJETIVOS DAS PARCERIAS 
E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 
✔ Compartilhar riscos 
✔ Compartilhar sucesso 
✔ Obter economia de escala 
✔ Acessar novas frentes de atuação 
✔ Acessar tecnologia e conhecimento 
✔ Ampliar sua capilaridade (atuação geográfica) 
✔ Resolver limitações financeiras 
✔ Alavancar habilidades (quando uma organização 

precisar do conhecimento específico que outra 
organização detém) 

 
A lógica da parceria, portanto, é a da intercomplemen- 

taridade de recursos e capacidades entre as organizações alia- 
das. Na aliança, as organizações que poderiam atuar de for- 
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ma independente diante de uma determinada questão op- 
tam por fazê-lo conjuntamente, motivadas pela consciência 
da magnitude e complexidade da ação a ser empreendida e, 
principalmente, pela constatação de crenças, valores, pon- 
tos de vista e interesses que levam a ter um posicionamento 
estratégico comum diante de uma determinada realidade. 

Nesse sentido, o conceito de parceria remete à união 
com um fim específico – normalmente um projeto ou uma 
ação. Parcerias são invariavelmente mais pontuais, embora 
os objetivos geralmente sejam os mesmos de quando se bus- 
ca estabelecer uma aliança estratégica. Já esta última pressu- 
põe compromissos de longo prazo e um conjunto de objeti- 
vos mais complexo, em que doadores e receptores acreditam 
que suas respectivas forças – em regra de financiamento e 
execução de programas – precisam ser combinadas. Suben- 
tende a convergência de missões institucionais e a existência 
de valores comuns que permitam que as diferenças sejam 
transcendidas em troca de um projeto de mundo melhor. 

Como é realizada entre iguais (ainda que uma organi- 
zação seja maior que outra, ou mais conhecida), a aliança 
une as capacidades centrais de cada parceiro. Ela funciona 
melhor quando cada parceiro reconhece que não pode evo- 
luir tanto sem a ajuda ou o aporte de recursos do outro; 
quando deseja uma abordagem original ou deseja iniciar um 
novo empreendimento. No coração de cada parceria, ou 
aliança, há, de todo modo, uma ênfase em selecionar, cons- 
truir e colocar em ação novas possibilidades que podem mar- 
car uma diferença. Portanto, devem proporcionar aos par- 
ceiros maior probabilidade de sucesso em um contexto com- 
petitivo do que se estivessem sozinhos naquela tarefa, pro- 
jeto ou empreendimento. Alianças e parcerias representam, 
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portanto, excelentes oportunidades para as organizações da 
sociedade civil, para que sigam lutando tática e estrategica- 
mente pela causa que abraçaram em prol de algum segmen- 
to social e em nome dos valores que defendem. 

Dois exemplos de parcerias do Terceiro setor merecem 
registro. A Rede Brasileira de Entidades Assistenciais Fi- 
lantrópicas (REBRAF) e a Federação Brasileira das Institu- 
ições de Inclusão Social, Reabilitação e Defesa da Cidada- 
nia (FEBIEX). A REBRAF nasceu em 1998, como resultado 
da omissão do Estado na área social. A constituição da rede 
baseou-se nos seguintes pontos comuns entre as entidades: 

- Inclusão: Luta contra a exclusão; Bem comum; Res- 
peitoàs diferenças;Isençãopolítico-partidária;Organização 
dasociedadecivil; Empenho total nocumprimento dos de- 
veres como contrapartida essencial da exigência de direitos. 
Entre as suas ações de destaque, podemos citar o trabalho 
desenvolvido com universidades, que tem como resultado o 
aumento do interesse de estudantes e professores pelas ativi- 
dades do Terceiro Setor. 

Já a FEBIEX reúne, hoje, 150 entidades em 14 estados 
brasileiros. Elas sãoformadas porprofissionais liberais que 
prestam serviços nas áreas de educação, reabilitação e inte- 
gração social à pessoas com deficiência a fim de promover 
a sua inclusão social e cidadania. 

 

PODER PÚBLICO 

A redemocratização do País, a partir dos segunda me- 
tade dos anos 80, deu novo impulso à sociedade civil e criou 
um ambiente propício para que a iniciativa privada marcas- 
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se posição na área social. Nessa época, tiveram origem vá- 
rios ícones do investimento social privado brasileiro. O dis- 
curso recorrente desses atores era o de que não surgiam pa- 
ra substituir a ineficácia do governo na gestão da coisa pú- 
blica e na manutenção do “Estado de bem-estar social” – 
tarefa tão impossível quanto ingênua – mas, sim, para inau- 
gurar a idéia de compartilhamento de responsabilidades. 
Mais: frisavam que nada tinham a ver com o Primeiro Setor. 
O amadurecimento institucional revelou, mesmo aos 
investidores sociais privados de orçamento mais genero- 
so, que num país de dimensões continentais emazelas so- 
ciais profundas como o Brasil quase todo dinheiro é pou- 
co. Mais: descobriu-se que ações sociais desvinculadas de 
uma política governamental tendem a se mostrar inócuas 
e incapazes de modificar substancialmente qualquer cená- 
rio. Por sua capilaridade, o Estado é capaz de promover a 
universalização dos projetos sociais bem-sucedidos, ideali- 
zados e testados em pequena escala por iniciativa do inves- 
tidor social privado. Este, por sua vez, tem a capacidade de 
aportar idéias e habilidades inovadoras às agências gover- 
namentais seja na concepção de políticas sociais como na 
prestação de serviços à comunidade. 

Embora o trabalho em conjunto com o poder público 
ofereça desafios em termos de agilidade, de ritmo, de dinâ- 
mica de funcionamento e até de definição de prioridades, a 
necessidade de atuar em parceria com os governos, prefe- 
rencialmente locais, tornou-se consenso. Nos dias de hoje, 
a expansão das políticas sociais passou a delinear um novo 
paradigma de gestão, com forte descentralização, adminis- 
tração municipal através de políticas sociais integradas e 
participação direta das comunidades. Das 1.653 experiên- 
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cias bem-sucedidas de gestão social analisadas pela pesqui- 
sadora Lilia Martins, quase 50% tiveram como um dos par- 
ceiros o poder público local. Em resumo: para efeito de par- 
cerias, a esfera governamental mais representativa no Bra- 
sil é a municipal. A qualidade do relacionamento e melho- 
res condições no acompanhamento dos projetos por parte 
da comunidade são algumas das justificativas para o suces- 
so dessas parcerias. 

Por essa razão, alguns investidores sociais privados co- 
meçam a posicionar o envolvimento com o poder público 
municipal como critério de seleção na decisão de apoiar ou 
não um projeto social. De outra parte, o poder público sa- 
be que em muitos campos, embora seja sua obrigação cons- 
titucional, a sua atuação não tem sido satisfatória – ou, ao 
menos, é menos eficaz do que a de outros personagens. 

Nesse sentido, as entidades do Terceiro Setor, no Bra- 
sil, têm atuado com muita desenvoltura e competência nos 
campos da educação, saúde, defesa da infância e ambien- 
talismo. Assim, tornou-se praxe o repasse de verbas públi- 
cas para aplicação em programas de natureza pública a se- 
rem desenvolvidos por entidades de direito privado. A Lei Fe- 
deral 9.790/99, que criou as Oscips, estabeleceu uma for- 
ma de repasse, o Termo de Parceria, que pretende ser um 
veículo legítimo e adequado ao repasse de verbas públicas 
para entidades de direito privado (veja quadro neste capí- 
tulo). Antes dela, a forma mais utilizada de interação fi- 
nanceira do setor público com o privado era o convênio. 
Dotado de regulamentação experimentada na prática, o 
convênio não era, contudo, inteiramente adequado para   
o que se pretendia. 

Em princípio, convênio é a forma de pacto entre pes- 
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soas de direito público. Portanto, deve respeitar as regras 
adequadas ao poder público. Ao aplicar a metodologia de 
convênios ao setor privado, a lei não fez grandes concessões 
e exigiu do setor privado a mesma natureza de prestação de 
contas que vale para o setor público. Em outras palavras: a 
prestação de contas em si era apenas uma apresentação for- 
mal de contas, um infindável gasto de papéis e de tempo, o 
que tornava contra-producente a atividade conveniada. 

Já o Termo de Parceria tenta evitar isso tudo por meio 
de uma prestação de contas que privilegia os resultados efe- 
tivamente obtidos. Para muitos, a legislação em vigor,mais 
atual emenosburocratizada, possibilita, enfim, oconcurso 
de projetos com a escolha da entidade mais capacitada. 

 
POR DENTRO DO TERMO DE PARCERIA 
Uma das principais inovações trazidas pela criação da 
Lei 9.790/99, a Lei das Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscips), foi  a  instituição 
do Termo de Parceria, que confere maior força jurídica 
às organizações da sociedade civil e reduz o espaço 
das visões tradicionais de grandes organismos 
assistencialistas, freqüentemente ligados a políticos e 
com fins tributários. Ele é um instrumento jurídico que 
prevê o estabelecimento de parcerias entre o Poder 
Público e as Oscips, possibilitando que estas recebam 
recursos de órgãos ligados às três esferas de governo 
para a realização de projetos sociais. 

 
O Termo de Parceria foi introduzido como uma 
alternativa mais simples de acesso a recursos 
governamentais em relação aos tradicionais convênios, 
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tanto do ponto de vista burocrático quanto de 
restrições operacionais. Apenas as organizações 
enquadradas sob a denominação legal de Oscip 
podem firmar Termos de Parceria. 

 
Os projetos implementados no âmbito do Termo 
de Parceria devem respeitar os objetivos, metas, 
resultados, indicadores de desempenho e 
mecanismos de desembolso acordados entre 
governo e Oscip. É obrigatória a prestação de contas 
ao Poder Público ao término de cada exercício. O 
monitoramento e a fiscalização da execução do termo 
de Parceria é dever do órgão esta tal parceiro, além do 
Conselho de Política Pública da área a que está afeto. 

 
Cabe aos responsáveis pela fiscalização do Termo de 
Parceria comunicar ao Tribunal de Contas respectivo 
e ao Ministério Público qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização de recursos ou bens 
públicos, sob pena de tornarem-se responsáveis 
solidariamente. A lei ainda prevê, em caso de indícios 
de malversação de bens e recursos de origem pública, 
possibilidade de indisponibilidade dos bens da 
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, 
bem como de agente público ou terceiro que possam 
ter enriquecido ilicitamente ou causado danos ao 
patrimônio público. 

 
O Termo de Parceira também é fiscalizado pelo 
sistema de controle da Administração Púbica, 
formado por auditorias interna (a exemplo da 
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Secretaria Federal de Controle no governo federal) e 
externa (como os Tribunais de Conta). A escolha da 
Oscip para a celebração de Termo de Parceria cabe ao 
órgão estatal parceiro e poderá ser feita por meio de 
concurso de projetos. A própria Oscip também pode 
propor a parceria, apresentando seu projeto ao órgão 
estatal. Nesse caso, o órgão governamental irá avaliar 
a relevância pública da proposta e sua conveniência 
em relação a seus programas e políticas públicas, 
tanto quanto os benefícios para o público-alvo. 

 
Outra novidade em relação aos convênios é que o 
Termo de Parceria pode ser firmado por período 
superior ao exercício fiscal, o que o torna 
extremamente interessante para projetos mais 
prolongados. Para saber mais sobre o Termo de 
Parceria, acesse www.mj.gov.br. 

 
SETOR PRIVADO 
E FUNDAÇÕES PRIVADAS 
Ao lado da sociedade civil organizada e do poder pú- 

blico, a iniciativa privada integra o tripé de articulação po- 
lítica das iniciativas de desenvolvimento socialmente respon- 
sável. Empresas, fundações e instituições privadas ou de ori- 
gem familiar que apóiam e investem recursos próprios em 
projetos sociais, culturais ou ambientais de interesse públi- 
co, compõem o chamado DNA do investidor social privado 
do país. A união deste à outra instituição para o desenvol- 
vimento de um projeto conjunto está ligada, em regra, ao 

http://www.mj.gov.br/
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desejo de aportar know-how a uma empreitada que não se- 
ja do seu domínio mas fundamentalmente ao sentimento de 
somar e potencializar esforços com a entidade parceira na 
conquista de sua missão institucional. 

Como no mundo empresarial, os investidores sociais 
privados também vêem as parcerias e as alianças como 
meios de potencializar os recursos aplicados. Um caminho 
para ganhar agilidade e eficiência, alcançar metas e vislum- 
brar impactos que dificilmente seriam factíveis sem a co- 
laboração de um aliado. E, se impactarem políticas públi- 
cas é uma forma para tornar irreversíveis esses avanços, as 
parcerias são esse caminho – e, por isso, altamente estraté- 
gicas. O estabelecimento de parcerias e alianças visa, quase 
sempre, a complementação de forças ou de papéis. Ele par- 
te do reconhecimento de que as instituições têm suas limi- 
tações, de que nenhuma organização possui todos os ele- 
mentos necessários para abordar com eficácia problemáti- 
cas sociais mais complexas. 

Por sua origem no Segundo Setor, fundações e investi- 
dores sociais privados tendem, obviamente, a apresentar si- 
milaridades em termos de cultura organizacional – o que fa- 
vorece a idéia de trabalhar conjuntamente. Mas, apesar de 
ostentarem a mesma gênese, diferenças de valores ou de ma- 
turidade institucional entre os parceiros podem trazer des- 
confortos e desafios à relação, que precisa ser gerenciada 
tanto quanto aquelas estabelecidas com atores de origem 
distinta, como organizações sem fins lucrativos, ONGs, ór- 
gãos de governo e universidades. 

Ao contrário das empresas, as fundações privadas bus- 
cam resultados próximos aos das políticas públicas – e não 
há necessariamente a preocupação na divulgação do no- 
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me delas como financiadoras. Em geral, os projetos costu- 
mam durar de um a três anos, e os recursos visam contribuir 
para a busca da auto-sustentação financeira. A Internet po- 
de se transformar em um excelente aliado na busca de ins- 
tituições financiadoras. Hoje, há websites que informam os 
prazos de inscrição para apresentação de projetos a funda- 
ções nacionais e internacionais. 

Para as fundações nacionais, há objetivos de financia- 
mento bastante distintos. Na maioria delas, há um proces- 
so de solicitação de recursos padrão, que é feito por meio 
de um formulário, no qual são solicitados: a apresentação 
de justificativa, os objetivos, avaliação de resultados, e que 
pode ser obtido por meio da página na Internet da funda- 
ção; ou por um pedido simples por telefone ou carta. Mui- 
tas fundações desenvolvem projetos próprios e apenas algu- 
mas têm linhas de financiamento para outras entidades. 

As possibilidades de colaboração entre o investidor so- 
cial privado, fundações, ONGs e demais Oscips, porém, vão 
muito além do mero financiamento de atividades. A busca 
de resultados, o gerenciamento profissional dos projetos, o 
aporte técnico complementar, desde a etapa de concepção 
das ações, e o sentido de co-responsabilidade tendem a im- 
pulsionar as relações de trabalho conjunto e são vistas, por 
muitas ONGs e pelas próprias fundações e investidores so- 
ciais privados, como fortes fatores de motivação. 

 

INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

Hoje, as organizações atuantes e proativas do Terceiro 
Setor buscam criar redes de articulações e parcerias com or- 
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ganismos internacionais. Tal construção, quando não é cos- 
turada por nenhum governo ou acordo diplomático, é resul- 
tado da credibilidade da instituição e, claro, do inter-rela- 
cionamento, complementaridade e sinergia de trabalho cul- 
tivados das mais diversas formas. 

Historicamente, a cooperação internacional vem de- 
sempenhando importante papel em projetos do Terceiro Se- 
tor no Brasil. Em geral, as organizações de cooperação, go- 
vernamentais ou não-governamentais, ficam sediadas em 
países desenvolvidos, grande parte delas na Europa e na 
América do Norte, e destinam recursos financeiros e kno- 
whow técnico para projetos que têm, majoritariamente, fi- 
nalidades como o combate à pobreza, a promoção do de- 
senvolvimento sustentável e a redução das desigualdades so- 
ciais em países como o Brasil. 

Não há dúvida que as aproximações com organismos 
internacionais fortalecem as instituições. Muitas organiza- 
ções já perceberam o potencial desse caminho e estão crian- 
do redes internacionais de cooperação. Ao se integrar a tais 
redes, a entidade adota uma estratégia eficiente para cres- 
cer e ampliar suas ações, tirando do isolamento seus proje- 
tos sociais tradicionalmente apartados das relações de po- 
der. O estabelecimento dessas redes de cooperação ainda 
pode ser um trunfo na fiscalização dos governos em suas ne- 
gociações e atuações internacionais. 

Por ser uma relação horizontal (e não vertical – na 
qual um manda e outro segue, ou de dependência, em que 
um segura a bolsa do dinheiro e o outro se adapta), tra- 
ta-se de uma construção equilibrada de interesses articu- 
lados. É natural, portanto, que os organismos estrangeiros 
busquem esclarecer melhor as relações de parcerias, seu po- 
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tencial, vantagens e fragilidades. As formas de colaboração 
são, portanto, um avanço conjunto. 

As instituições internacionais também podem assumir 
o papel de financiadoras, tornando-se fonte de investimen- 
to para projetos e ampliando as possibilidades de arrecada- 
ção das entidades a que se ligam. As organizações sociais 
que obtêm recursos de organismos estrangeiros são, por cer- 
to, instituições representativas que desfrutam de reconheci- 
da credibilidade junto à comunidade na qual atuam. Quan- 
do vinculadas a uma financiadora internacional, aceitam os 
parâmetros estabelecidos por esta, mesmo quando comple- 
mentam o seu caixa com doações, contribuições e apoios 
governamentais regulares. 

 
Nesse aspecto, os financiadores internacionais come- 

çam a mudar ao adotar critérios mais exigentes, tais como 
a contrapartida financeira da própria entidade; a obrigato- 
riedade de registros contábeis mais rígidos; a redução do pe- 
ríodo de financiamento e a apresentação e retorno quanti- 
ficável na aplicação dos recursos. Nos últimos anos, algu- 
mas instituições internacionais passaram a submeter as or- 
ganizações financiadas a avaliações periódicas de equipes 
técnicas independentes e de auditorias financeiras profissio- 
nais. Estas mudanças recentes, acompanhadas de significa- 
tivas reduções dos montantes financiados e da exigência de 
que as organizações passem à auto-sustentação – depois de 
um período de suporte –, traumatizam as entidades habi- 
tuadas com as políticas do laissez-faire do passado – não in- 
tervencionistas –, havendo uma forte resistência em se adap- 
tarem a estes mecanismos e critérios próprios de modelos 
de administração mais modernos e racionais. 
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A AVAPE descobriu, há muitos anos, a importância es- 
tratégica de se fazer parcerias com entidades internacionais. 
Desde 1994, ela busca fora do Brasil, norteada por diretri- 
zes estabelecidas pela Organização das Nações Unidas  (ONU) 
e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), refe- 
rência de projetos e políticas de inclusão social de pessoas 
com deficiência, bem como técnicas de tratamento e tecno- 
logias de apoio. Tais relacionamentos, que incluem entida- 
des sul-americanas, americanas e européias, transferem expe- 
riências bem-sucedidas e permitem acompanhar a evolução 
mundial nas áreas de reabilitação, tecnologia e legislação. 

Membro filiado de duas importantes organizações in- 
ternacionais, a Rehabilitation International, com sede em No- 
va York e que estabelece diretrizes sobre deficiência, e do 
Grupo Latino-Americano Para a Participação, Integração e 
Inclusão de Pessoas com Deficiência (GLARP-IIPD), uma or- 
ganização não-governamental atuante em países latino-ame- 
ricanos e no Caribe que tem como objetivo o intercâmbio 
de experiências entre instituições – a AVAPE mantém, ainda, 
importantes parcerias e intercâmbio com a American Institu- 
te for Research (organização sem fins lucrativos voltada à pes- 
quisa de ciências sociais e comportamentais); a Melwood Gro- 
wing Together (agência americana de serviço social avançado 
para pessoas com deficiência); a Trans Cen Inc, com atuação 
na educação, reabilitação e inclusão de pessoas com defi- 
ciência; a Penn Mar, referência nos estados da Pensilvânia e 
Maryland (EUA) devido ao trabalho que realiza de capaci- 
tação, colocação e moradias assistidas para pessoas com 
deficiência; e o Centro de Reabilitação de Gaia (centro especia- 
lizado nas áreas de deficiência motora e sensorial e de apoio 
aos serviços públicos de emprego), entre outras. 
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AVAPE, uma história de sucesso. 
 
 

Por Sylvia Helena Moraes Cury 
Superintendente da AVAPE 
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O auxiliar administrativo baiano Pedro Paulo Dias de 
Souza, de 22 anos, está feliz da vida com seu primeiro em- 
prego. Ri à toa, comemora com graça.  Até  mesmo  prepa- 
rou acordes especiais em seu cavaquinho para mostrar aos 
amigos nos fins de semana. Tanta alegria  tem  motivo:  Pe- 
dro se sente um  lutador vitorioso.  Daquele  tipo de guerrei- 
ro que não se conforma  com  as dificuldades,  levanta  a ca- 
da tropeço, vai em frente todas as vezes que percebe um no- 
vo desafio. Assim como Pedro, a AVAPE também tem uma 
trajetória marcada  por garra,  trabalho  e superação.  A  par- 
tir de agora, você vai descobrir como essas duas histórias se 
cruzam - e como alcançaram um final feliz. 

A AVAPE (Associação para Valorização e Promoção de 
Excepcionais) é uma das mais bem-sucedidas entidades brasi- 
leiras voltadas à assistência de pessoas com deficiência. Reali- 
za 2,6 milhões de atendimentos por ano, mais de 90% deles 
gratuitos. Em 24 anos de existência, já colocou no mercado de 
trabalho mais de 6 mil pessoas com deficiência - esse núme- 
ro inclui Pedro, que foi contratado pela Unidade Zona Sul da 
entidade. 

Da mesma forma que não foi fácil para ele conseguir 
seu primeiro emprego, a AVAPE também não nasceu gran- 
de e vitoriosa. Foram necessários anos de empenho de pes- 
soas unidas por vivências semelhantes e por um mesmo sen- 
timento: a crença de que as pessoas com deficiência tam- 
bém têm capacidades e potencialidades. E que, portanto, 
podem, sim, ser incluídas na sociedade e no mercado de tra- 
balho. Não como um favor ou benevolência, mas como re- 
conhecimento de que são produtivas. 
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AVAPE: UMA LUZ PARA PEDRO 

Aos 2 anos de idade, Pedro contraiu poliomielite. Em 
sua cidade natal, Cândido Sales, no sertão da Bahia, havia 
poucos recursos. O médico que o atendeu, numa pequena 
tenda e em condições precárias, não conseguiu detectar a 
doença e ela acabou avançando. A principal seqüela deixa- 
da pela pólio é que o menino ficou com deficiência em uma 
das pernas, precisando usar uma bengala para se locomover. 
Em busca de tratamento adequado, Pedro foi para São 
Paulo em 1984, acompanhado pela mãe, que deixou os ou- 
tros três filhos na Bahia. Em situação financeira difícil, mãe 
e filho se cansaram de procurar ajuda e bater de porta em 
porta. “Mesmo com dificuldades para me locomover, eu 
sempre soube que era um menino cheio de potencial, como 
os outros. Só precisava de uma chance para me desenvol- 
ver”, diz Pedro. 

A chance, enfim, apareceu quando ele completou 18 
anos. Uma atendente de enfermagem de um hospital públi- 
co da Grande São Paulo perguntou a Pedro se ele pensava 
em trabalhar no futuro. Ao perceber a motivação do jovem, 
encaminhou-o à AVAPE. Durante quatro anos, ele passou 
pelo curso de reabilitação profissional - um programa que 
desenvolve competências básicas para que o deficiente pos- 
sa capacitar-se a ingressar no mercado de trabalho. O pro- 
grama é composto de 17 disciplinas, entre elas assiduidade, 
pontualidade, higiene, atenção e convivência profissional. 
O desempenho de Pedro foi tão surpreendente que resultou 
numa proposta de emprego na própria AVAPE, Unidade Zo- 
na Sul. “Ele chegou aqui com uma série de dificuldades, na- 
turais em quem nunca trabalhou”, lembra Maria Cristina 
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Bachiega, chefe da Unidade Zona Sul. “A relação com ele é 
exatamente a mesma que seria com alguém sem deficiência: 
Pedro não é nem superdotado nem pouco dotado. Tem seus 
talentos e dificuldades, assim como todos nós.” 

 

PERSISTÊNCIA E CORAGEM 

Não apenas Pedro e a mãe precisaram de muita perse- 
verança até atingirem o objetivo perseguido. A AVAPE tam- 
bém cresceu dessa forma. “Jorge, eu ainda vou fundar uma 
das maiores entidades assistenciais deste país para cuidar do 
João”, dizia o menino Marcos Antonio Gonçalves, hoje pre- 
sidente do Conselho Gestor da AVAPE, ao irmão mais velho. 
Desde muito cedo, Marcos assumiu a tutela do irmão mais 
novo, João, então um adolescente grande e forte, mas com 
a mentalidade de uma criança. A impossibilidade fi- 
nanceira e psicológica da família de lidar com o problema 
fez com que João fosse internado num manicômio, o que só 
agravou seu estado. Até que Marcos resolveu assumir as ré- 
deas da situação, responsabilizando-se pelo irmão. “Passei 
por maus bocados na tentativa de ajudar João. Eu precisa- 
va trabalhar. E ele precisava de mim além do que eu tinha 
condição de oferecer”, conta Marcos no livro Com a Cabeça 
e o Coração, em que relata a história. 

No início da década de 80, Marcos foi contratado pa- 
ra trabalhar na Volkswagen, onde conheceu colegas que en- 
frentavam problemas semelhantes aos dele. Com apoio in- 
condicional da empresa, em 25 de junho de 1982 ele e um 
grupo formado dentro da Volkswagen - de 47 pais e amigos 
de pessoas com deficiência – fundaram a AVAPE. 
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O COMEÇO DE UM SONHO 

Marcos foi escolhido para coordenar o grupo. O obje- 
tivo da entidade era facilitar o encaminhamento de deficien- 
tesaserviçosdereabilitação,educaçãoeprofissionalização. 
Financeiramente, a AVAPE contava com a contribuição vo- 
luntária de funcionários da Volkswagen. 

Nos primeiros anos de existência, a AVAPE não possuía 
unidade clínica própria. Somente os casos de deficiência fí- 
sica eram atendidos. A triagem e o encaminhamento eram 
feitos dentro da própria companhia. Somente em 1985, três 
anos depois da fundação, é que foi inaugurada a primeira 
clínica médica própria. “Foi por meio da união para procu- 
rar soluções para o grupo, e não mais para um parente ape- 
nas, que conquistamos os primeiros tijolos da AVAPE”, lem- 
bra Marcos Antonio Gonçalves. “Não ficávamos parados. 
Estávamos sempre atrás de formas de aumentar a arrecada- 
ção, de convênio com profissionais para a reabilitação clí- 
nica e de parcerias para introduzir os assistidos no mercado 
de trabalho.” 

A partir de 1988, a AVAPE ampliou consideravelmente 
seu leque de atuação. Profissionais e especialistas foram con- 
tratados e pessoas com diversos tipos de deficiências pas- 
saram a ser atendidas, inclusive aquelas que não eram acei- 
tas em outras instituições. 

Foram inauguradas sede em São Bernardo do Cam- 
po e Santo André. Em seguida, um diretor da Volkswagen 
doou sua casa de veraneio em Riacho Grande, também na 
região do ABC. “Uma entidade assistencial tem grande 
chance de dar certo quando comprova a importância de 
suas ações diante da comunidade”, diz Marcos Gonçal- 
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ves. “A partir dessa empatia, conquista novos aliados dis- 
postos a colaborar.” 

Marcos sabe o que está falando. Hoje, a AVAPE, que 
partiu de uma pequena sala nas dependências da Volkswa- 
gen, conta com unidades de atendimento para reabilitação 
clínica em São Bernardo, São Paulo, Taubaté e Tatuí no in- 
terior do estado, e em Resende (RJ). Oferece assistência com- 
pleta, desde a triagem inicial até a finalização do tratamen- 
to – foram 2,6 milhões de atendimentos somente em 2005. 
Isso sem contar as oficinas ocupacionais e programas de 
reabilitação profissional, como aquele que o jovem Pedro 
Paulo Dias de Souza teve a oportunidade de freqüentar du- 
rante quatro anos. “Além de conseguir um emprego, tam- 
bém conheci minha namorada na AVAPE”, conta ele. 

 
 

DUAS DÉCADAS DE REALIZAÇÕES 
E INCLUSÃO SOCIAL 

 
1982 
Um grupo de 48 pais e amigos, formado dentro da 
Volkswagen, em São Bernardo do Campo (SP), funda a 
AVAPE. 

 
1984 
Início do funcionamento do Centro de Processamento 
de Dados da AVAPE, montado na Volkswagen. 

 
1985 
Inauguração da primeira Clínica para Avaliação 
e Atendimento da AVAPE. 
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1988 
Ano de especial crescimento da entidade, quando aconteceu 
uma reestruturação da metodologia de atuação da entidade. 

 
1993 
A AVAPE recebe o Prêmio Eco, promovido pelas Câmaras 
Americanas de Comércio, e o Prêmio Desempenho 
Empresarial, concedido pela revista Livre Mercado 
(a entidade venceu o prêmio também em 1995 e 2000) 

 
1996 
Implantação do programa de Reabilitação Profissional. 
No mesmo ano, a AVAPE obteve a certificação ISO 9000, 
tornando-se a primeiraentidadedomundodentrode sua 
área de atuação a receber tal certificado. 

 
1997 
Criação da Ação Comunitária, um projeto para fomentar 
a cidadania de pessoas com deficiência em favelas. 

 
1998 
Marcos Gonçalves é escolhido Executivo Social do ano 
pela revista Livre Mercado. 

 
1999 
A AVAPE recebe o Prêmio Fleming de Qualidade, concedido 
pela Sociedade Nacional de Mérito Cívico. 

 
2000 
A AVAPE recebe o título de Marca do Século do jornal Diário 
do Grande ABC. Marcos Gonçalves é eleito Empreendedor 
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Social do ano 2000 pela revista Livre Mercado. 

 
2004 
Participação da AVAPE na primeira Jornada Científica 
Internacional. 

 
2005 – Inauguração de nova unidade no interior do estado 
de São Paulo, em Tatuí. 
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