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RESUMO 

 

s, em 
maior 

o com esses agentes 
e com 

rizonte. Na segunda 
, 

A partir da triangu

eiro Setor brasileiro, demonstram que a 

mite entre essas duas práticas de gestão, assim como entre 

mecani

adotar práticas de gestão semelhantes entre si. Observa-se que as áreas com maior influência 
do conjunto de agentes institucionais são as de Assistência Social, de Educação e de Saúde. 
Essas mesmas áreas marcaram presença ao ento do Terceiro Setor 
brasileiro e, ao menos em tese, seriam a ionalizadas. Ao final, considera-se que 

s resultados obtidos remetem a questões que demandam não só do desenvolvimento de 

Estudo exploratório que objetivou investigar e analisar influências dos agentes institucionais 
que exercem controle social vertical sobre as organizações do terceiro setor, particularmente 
sobre as práticas de gestão de avaliação de serviços e de prestação de contas. Estão entre os 
agentes: a forma jurídica, referente à estruturação das organizações como associações ou 
fundações, os títulos e certificações concedidos pelo poder público, os conselhos de políticas 
públicas e os financiadores que fomentam as atividades do Terceiro Setor. Esses agente

ou menor grau, estão relacionados às dimensões legal e econômico-financeira da 
ambiência. Tendo o pensamento weberiano e a teoria institucional como condutores, 
discutem-se as bases de racionalidade que orientam a ação tanto dos agentes como das 
organizações sem fins lucrativos. Por hipótese básica considera-se que as organizações, em 
busca de legitimidade e dos recursos de que necessitam, tendem a adotar práticas como as de 
avaliação de serviços e de prestação de contas, as quais pressupõem relaçã

o controle social que exercem. O estudo desenvolveu-se em três etapas, sendo que todas 
as fontes de dados utilizadas são secundárias. Na primeira etapa foram testadas as influências 
de cada agente através de técnicas estatísticas de regressão sobre dados de uma amostra de 
1.134 organizações advindas do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Ho
etapa buscou-se identificar essas relações nos discursos de dirigentes e outros representantes 
das organizações do terceiro setor e dos agentes institucionais, disponíveis no texto para 
discussão Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade Civil na América 
Latina – CASO BRASIL. Na terceira etapa, abordou-se o Terceiro Setor a partir de uma 
perspectiva histórica, com base na literatura, documentos, leis e outras fontes de informação. 

lação entre esses diferentes métodos, chegou-se às seguintes conclusões: as 
relações estatisticamente comprovadas, que mostraram-se presentes nos discursos e 
principalmente na história mais recente do Terc
dinâmica que se estabelece entre agentes institucionais e organizações do terceiro setor 
orienta-se por uma racionalidade instrumental, embora se reconheça a presença e a 
importância da racionalidade substantiva que é característica de muitas dessas organizações. 
Estatisticamente, constatou-se que a influência dos agentes institucionais é mais intensa sobre 
a prática de prestação de contas em detrimento à de avaliação de serviços. Nos discursos, 
observa-se que é tênue o li
transparência e eficiência, que dialogicamente estão sobrepondo-se uma à outra. Diante da 
história os agentes institucionais e as práticas de gestão se diluem num universo mais amplo 
que extrapola as relações investigadas. Assim, o mimetismo opera conjuntamente com os 

smos institucionais coercitivos e normativos que preponderam nas ações dos agentes, 
sugerindo que as organizações tendem a se tornar isomórficas no ambiente, pois passam a 

longo do desenvolvim
s mais instituc

o
novos estudos como também do alinhamento da própria pesquisa com aqueles existentes.  
 
 
Palavras-chave: Terceiro Setor, gestão, racionalidade, instituições, avaliação de serviços, 
prestação de contas, controle social. 
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ABSTRACT 
 

This study was conducted in an exploratory basis aiming at identifying and analyzing 
influences on the Third Sector organizations from the institutional agents that exercise vertical 
social control over them, particularly over the managerial practices of performance evaluation 
and accounts statement. The considered institutional agents were: the legal status, concerned 
with the condition of the organizations being structured as foundations or as associations, the 
titles and certificates awarded  by the public power, the public policies committees to which 
the organization may be affiliated, and the funding organizations that support the activities of 
the Third Sector. In a certain extent, those agents are related to the legal and economic-
financial dimensions of the environment. The rationality that drives the actions of the 
institutional agents and those of  the non-profit organizations was discussed considering the 
weberian thought and the institutional theory as well. The basic hypothesis is that the 
organizations, looking for legitimacy and needed resources, trend to adopt practices like 
performance evaluation and accounts statement, assuming connections with those agents and 
with the social control they exercise. The study comprises three phases, all of them using 
secondary data. In the first phase, the influences of each agent were tested by using regression 
statistical techniques over data taken from a sample of 1.134 organizations surveyed by the 
Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte. In the second one, it was tried to identify 
those connections in the content of the speeches of managers and other representatives from 
the third sector organizations, and of other institutional agents as well, available in the 
discussion paper Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade Civil na 
América Latina – CASO BRASIL. In the third methodological phase, the Third Sector was 
approached through a historical perspective, based on the literature, documents, laws and 
other information sources. Taking into consideration the different research methods used, the 
following conclusions were reached to: the statistical proved relations coincided with what 
emerged from the speeches analysis and from the historical based approach. This shows that 
the established dynamics resulting from the interaction of the institutional agents with the 
third sector organizations are driven  by an instrumental rationality, although  that do not deny 
the importance of the substantive rationality which characterizes most of these organizations. 
It was verified statistically that the influence of the institutional agents is stronger in relation 
to the accounts statement practices than to the performance evaluation one. In the speeches, it 
was observed that is slight the limit between those two managerial practices, as well as 
between transparency and efficiency. In a broader perspective, institutional agents and 
managerial practices are diluted in a wider universe which extrapolates the investigated 
relationships. Then, the organization mimetic mechanism operate together with the coercive 
and normative  institutional ones existing in the actions of the agents, suggesting that the non-
profit organizations trend to become isomorphic in the environment, adopting managerial 

ractices which are similar among them. It is also noticed that the areas which are most 

institutionalization. 
The obtained results from the present r any new questions which need more 

udies in order to be better understood; a m re precise  alignment of the own research with 
veral existent studies is also desired. 

p
submitted to the influence of the institutional agents are Social Services, Education and 
Health. These areas appeared to have great importance during the development of the 
brazilian Third Sector, and then might have reached a higher degree of 

esearch suggest m
st
se

o

 
 

Key-words: Third Sector, racionality, institucional theory, performance evaluation, accounts 
statement, social control. 
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GESTÃO, RACIONALID O TERCEIRO SETOR: 
DINÂMICAS DA AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ADE E INSTITUIÇÕES N

EM AMBIENTE DE CONTROLE SOCIAL 
 
 

1. Introdução 
  

O final do século XX foi palco da significativa expansão das iniciativas da sociedade 

civil. Múltiplos planos de ação e de articulação passaram a ser vistos sob a égide de um 

Terceiro Setor, “não-governamental” e “não-lucrativo”, cujas características envolvem a 

participação voluntária, autônoma e privada, organizada em torno de objetivos coletivos ou de 

interesse público. Essas iniciativas podem ser percebidas em suas formas personificadas de 

escolas, centros de pesquisa e de profissionalização, museus, grupos literários, orquestras 

sinfônicas, hospitais, asilos, creches, associações de bairro, sindicatos, associações 

profissionais e mutualistas, clubes de lazer, dentre outras tantas. 

Notadamente, as organizações do Terceiro Setor vêm sendo consideradas importantes 

protagonistas no desenvolvimento social mundial. No contexto sócio-econômico brasileiro, 

além de atenderem a diversas necessidades da população, a relevância do Terceiro Setor se 

manifesta através do significativo número de empregos que gera e da considerável 

participação que representa no PIB nacional. Acrescentam-se ainda certas peculiaridades 

dessas organizações, que se instituem a partir de uma missão, agregam indivíduos voluntários 

à sua causa e, além de tudo, pretendem-se como sem fins lucrativos.  

Todos esses elementos se traduzem num crescente interesse acadêmico sobre o campo 

de estudo do Terceiro Setor, que como afirma Falconer (1999b, p.1) é “[...] uma das áreas 

mais verdadeiramente multidisciplinares das Ciências Sociais, unindo pesquisadores de 

disciplinas como Economia, Sociologia, Ciência Política e áreas acadêmicas aplicadas como 

Serviço Social, Saúde Pública e Administração”. Nessa direção, a presente pesquisa pretende 

somar esforços ao debate e ao desenvolvimento de estudos organizacionais alinhados a essa 

relevante temática. 

O conteúdo da pesquisa foi organizado em oito capítulos que guardam conexões entre 

si, sendo sugerida a leitura progressiva para a compreensão global do trabalho. Entretanto, os 

conteúdos abordados em cada capítulo guardam suas especificidades, o que possibilita a 

consulta em separado, conforme intento de cada leitor. Particularmente, aos interessados em 

aprofundar-se nos aspectos metodológicos, a pesquisa ainda conta com cinco apêndices. Essa 
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estru ta a 

Capítulo 1 – Introdução. O terceiro setor é contextualizado em relação a sua 

abrangência e importância. São abordadas as características e a dinâmica de gestão de suas 

speito das expectativas sobre o protagonismo no desenvolvimento social, 

izações, bem como são introduzidas as 

práticas

 forma jurídica, referente à 

estrutur

 temática e sustentam a 

discuss

ual se orienta a gestão das organizações. Na terceira parte, aborda-se o 

process

organizacional é demonstrada através dos mecanismos institucionais coercitivos, normativos e 

turação, que possibilita uma visualização da pesquisa em seu conjunto, está descri

seguir: 

organizações. A de

são apontadas deficiências na gestão de muitas organ

 de avaliação de serviços e de prestação de contas como elementos para a superação 

de algumas dessas deficiências. Em seguida, adentra-se na formulação da questão de 

pesquisa, onde é constatada a existência de organizações que atuam com níveis mais elevados 

de desempenho e transparência e cujas referidas práticas de gestão encontram-se 

institucionalizadas em suas rotinas. Explicita-se que a adoção de práticas de gestão poderia 

tanto advir de uma atribuição de necessidade ou utilidade surgida dentro das próprias 

organizações quanto da conformação à influência de agentes externos, notadamente aqueles 

que exercem controle social vertical sobre as organizações: a

ação das organizações como associações ou fundações, os títulos e certificações 

concedidos pelo poder público, os conselhos de políticas públicas e os financiadores que 

fomentam as atividades do Terceiro Setor. Diante dessa constatação, são demonstrados os 

objetivos que orientaram a investigação. O capítulo se encerra com a abordagem dos 

elementos teóricos e práticos que justificaram a realização da pesquisa. 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica. Realiza-se a revisão da literatura, bem como 

são abordadas as teorias que possibilitam o aprofundamento sobre a

ão dos resultados da pesquisa empírica. Esse capítulo desenvolve-se em três partes. Na 

primeira parte, busca-se uma definição para o Terceiro Setor tendo por referência o trabalho 

de Salamon e Anheir (1997), adicionalmente contextualizado com as definições de autores da 

literatura nacional. Na segunda parte, as características de gestão das organizações do terceiro 

setor assim como das práticas de avaliação de serviços e de prestação de contas são 

aprofundadas. A partir do trabalho de Weber (1987a, b), explicitam-se os pressupostos da 

racionalidade pela q

o de institucionalização e seu reflexo na adoção de práticas de gestão pelas 

organizações, tendo por referência o trabalho de Tolbert e Zucker (1998). Privilegia-se 

inicialmente a demonstração de como uma prática se institucionaliza, considerando seu 

surgimento dentro das próprias organizações. Em seguida, referenciando-se em DiMaggio e 

Powell (1991), o ambiente toma o papel de agente e sua influência sobre a ação 
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miméticos que tendem a conduzir as organizações ao isomorfismo. Da mesma forma, se 

estabelece a conexão entre esses mecanismos e o conceito de controle social, aproximando-o 

da abo

a no modelo teórico-

analític

rdagem institucional. Através dos trabalhos de Scott (2001) e de Meyer e Rowan 

(1991), amplia-se a visão sobre o processo de institucionalização e de sua correspondência 

com os mecanismos institucionais e com outros elementos constitutivos das instituições que 

são pertinentes para a compreensão do estudo. Em seguida, explicitam-se os agentes 

institucionais e suas supostas influências na adoção das práticas de avaliação de serviços e de 

prestação de contas pelas organizações do terceiro setor. 

Capítulo 3 – Modelo Teórico-Analítico e Hipóteses de Pesquisa. A partir da 

fundamentação teórica da pesquisa, procedeu-se com a formulação da hipótese básica de que 

as pressões advindas dos agentes institucionais do terceiro setor que exercem controle social 

vertical se orientam por uma racionalidade predominantemente instrumental. As organizações 

sem fins lucrativos, em busca de legitimidade e dos recursos necessários à sobrevivência, 

tendem a adotar práticas como as de avaliação de serviços e de prestação de contas, que 

direta ou indiretamente, pressupõem relação com esses agentes. Tal ocorrência, por sua vez, 

conduz as organizações a se tornarem isomórficas no ambiente, visto que passam a adotar 

práticas de gestão muito semelhantes entre si. Por estar subjacente aos agentes e a essas 

práticas uma racionalidade instrumental, a dinâmica institucional que se estabelece é 

orientada por essa mesma racionalidade. A hipótese básica é traduzid

o que orientou a investigação, onde estão contempladas as distintas influências de cada 

agente institucional sobre as práticas de gestão das organizações do terceiro setor. 

Capítulo 4 – Metodologia. A caracterização da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos adotados são descritos. Tem-se em vista uma abordagem quali-quantitativa, 

desenvolvida em bases exploratórias ao longo de três etapas. Na primeira etapa, a pesquisa 

quantitativa baseou-se principalmente nos testes das hipóteses, considerando a utilização de 

técnicas estatísticas de regressão sobre dados de uma amostra de 1.134 organizações, 

advindas do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte. Na segunda etapa, a pesquisa 

qualitativa considerou a análise de conteúdo das informações que constam no texto para 

discussão “Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade Civil na América 

Latina - CASO: BRASIL”, de autoria de Landim e Carvalho (2007). Na terceira etapa, a 

pesquisa abordou o terceiro setor a partir de uma perspectiva histórica. 

Capítulo 5 – Descrição dos Resultados. Demonstram-se os resultados obtidos pela 

pesquisa quantitativa, em conformidade com o tratamento de dados proposto. Os resultados 

são tratados de maneira objetiva e sem contextualização teórica, visando possibilitar a 
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familiarização com as características das organizações que compuseram os modelos sobre os 

quais os testes de hipótese foram realizados. 

Capítulo 6 – Análise dos Resultados. Apresenta-se a análise das três etapas da 

pesquisa, conforme descrito no capítulo 4 (Metodologia). Em seu conjunto, essas etapas são 

vistas como complementares e correspondem ao processo de triangulação, que além de 

mostrar-se útil para a obtenção de diferentes perspectivas sobre o Terceiro Setor e a 

problemática investigada, encontra especial aplicação para o alcance da validade deste estudo, 

pois todas as fontes de dados utilizadas constituem-se como secundárias. 

Capítulo 7 – Conclusões. As conclusões da pesquisa orientam-se pelos resultados 

obtidos no capítulo 6, submetidos a uma lógica indutiva cuja referência é o modelo teórico-

analítico demonstrado no capítulo 3. 

Capítulo 8 – Considerações Finais, Limitações do Estudo e Recomendações para 

Pesquisas Futuras. Retoma-se o objetivo fundamental da pesquisa, posicionando-o perante 

os resultados e a conclusão obtida. São trazidas à tona questões que necessitam de 

esclarecimentos e aprofundamentos, de forma a consolidar a validade científica da pesquisa e 

de suas apreensões, assim como abrir a possibilidade para o desenvolvimento de novos 

estudos teóricos e empíricos.  

Na seqüência, retoma-se a contextualização da pesquisa, que compõem este capítulo 

introdutório. 
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1.1. Protagonismo Mundial, Atuação Local: Dinâmicas da Gestão no 
Terceiro Setor Brasileiro 

 

buscam

o remete às organizações sociais, oriundas da 

sociedad

istência de um Terceiro Setor está condicionada a 

de outros dois: a do 

Segundo Setor, representado pelas atividades da iniciativa 

privada que atendem a fins particulares. Para o 

derivado de uma conjugação entre as finalidades do primeiro setor e a natureza do segundo, 

ou seja, “composto por organizações que visam a benefícios coletivos (embora não sejam 

integrantes do governo) e de natureza privada (embora não objetivem auferir lucros)”. Ainda, 

há de se considerar que o setor sem fins lucrativos posiciona-se entre o Estado e o Mercado, 

por vezes sob a insígnia da parceria, por outras num sentido de independência ou oposição.  

Não só no Brasil, mas em todo o mundo, parece ser consenso (Fernandes, 1994; 

Drucker 1997; Salamon e Anheir, 1997; Falconer, 1999a, b; Hudson, 1999; Tenório, 2006a) 

que o terceiro setor vem crescendo em abrangência e em importância. Como indica Fernandes 

                                                

 

O Terceiro Setor1, para Fernandes (1994), designa o conjunto de organizações 

provenientes da sociedade civil voltadas à produção de bens e serviços públicos em geral. 

Silva e Aguiar (2006) reconhecem os benefícios públicos promovidos pelas organizações 

(como as de assistência social ou de saúde), mas também chamam a atenção para aquelas que 

 atender aos interesses de grupos restritos, mas que também podem ter considerável 

alcance social (como as associações de classe, sindicatos ou clubes de lazer). Falconer 

(1999b), por sua vez, considera que o term

e civil, mas também se refere ao trabalho voluntário de cidadãos, à ação social das 

empresas e às organizações do poder público privatizadas na forma de fundações. Para esse 

autor (1999b, p.2), “mais do que um conceito rigoroso ou um modelo solidamente 

fundamentado em teoria – organizacional, política ou sociológica – terceiro setor, no Brasil, é 

uma idéia-força, um espaço mobilizador de reflexão, de recursos e, sobretudo, de ação”. 

Fernandes (1994) esclarece que a ex

Primeiro Setor, representado pelas atividades estatais que são realizadas 

visando fins públicos e a do 

Silva (2008, p.1) o terceiro setor é visto com

 
1 Os conceitos referentes ao Terceiro Setor e às suas organizações são diversos, guardam sutilezas entre si e, não 
raro, até contradições, como poderá ser observado em detalhes no Capítulo 2.1 (Terminologias, Tipologias e 
Caracterizações), p.22. Neste momento apresenta-se uma definição mínima sobre o termo que possibilite o 
posicionamento inicial desta pesquisa e das questões que se pretende investigar. Complementarmente, ao abordar 
as organizações do terceiro setor, foram adotadas as variações terminológicas “organizações da sociedade civil” 
e “organizações sem fins lucrativos”. Em contrapartida, para evitar a utilização excessiva de termos compostos, 
em contextos específicos ao Terceiro Setor, menciona-se somente “organização”. Também registra-se a 
utilização de Terceiro Setor em maiúsculo, quando se tratar de um setor (como o Primeiro e Segundo setores) e 
em minúsculo, quando se tratar de adjetivação, como organizações do terceiro setor. 
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(1994, p.16) “dados recolhidos nas mais diversas regiões [do mundo] coincidem quanto ao 

tempo: a atividade associativa ganha impulso nos anos 70 e acelera dos 80 para cá”. A TAB. 1 

onstra o crescimento dessas organizações no âmbito do Terceiro Setor brasileiro e no da 

cidade de Belo Horizonte (MG). 

 
                    

dem

TABELA 1                                                                                    
Distribuição das organizações por período de criação 

Fasfil Diagnóstico Período de Criação 
Quant. Acumulado Crescimento2 Quant. Acumulado Crescimento 

Até 1970 10.998 10.998 - 200 200 - 
De 1971 a 1980 32.858 43.856 299% 110 310 55% 
De 1981 a 1990 61.970 105.826 141% 273 583 88% 
De 1991 a 2000 139.197 245.023 132% 367 950 63% 
De 2001 a 2002 (Fasfil) e de 
2001 a 2005 (Diagnóstico) 

30.882 275.905 13% 276 1.226 29% 

  Fonte: Adaptado de IBGE (2004) e CAOTS (2006a). 

 

Na pesquisa Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 

(Fasfil), desenvolvida pelo IBGE (2004), constata-se que no início da década de oitenta havia 

cerca de 44 mil organizações atuando no Brasil. Em 2002, já eram 276 mil organizações, o 

que caracterizou um crescimento de 529% em pouco mais de duas décadas. O Diagnóstico do 

Terceiro Setor de Belo Horizonte (Diagnóstico)3, realizado pelo Centro de Apoio ao Terceiro 

Setor do Ministério Público de Minas Gerais (CAOTS, 2006a), apesar de ter registrado um 

crescimento menor que o nacional, também evidenciou a expansão e o significativo número 

de 1,3 mil organizações que atuavam na capital mineira até 20054. 

                                                 
2 Indica o crescimento percentual de organizações em relação ao período antecedente. 
3 A pesquisa do IBGE (2004) será tratada na dissertação por Fasfil e a do CAOTS (2006a) por Diagnóstico.  
4 O Diagnóstico identificou um universo de 1.807 organizações e efetivamente foram pesquisadas 1.321. A 
diferença
destacar 

exemplo, a associação recebe uma multa por não declarar imposto. Ao invés de pagar, cria uma nova associação 
e deixa a outra registrada em cartório. Essa passa a existir de direito, mas não de fato”. Essas diferenças podem 
ocorrer, pois a pesquisa do IBGE não se constitui como um levantamento de campo e sim, baseia-se em dados do 

 para as 1.226 organizações que constam na TAB.1 representam organizações não respondentes. Cabe 
que se considerado o estudo do IBGE, haveria em Belo Horizonte cerca de 4.239 organizações. 

Segundo Resende (2008), não só o quantitativo correspondente a essa cidade, como os demais dados divulgados 
pelo IBGE, podem ser inconsistentes. Referenciando-se ao Diagnóstico, o autor (2008, p.1) afirma que algumas 
organizações chegam a ter cinco pessoas jurídicas no mesmo endereço, quando na verdade existe só uma: “Por 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do próprio IBGE e na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa imprecisão nas informações reflete um desconhecimento da real 
dimensão do Terceiro Setor brasileiro, o que vem sendo superado a partir pesquisas como o Diagnóstico, assim 
como outras que também merecem destaque, a saber: Diagnóstico do Terceiro Setor do Pará, que retrata 2.180 
organizações (FGV, 2006b) e o Mapa do Terceiro Setor (FGV, 2006a), com 4.589 organizações de todo o país, 
ambas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Perfil das Associadas à ABONG (ABONG, 2006), 
periodicamente divulgada pela Associação Brasileira de ONG’s e que demonstra as especificidades de suas 
associadas – cerca de 200 – que por suas características gerais, apresentam uma atuação consolidada no âmbito 
do Terceiro Setor brasileiro. 
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As organizações sem fins lucrativos, conforme se observa na TAB. 2, empregam 1,5 

milhão de pessoas e, considerando os voluntários, a força de trabalho que envolvem ultrapassa 

15 milhões de pessoas em todo o país (IBGE, 2004)5. Em Belo Horizonte, como indica 

Resende (2007), o setor gera mais empregos que as empresas mineradoras de todo o estado de 

Minas Gerais. Nessa direção, Merege (2007) destaca a participação que o Terceiro Setor tem 

na vida econômica do Brasil, representan

s de reais. 
 

LA 2                                                       
For balho nizações eiro s

Força d lho 

do 1,4% do produto interno bruto (PIB)6, ou seja, 

cerca de 32 bilhõe

TABE
 das orga

               
 do terc

        
etor 

                          
ça de tra

e trabaPesquisa 
iado Volu % ToAssalar s % ntários  tal 

Fasfil 1,5 milhõe  13,9 m  89 15,4 s s 10,8% ilhões ,2%  milhõe
Diagnóstico 34,5 mil 54,4% 28,9 mil 45,6% 63,4 mil 

     Fonte: Adaptado de IBGE, 2004 e CAOTS, 2006a. 

                    

 

Não obstante, as áreas de atuação dessas organizações são as mais diversas, conforme 

descrito na TAB. 3.  
 

TABELA 3                                                                                    
Área de atuação das organizações no Brasil e em Belo Horizonte 

Fasfil Diagnóstico Área de Atuação Quant. % Quant. % 
Assistência Social 
Educação e Pesquisa 
Cultura 
Religião 
Saúde 

32.249 
17.493 
37.539 
70.446 
3.798 

11,69 
6,34 

13,61 
25,53 
1,38 

418 
233 
131 

31,8 
17,7 
10,0 

Esporte e Lazer 
Defesa de Direitos e Atuação Política 
Organizações de Benef. Mútuos 

- 
45.161 

- 

- 
16,37 

- 

119 
96 
45 
42 
32 
31 

9,1 
7,3 
3,4 
3,2 
2,4 
2,4 Meio Ambiente e Animais 1.591 0,58 

Emprego e Capacitação - - 30 2,3 
Desenvolvimento e Habitação 
Sindicatos e Associações Profissionais 
Comunicação e Mídia 
Intermediários Filantrópicos e Voluntariado 
Outros 
Total 

322 
44.581 

- 
- 

22.715 
275.895 

0,12 
16,16 

- 
- 

8,23 
100,0 

29 
29 
13 

9 
56 

1.313 

2,2 
2,2 
1,0 
0,7 
4,3 

100,0 
         Fonte: Adaptado de IBGE, 2004 e CAOTS, 2006a. 
 

                                                 
5 A estimativa de voluntários que consta na Fasfil refere-se a dados secundários do trabalho de LANDIM e 
SCALON, Doações e trabalho voluntário no Brasil: uma pesquisa. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000. 
6 É recente a participação do terceiro setor na história das contas nacionais, sendo que essa ocorrência representa 
um ganho de reconhecimento enquanto setor distinto do Estado e do Mercado, cujas atividades eram as únicas 
contempladas no PIB. Com isso, o Brasil torna-se um dos poucos países – em número de 12 – que incluíram o 
terceiro setor nas estatísticas econômicas (MEREGE, 2007). Ver mais no capítulo 2.1.4. (Definições Econômico-
Financeiras), p.33. 
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Apesar de existirem organizações que lidam em áreas de interesses mais restritos, 

como as organizações de benefícios mútuos ou os sindicatos e as associações profissionais, 

parte significativa das organizações alinha-se ao interesse público mais amplo. A estrita 

consonância com a causa pública levou inclusive a Organização das Nações Unidas (ONU) a 

considerar as organizações do terceiro setor como importantes protagonistas na consecução 

dos oito objetivos do milênio7, estabelecidos em 2002: (1) acabar com a fome e a miséria; (2) 

educação de qualidade para todos; (3) igualdade entre sexos e valorização da mulher; (4) 

eduzir a mortalidade infantil; (5) melhorar a saúde das gestantes; (6) combater a Aids, a 

malária e outras doenças;

trabalhando pelo desenvolvim

Seg Falconer ( o m í de zações – 

reconhe nco Mundial – que as 

olocam nessa posição de protagonismo no desenvolvimento social: (a) inovação, devido à 

escala 

lações locais e consulta aos beneficiários; (d) a melhor compreensão dos 

objetivos dos projetos pela sociedade e; (e) alcance ampliado da ação a quem mais precisa. 

Como se vê iro setor oferecem 

serviços qu iversas demandas da po cke serva que a 

maioria das operações efetuadas por essas organiza .. ntra  m ara o lado 

dos serviços do que dos produtos. Portanto, apresentam, aior ou m  escala, as 

características de intangibilidade, produção simultânea e ao consumo e participação do 

usuário”. N ainda que sejam atribuídas a essas organizações algumas 

característic l de destaque não ó no ntext rasi , como no 

mundial, Bose e Mello (2006, p.2) asseveram que “[.

prestados é da com o univers  p s e co

Seja como ses serviços, necess -se  pes s, ria prima, 

equipament cei uja dinâmi sim ficada de 

funcioname tá demonstrada na FIG. 18. 

                                                

r

 (7) qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e (8) todo mundo 

ento.  

undo 1999a), sã  algu as caracter sticas ssas organi

cidas internacionalmente por instituições como a ONU ou o Ba

c

pequena dos projetos; (b) incorporação de alternativas e opiniões diversas; (c) 

participação de popu

, por mais distintas que sejam, as organizações do terce

e atendem a d pulação. He rt (2001) ob

ções “[ .] enco m-se ais p

em m enor

otadamente, 

as que as colocam em pape  s co o b leiro

..] em muitas áreas a escala dos serviços 

ainda pequena, se compara o de essoa munidades carentes”. 

 for, para executar es ita de soa maté

os, tecnologia e recursos finan ros, c ca pli

nto es

 

maternidade e 

biblioteca de figuras (http://office.microsoft.com/pt-br/clipart/default.aspx). 

7 De forma semelhante ocorre o alinhamento com o artigo 6º da Constituição Federal, que prevê os direitos “[...] 
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). 
8 A FIG.1 é constituída por outras figuras agrupadas livremente pelo pesquisador. Particularmente, as figuras à 
direita representam os oito objetivos do milênio. Mais informações sobre esses objetivos podem ser obtidas 
através do site www.objetivosdomilenio.org.br. As demais figuras foram baixadas do site do MS-Office, que 
disponibiliza ampla 
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Pessoas

Materiais

Equipamentos

Tecnologia

Dinheiro

Serviços

Superávit, quando existe, é reinvestido

 
             FIGURA 1: Dinâmica de funcionamento de uma organização do terceiro setor 

               Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A dinâmica de funcionamento de uma organização do terceiro setor, em detrimento 

das empresas ou dos órgãos públicos, guarda suas particularidades, quiçá, complexidades. 

Encontram-se alocados nas organizações tanto pessoal remunerado, quanto voluntários, que 

disponi

itimam sua atuação, além de oferecer benefícios 

práticos, como isenções fiscais. Ainda, as áreas de atuação ou mesmo a intenção de firmar 

parcerias como o governo, podem levar a organização a se registrar em certos conselhos de 

bilizam tempo e talento sem remuneração alguma. Os recursos organizacionais advêm 

de fontes próprias, como da cobrança de taxas e mensalidades, assim como de convênios com 

órgãos públicos, patrocínios privados, doações de pessoas físicas e outras inventivas formas 

de captação de recursos. Além de tudo, tais organizações pretendem-se sem fins lucrativos9: 

seja por intento, seja por disposição legal, o superávit, se houver, deverá ser integralmente 

reinvestido na organização ou incorporado ao seu patrimônio, muito embora operem com 

carências financeiras. Por mais distintas que sejam as áreas de atuação ou os serviços 

prestados, as iniciativas da sociedade civil podem estruturar-se legalmente somente nas 

formas de associação ou de fundação: as primeiras são decorrentes da reunião de pessoas, as 

segundas, de um patrimônio destinado ao interesse da coletividade. Enquanto organizações 

juridicamente constituídas, aquelas que prestam serviços de interesse público podem ter 

acesso a alguns títulos e certificações que leg

políticas públicas, como os de Assistência Social ou de Direitos da Criança e do Adolescente. 
                                                 
9 Apesar do uso recorrente do termo “Sem Fins Lucrativos”, é consenso na literatura que as organizações devem 
buscar o lucro em suas operações, o que ocorre é que ele não pode ser distribuído para associados ou dirigentes, 
como ocorre nas organizações mercantis. Tamanho o consenso que o Novo Código Civil, como comenta 
Padovani (2003), trouxe como inovação a supressão do termo sociedade civil “sem fins lucrativos”, que passou a 
ser sociedade civil “com fins não econômicos”. 
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No centro dessa dinâmica e em busca dos melhores resultados para a sociedade, 

existem as pessoas que gerenciam essas organizações, que segundo Bittencourt10, citado por 

Resende (2006, p.77), devem ser “pessoas de bem, com crédito no meio em que exercem sua 

atividade. [...] Por espírito de solidariedade humana, passam a desempenhar sua função 

gratuitamente. [...] Esta é a regra. Gente boa, serviçal e honesta, que trabalha gratuitamente”. 

Em termos práticos e jurídicos, Resende (2006) explica que a responsabilidade pela gestão das 

organizações é colegiada e compete à diretoria e aos conselhos. Para o autor, a estrutura de 

administração mais comumente encontrada nas organizações é constituída pelo Conselho 

Deliberativo (Assembléia Geral), Conselho Diretor (Órgão de Gestão), Conselho Fiscal 

(Órgão de Controle Interno) e Conselho Consultivo, conforme ilustra a FIG.211.   
 

Conselho 
Deliberativo

Diretoria 
Executiva

Conselho 
Consultivo

Conselho 
Fiscal

 
                                            FIGURA 2: Estrutura de Administração 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Hudson (1999) salienta que em geral esses órgãos não estão diretamente envolvidos 

com as atividades rotineiras das organizações, principalmente porque seus integrantes têm 

outras ocupações, sendo comum em organizações mais bem estruturadas a existência de 

órgãos executivos (superintendência, gerência geral, etc.) que de fato são responsáveis pelo 

gerenciamento da rotina. 

Diversos autores aprofundam suas análises sobre essas características bem como sobre 

o desempenho das organizações na prestação de seus serviços. Segundo Tenório (2006a, 

p.13), em termos de eficiência, as organizações apresentam limitações na área administrativa, 

atuando “[...] praticamente sem normas e procedimentos escritos”; em termos de eficácia, os 

resultados são pouco acompanhados ou avaliados.  Faria e Faria (2006, p.111) observaram12 a 

                                                 
10 TJSP – Des. Edgard de Moura Bittencourt, RT 288/226-227. 
11 O conselho deliberativo tem como competência básica aprovar as diretrizes gerais de funcionamento 
organização, eleger a diretoria executiva e o conselho fiscal, além de aprovar as prestações de contas. A diretor

da 
ia 

executiva é responsável pela execução dos objetivos organizacionais, supervisão das atividades e representação 

de doação de recursos, os quais ele tenta captar na comunidade 

institucional. É normalmente composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro. O conselho fiscal é 
encarregado de acompanhar a movimentação financeira e contábil, além de exercer vigilância sobre o patrimônio 
da organização. O conselho consultivo assessora a organização na consecução de seus objetivos. 
12 Os autores (2006, p.111) apontam o caso de uma organização que cuida de animais abandonados: “A ONG é a 
própria residência do responsável, que depende 
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“[...] ex

etor remete 

à malversação de recursos públicos e à falta de transparência de algumas organizações. Como 

outras tantas matérias que atualmente são veiculadas na mídia, a matéria intitulada ONGs 

Ineptas13, evidenciou a auditoria que o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou sobre 28 

convênios públicos, celebrados entre 1999 e 2005, com dez organizações que atuam em 

diversas áreas. O TCU apontou irregularidades, tais como falta de clareza nos objetivos de 

convênios, metas vagas, superfaturamento e notas fiscais frias. Na mesma matéria, o TCU 

assever erados eficazes não parecem 

s ao erário e à sociedade.  

izações do terceiro setor brasileiro não cultivavam a transparência.  

 

do realizado por Teodósio e Resende 

istência de algumas ONGs com baixíssima ou quase nula estrutura administrativa, 

inexistência de planejamento e confusos procedimentos de controle financeiro”. Outros 

estudos também vão nessa direção, sugerindo que as organizações têm grande importância em 

suas áreas de atuação, mas apresentam uma série de restrições quanto à sua atuação eficiente e 

eficaz, bem como ao impacto de suas ações (TEODÓSIO, 2002a, b; SILVA E., 2004; 

TENÓRIO, 2006a; FARIA e FARIA, 2006; CABRAL, 2007). Tais estudos parecem se 

alinhar com a visão de Fernandes (1994), de que o terceiro setor brasileiro padece de 

ineficiência e de baixa produtividade, sendo mais rico em eficácia simbólica (com a 

relevância de suas ações) do que em resultados qualitativos ou quantitativos aferíveis. 

Não obstante, outra problemática central nas discussões sobre o Terceiro S

a que se gasta muito na área social e os resultados consid  

proporcionais ao investimento, com conseqüentes dano

Por mais que a auditoria do TCU remeta a um número reduzido de organizações, 

problemas dessa natureza acabam por colocar em cheque a legitimidade de um amplo 

contingente que pode chegar a 276 mil organizações (IBGE, 2004). Quais são idôneas e 

transparentes, quais não são? Eis a questão... Além disso, Falconer (1999a) observa que 

tradicionalmente, as organ

 
Muitas organizações foram criadas em um contexto repressivo e atuaram como 
entidades semi-clandestinas por muitos anos. Entidades que tradicionalmente foram 
subvencionadas pelo Estado aprenderam que para obter recursos necessários 
deveriam percorrer caminhos obscuros de interesses clientelistas. Muitas 
organizações simplesmente jamais desenvolveram a percepção de que têm um 
caráter público, seja pela finalidade que buscam, seja pela isenção de impostos de 
que se beneficiam (FALCONER, 1999a, p. 132). 

Essas constatações vão ao encontro do estu

(1999, p.6)14, que identificaram que,  

                                                                                                                                                         
[...] e de trabalho voluntário de veterinários ou estudantes; [...] a estrutura administrativa praticamente não existe, 
e o pouco que há confunde-se com a vida privada do responsável”.    
13 Fonte: Jornal Folha de São Paulo. Em 12 de novembro de 2006. 
14 Estudo qualitativo que analisa a estratégia de 3 ONGs voltadas à questão da infância, em Belo Horizonte(MG). 
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[...] além dos problemas de natureza eminentemente gerencial que as organizações 
do terceiro setor atravessam, outros também se apresentam, sobretudo aqueles 
ligados à imagem e credibilidade junto à sociedade. As organizações do terceiro 
setor precisam se posicionar dentro de uma área de atuação ainda em construção e 
que tem passado por drásticas mudanças num curto espaço de tempo. Além disso, a 
dificuldade de construir parâmetros para avaliação de projetos sociais e a 
persistência de organizações que despertam questionamentos quanto à credibilidade 
e utilidade de suas ações constituem-se também em obstáculos para o 
desenvolvimento das organizações sérias e realmente relevantes para a sociedade. 

 

Frente a esses estudos, nota-se uma lacuna entre as expectativas atribuídas ao Terceiro 

Setor e a realidade de muitas das organizações que nele atuam. As problemáticas identificadas 

remetem a restrições no desempenho dos serviços desenvolvidos – geralmente mensurado 

pela ef

destacam-se 

duas pr

iciência, eficácia e efetividade alcançados15 – bem como à falta de transparência, seja 

ela intencional, seja ela advinda de contextos conjunturais inibidores. Conjuntamente, todas 

elas refletem deficiências no gerenciamento das organizações sem fins lucrativos e, a 

superação desse cenário, ao menos em parte, advém da aprendizagem e da aplicação de 

práticas oriundas do campo da administração, como demonstram diversos autores 

(DRUCKER, 1997; FALCONER, 1999a,b; HUDSON, 1999; TEODÓSIO, 2002a,b; 

TENÓRIO, 2006a; CABRAL, 2007). 

Diante de um leque de práticas de gestão atualmente existentes e desenvolvidas com 

foco na realidade das organizações do terceiro setor – inclusive as brasileiras – 

áticas que se relacionam diretamente com a superação das problemáticas levantadas: a 

avaliação de serviços e a prestação de contas (FIG. 3). 

 

Práticas de Gestão

Avaliação
de Serviços

Transparência

Eficiência
Eficácia
Efetividade

Prestação de Contas

 
                         FIGURA 3: Práticas de Gestão 

                          Fonte: Elaborado pelo autor 

           

  

                                      
15 Em geral relacionam-se esses indicadores ao desempenho das organizações na prestação de seus serviços. 
Todavia, a mensuração do desempenho é em si um assunto bastante complexo, o qual essa pesquisa não pretende 
estender. Por exemplo, por que não dizer que ao ser transparente, as organizações não estão sendo eficazes e 

upo de interesse? Dessa forma, ao 
uindo posturas como a de transparência, que 

tendo bom desempenho, considerando que um dos seus objetivos estratégicos seja notadamente a transparência, 
mensurado por indicadores como nº de relatórios enviados para seu gr
mencionar desempenho, considera-se um conceito mais amplo, incl
também pode ser alcançada através de práticas de gestão.  
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 Em relação à 

utilitário e funcional. 

realização de objetivos

efetividade (ou impacto

que a organização inte

onvicção que avaliação não é apenas importante, mas também pode ser considerada essencial 

em qua

o sucesso o

Falconer (1999a, p.133), 

er com a capacidade de demonstrar posições 
claras e resultados concretos que as organizações conseguirão se destacar. 
Organizações abertas, conhecidas do público, ganham legitimidade social e são 
menos propensas a sucumbir a escândalos de opinião pública, que já destruíram mais 
de uma organização bem-intencionada. Mais do que um valor, [...] tende a 
estabelecer-se como estratégica competitiva.  

 

 Todavia, ainda que a gestão – com suas inúmeras técnicas e práticas – seja portadora 

de soluções para muitos dos problemas do terceiro setor, cabe atentar para o que advertem 

diversos autores (Drucker, 1997; Hudson, 1999; Teodósio, 2002a, b; Tenório, 2006a), que 

estão em estrita consonância com a visão de Falconer (1999b, p.12):  

 
 ser idealizada como capaz de operar milagres 

ada para situações que estão 
muito além de sua capacidade de resolução de problemas. [...] É fato que há muito a 

eiro setor. 

avaliação de serviços, Ehlers e Calil (2004) ressaltam seu caráter 

A avaliação gera informações sobre a utilização de recursos e a 

, atestando a eficiência e a eficácia dos serviços, assim como a sua 

), concretizada na capacidade de promover mudanças no contexto em 

rvém. Chianca, Marino e Schiesari (2001, p.113) defendem “[...] com 

c

lquer programa, sistema ou sociedade que busque assegurar efetividade e qualidade no 

seu funcionamento”. Segundo esses autores, 

 
[...] o benefício decorrente de seu emprego adequado torna o ambiente favorável à 
busca de outros instrumentos semelhantes capazes de auxiliar nas outras áreas da 
organização. Não basta a intenção de avaliar, é preciso ainda detectar a necessidade 
de sua prática no dia-a-dia. Assim, o sucesso de seu emprego dependerá tanto da 
iniciativa por parte da alta direção em adotá-la como das pessoas que deverá 
empregá-las (CHIANCA, MARINO e SCHIESARI, 2001, p.113). 

 

Nessa direção, a prestação de contas constitui-se como outra importante prática de 

gestão. Como asseveram diversos autores (Falconer, 1999a; Resende, 2006; Koslinski, 2007), 

rganizacional vincula-se à atuação transparente perante a sociedade. Segundo 

 
Em um contexto onde as organizações passam a competir de forma mais direta por 
recursos públicos e privados, deverá s

Existe o risco real de a Administra
para as organizações do terceiro setor e de ser cham

ção

ser aperfeiçoado na gestão das organizações. Melhorias de gestão podem levar a 
resultados surpreendentes no curto prazo [...]; talvez haja mesmo mais espaço para 
um rápido desenvolvimento do setor investindo na sua competência gerencial do que 
através de qualquer outro tipo de intervenção. Entretanto, não se deve cair no erro de 
interpretar esta realidade, onde resta tudo por fazer no campo de gestão, como um 
indício de que a Administração é capaz de solucionar todos os problemas, ou mesmo 
os principais problemas do terc
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1.
Instituições no Terceiro Setor? 

 

Ainda que sejam constatadas deficiências na gestão de muitas organizações do terceiro 

setor, diversos autores apontam contextos onde as organizações, além de sua reconhecida 

relevância social, operam com níveis mais elevados de eficiência, eficácia, efetividade ou 

transparência (COELHO, ZAMBARDA e BATISTELA, 2002; POGODA, PIRES e 

MORETTI, 2003; ASSIS, MELO e SLOMSK

KOSLINSKI, 2007). Essa constatação tamb

2. Formulação da Questão de Pesquisa: Gestão, Racionalidade e 

I, 2005; ALMEIDA e FERREIRA, 2007; 

ém se dá no Diagnóstico do Terceiro Setor de 

Belo Horizonte (CAOTS, 2006a): enquanto 27% das organizações afirmam não deter 

nenhuma metodologia 

metodologias, desde aq

à transparência de suas

que estão inseridas ou aos seus beneficiários, por sua vez, 19% o fazem.  

 pluralidade e heterogeneidade das organizações que constituem o 

erceiro Setor. Por sua vez, da mesma forma que ocorre tanto no setor governamental quanto 

no empresarial, é natu

variações quanto aos n

organização é ou não é

por interações e press

pactam no posicionamento das organizações ao longo desse contínuo.   

 concebidas, quanto o 

linhamento com os princípios e propósitos intrínsecos às próprias organizações e aos 

indivíduos que delas f

também na racionali

organizações a demon

2003; SALVATORE, 2

Há de se consid

2004; Costa, 2004; Sil 007) que a adoção de práticas de 

para avaliar seus serviços, as demais utilizam uma diversidade de 

uelas desenvolvidas internamente às “importadas” do exterior. Quanto 

 ações, 81% das organizações não prestam contas à comunidade em 

Como se observa, as formas de trabalho bem como a utilização de práticas de gestão 

pelas organizações são diversas. Apesar de aparentemente extremos, sugere-se que esses 

perfis organizacionais não devam ser tratados como opostos, mas como pólos de um contínuo, 

que só vem a reafirmar a

T

ral que convivam no mesmo ambiente organizações que apresentem 

íveis de desempenho, sendo esse não um estado dicotômico – uma 

 eficiente ou transparente – mas sim um processo complexo, permeado 

ões sociais, culturais e legais, além de diversos outros fatores que 

im

Inicialmente, tem-se que as práticas de avaliação de serviços e de prestação de contas 

sejam de utilidade para que as organizações obtenham melhor desempenho, como indicado na 

seção anterior. Ainda, cabe considerar que quaisquer que forem as práticas de gestão, elas 

traduzem tanto os pressupostos de racionalidade com que foram

a

azem parte. Ou seja, a heterogeneidade do terceiro setor reflete-se 

dade subjacente às ações organizacionais, o que leva algumas 

strarem orientações distintas de outras (TEODÓSIO, 2002a; PINTO, 

004; ARNDT e OLIVEIRA, 2006). 

erar, como demonstrado por diversos estudos (Carvalho, 1999; Salles, 

va A., 2004; Almeida e Ferreira, 2
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gestão poderia tanto advir de uma atribuição de necessidade ou utilidade surgida dentro das 

ias organizações quanto da conformaçãprópr o à influência de agentes externos, tais como o 

 suas atividades.  

ncias institucionais – 

prenuncia o fracasso org

omo o conjunto de 

meios d

ado na revisão da literatura desta 
           

Estado ou as organizações que financiam

Alinhados com essa visão, encontram-se dois importantes fundamentos teóricos: (a) o 

conceito weberiano (Weber, 1987a, b) de ação social racional, que advêm da ponderação e da 

elaboração consciente e planejada da ação pelo seu agente, seja em relação aos valores que o 

orientam (valorativa ou substantiva), seja em relação aos fins pretendidos (instrumental); e 

(b) o pressuposto institucional de que o ambiente é regido por regras e exigências instituídas 

com as quais as organizações devem se conformar para obter legitimidade e 

conseqüentemente os recursos necessários para suas atividades (DIMAGGIO e POWELL, 

1991; MEYER e ROWAN, 1991; TOLBERT e ZUCKER, 1998; SCOTT, 2001).  

A legitimidade também se constitui como insumo fundamental para a sobrevivência 

organizacional e sua ausência – decorrente da não-conformação às exigê

anizacional. Como demonstram Nardelli e Griffith (2003, p.858),  
 

O sucesso não depende apenas de seus produtos e serviços, mas também da maneira 
como elas [as organizações] efetivamente se relacionam com as demais partes 
interessadas no seu negócio. A estabilidade ambiental e social da região influenciada 
por uma organização é fator fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento 
desta mesma organização. [...] As normas influenciam o fluxo de recursos e a 
recepção dos resultados e produtos. A legitimação externa é particularmente crítica 
para as organizações que operam em campos institucionais dominados por 
organismos que estabelecem padrões (ou onde dominam instituições normativas).  

  

Às instituições normativas que estabelecem padrões e regulam a ação organizacional, 

parece estar associado o conceito de controle social, que para Resende (2006, p.138), 

referenciando-se em Bobbio, Matteuci e Pasquino (1986)16, constitui-se c

e intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo 

social a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam, 

de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas normas”.  

Diversos autores (Faria e Faria, 2006; Almeida e Ferreira, 2007; Koslinski, 2007; 

Landim e Carvalho, 2007) sugerem que as organizações, diante de ambientes regidos pelo 

controle social, tendem a responder mais aos mecanismos que atuam verticalmente em suas 

estruturas (financiadores, legislação, etc.), do que em relação aos horizontais (beneficiários, 

parceiros, comunidade, etc.).  

No contexto do Terceiro Setor brasileiro, foi constat
                                      

 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfrancesco (Org.). Dicionário de Política. 
Brasília: UnB, 1986. 
16
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pesquisa que o exercício do controle social vertical está intrinsecamente relacionado com 

alguns agentes, a saber: a forma jurídica, referente à estruturação das organizações como 

associações ou fundações, os títulos e certificações concedidos pelo poder público, os 

conselh

                     

os de políticas públicas e os financiadores que fomentam as atividades do Terceiro 

Setor. Algumas características desses agentes, que serão aprofundadas ao longo do estudo, 

estão sintetizadas no QUADRO 1.  
 

QUADRO 1                                                                                  
Agentes Institucionais do Terceiro Setor 

Agente Descrição 
Forma 
Jurídica 

O Código Civil (Lei 10.406/2002) determina que as organizações podem se estruturar nas formas 
jurídicas de associação ou fundação. Associações constituem-se pela união de pessoas; 
fundações são criadas por um instituidor, a partir da dotação de patrimônio. As fundações estão 
sujeitas a mais exigências quanto à sua constituição e administração, bem como são veladas pelo 
Ministério Público.  

Títulos

 e 
ão 

sujeitas ao controle dos órgãos públicos concedentes e assumem compromissos administrativos.  

 e 
Certificações 

Organizações juridicamente constituídas podem pleitear alguns títulos e certificações junto ao 
poder público, conferindo-lhes maior legitimidade perante a sociedade, além de benefícios de 
ordem prática, como isenções fiscais. Considerou-se na pesquisa aqueles concedidos em âmbito 
federal: Utilidade Pública, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). As organizações est

Conselhos de 
Políticas 
Públicas 

Órgãos c mpostos por representantes da sociedade civil e do governo, tendo legitimidade para 
atuar nas
recursos 
municipa
Para se 
governo,
conselho
desses ór

o
 políticas públicas, na definição de suas prioridades, de seus conteúdos ou mesmo dos 
orçamentários. Atuam em diversas áreas, mas foram considerados na pesquisa os 
is de Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e de Assistência Social (CMAS). 
habilitar a operar certos programas ou mesmo celebrar parcerias e convênios com o 
 visando à execução de políticas públicas, as organizações precisam se registrar nos 
s, assumindo diversos compromissos administrativos e se sujeitando ao controle social 
gãos.  

Financiadores Constitue

ações, patrocínios ou convênios. Estão entre os financiadores considerados pela 

m-se como grupos que fomentam as atividades das organizações do terceiro setor, 
do principalmente recursos financeiros e materiais, através de diversas formas, tais transferin

como do
pesquisa: o governo, as empresas, as organizações financiadoras nacionais e as agências e 
organizações financiadoras internacionais. Ao receberem recursos, as organizações assumem 
compromissos administrativos diversos, assim como ficam sujeitas ao controle social dos grupos 
financiadores.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando que esses agentes – notadamente relacionados às dimensões legal e 

econômico-financeira da ambiência – e a natureza do controle social que exercem sobre as 

organizações fornecem significado coletivo capaz de produzir ou desencadear processos de 

institucionalização de estruturas ou práticas organizacionais é que se formula a questão de 

pesquisa que se pretende investigar:  

 

 

 

 

 

  Como se dão as influências dos agentes institucionais que exercem controle social 

vertical sobre as organizações do terceiro setor, particularmente sobre as práticas de gestão 

de avaliação de serviços e de prestação de contas, tendo em vista a racionalidade 

subjacente a essa dinâmica? 
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1.3. Objetivos 
 

A partir da questão apresentada foram estabelecidos os objetivos geral e específicos 

que orientaram a operacionalização da pesquisa.  

 

Objetivo Geral 
 

Investigar e analisar in

v sobre as

a  de ser

dinâmica.  

 

Objetivos Es
 

r  

erizaç

forma a iden
 

 Descrever as características do construto práticas de gestão, assim como da avaliação de 

 

 Descrever a

jurídica, d  certificações, dos conselhos de políticas públicas e dos 

nadas.  

 Bus

mento compatível com o modelo teórico-analítico 

pro
 

vas e histórico-institucionais. 

fluências dos agentes institucionais que exercem controle social 

ertical  organizações do terceiro setor, particularmente sobre as práticas de gestão de 

viços e de prestação de contas, considerando a racionalidade subjacente a essa valiação

pecíficos 

 Investiga

caract

o conceito Terceiro Setor, bem como as terminologias, tipologias e

ões a ele relacionadas e que vêm sendo utilizadas nas pesquisas brasileiras, de 

tificar aquelas que melhor se aplicam a esta pesquisa. 

serviços e da prestação de contas, que a ele estão relacionadas. 

s características do construto agentes institucionais, assim como da forma 

os títulos e

financiadores, que a ele estão relacio
 

car conexões entre os mecanismos institucionais e os de controle social, assim como 

suas relações com os construtos agentes institucionais e práticas de gestão.   
 

 Reestruturar a base de dados do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte, 

preparando-a para receber trata

posto. 

 Analisar o comportamento dos elementos componentes do construto agentes institucionais 

em relação àqueles componentes do construto práticas de gestão, tendo em vista suas 

relações estatísticas, discursi
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1.4. Justificativa 

de estudo do Terceiro Setor. A presente 

esquisa pretendeu contribuir para o debate e para o desenvolvimento de estudos 

hados a essa relevante temática, somando esforços à produção acadêmica 

o campo da administração do terceiro setor. Apesar de as produções virem se mostrando 

ascende

écada de noventa, de que o Terceiro Setor está para além dos paradigmas 

adicionais de gestão, demandando materiais focados em sua realidade específica e tendo em 

. Passadas quase duas décadas, esse discurso aparenta ter sido 

perado, vis-à-vis ao que se constatou na revisão da literatura e em estudos bibliométricos, 
17

199

us autores está 
interessada na chamada profissionalização do Terceiro Setor. [...] um setor que se 

-se destacar a “novidade” ao se 
idade semelhante, os autores 

procuraram explicitar este conceito, aproximando os argumentos utilizados nos 

ouve a intenção de relacionar o Terceiro Setor aos 
governos, percebeu-se uma escassez de autores, livros e artigos. 
 

estu spectivas de 

das organizações. Considera-se també

trans ios teóricos que levantam úteis hipóteses e reflexões, mas cuja 

 empírica é escassa, e entre os estudos empíricos quantitativos ou qualitativos que 

     

 

Basta percorrer o texto introdutório desta pesquisa para se constatar os motivos do 

crescente interesse acadêmico sobre o campo 

p

organizacionais alin

n

ntes tanto em quantidade quanto em qualidade, conquistando posições de destaque em 

periódicos, congressos, portais de internet, cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação, 

nota-se ainda em muitos estudos, paradoxalmente, a perpetuação de um discurso originado no 

início da d

tr

vista sua profissionalização

su

como o realizado por Iizuka e Sano (2004), a partir do exame dos anais dos EnAnpad’s  de 

0 a 2003. Para esses autores (p.13-14), 
 

A análise dos artigos indica que uma parcela significativa dos se

propõe a transformar a realidade ou as condições sociais, políticas e econômicas 
deve evoluir e transitar em [...] assuntos que não estejam restritos às necessidades 
imediatas e “prementes” desta área/setor. [...] Buscou
tratar o assunto do Terceiro Setor; numa intens

artigos pioneiros com os conteúdos dos artigos produzidos nos últimos anos. [...] É 
preciso analisar e discutir, com mais cuidado e profundidade, os porquês de querer 
introduzir a noção de que o Terceiro Setor é “algo novo”. [...] Poucos artigos 
transitaram em teorias relacionadas à administração pública e à ciência política, 
mesmo nos casos em que h

Portanto, é sugestivo que dentre as questões que necessitam de aprimoramento nos 

dos da administração do Terceiro Setor estão aquelas que remetem às per

análise, geralmente focadas nas práticas de gestão como instrumentos de profissionalização 

m que as abordagens metodológicas utilizadas 

itam entre ensa

constatação

geralmente abordam organizações mais homogêneas e utilizam amostragens mais reduzidas.  

                                            
nAnpad é o Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ad
lis-CAPES, enquadra-se como um dos eventos mais bem avaliados no c

17 E ministração. Conforme avaliação do 
Qua ampo da administração.  
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Esta pesquisa posiciona-se entre ambas as questões, a iniciar pela abordagem 

uantitativa empreendida sobre ampla amostra de 1.134 organizações do Terceiro Setor de 

Belo H

odavia, as análises da racionalidade e da 

institucionalização aplicadas às organizações do terceiro setor são menos freqüentes e, 

particularmente, a util

revisão da literatura par

Ainda, visto 

instrumental dos age

organizações sem fins l

econômico-financeira d

institucional. Como ass

seu potencial explicativo reduzido pelo fato de os estudos que nela se baseiam enfocarem, 

quase q

q

orizonte (MG), das mais diversas origens e finalidades, possibilitando certas 

generalizações que tendem a ser mais restritas principalmente nos estudos de caso. 

Quanto às perspectivas de análise, considera-se: (a) a análise sobre a racionalidade 

subjacente à gestão das organizações do terceiro setor, tendo Weber (1987a, b) por principal 

referência; e (b) o posicionamento da gestão das organizações e do controle social exercido 

por certos atores e estruturas, através da perspectiva institucional de análise (DIMAGGIO e 

POWELL, 1991; MEYER e ROWAN, 1991; TOLBERT e ZUCKER, 1998; SCOTT, 2001). 

Uma ocorrência adicional – não prevista no escopo inicial do estudo – se deu no 

estabelecimento da correspondência entre as categorias da ação social demonstradas por 

Weber (1987a, b) e as dimensões dos ambientes técnico e institucional propostas por Meyer e 

Rowan (1991). 

Observa-se que esses autores, bem como outros tantos, vêm estudando a questão da 

racionalidade e os fenômenos de institucionalização18 das organizações, principalmente das 

governamentais e das empresarias. T

ização conjunta das duas perspectivas teóricas não foi constada na 

a esta pesquisa.  

o modelo teórico-analítico da pesquisa pressupor a orientação 

ntes institucionais sobre a adoção de práticas de gestão pelas 

ucrativos, assim como a relação dos mesmos com as dimensões legal e 

a ambiência, esta pesquisa se estende ao quadro mais amplo da teoria 

evera Oliver (1997)19, citada por Holanda (2003), essa abordagem tem 

ue exclusivamente, o ambiente institucional, deixando de lado suas relações com o  

ambiente técnico. Na visão dos principais artífices dessa teoria, referenciados no parágrafo 

anterior, ambos os ambientes podem ser compreendidos como facetas de uma mesma 

dimensão, já que as organizações se adaptam a eles orientadas tanto por questões de 

racionalidade como também pela necessidade de legitimação. Particularmente, o que se 

                                                 
18 Outro interessante estudo bibliométrico foi realizado por Coser e Rosa (2004). O estudo examina a produção 
acadêmica nacional sobre a Teoria Institucional, entre 1993 e 2003, a partir dos cinco maiores periódicos de 
Administração no Brasil (RAUSP, RAP, RAE, O&S e RAC).  

997. 
19 OLIVER, Christine. The influence of institutional and task environment relationships on organizational 
performance: the canadian construction industry”. In: Journal of management studies. 34:1, january, 1

 - 19 - 



evidenc

 reflexão sobre qual seria a perspectiva mais apropriada para se analisar os 

referid

ência com a racionalidade no Terceiro Setor, também 

buscou

taxonomia proposta Salamon e Anheir (1997), as terminologias, tipologias e caracterizações 

 Setor nacional. 

ia nesta pesquisa é que os mecanismos institucionais e de controle social cada vez 

mais estreitam legitimidade e racionalidade instrumental, reconhecendo-se que ações 

racionais tendem a ser mais facilmente institucionalizadas, pois parâmetros como eficiência e 

eficácia são tidos como valores nas sociedades contemporâneas.  

Em específico ao Terceiro Setor, a abordagem da temática da gestão e da 

racionalidade parece ser bastante recente (TEODÓSIO, 2002a; PINTO, 2003; SALVATORE, 

2004; ARNDT e OLIVEIRA, 2006). Elucida-se que a pesquisa foi orientada pela observação 

e interpretação de fenômenos mais relacionados à racionalidade instrumental, coerentemente 

com os próprios elementos pesquisados, que remetem às práticas de gestão e aos agentes 

institucionais que atuam sob a égide legal e econômico-financeira da ambiência, onde 

prevalece essa natureza da racionalidade. Essa ocorrência, a despeito de orientações 

ideológicas, constitui-se como um exercício seletivo fundamentado em método e surgido de 

um processo de

os elementos, como explicitado em profundidade no capítulo 3 (Modelo Teórico-

Analítico e Hipóteses da Pesquisa). Complementarmente, ao abordar essa temática através de 

pesquisa empírica, busca-se chegar a evidências que comprovem ou não as hipóteses 

levantadas. 

Na medida em que foi utilizada na pesquisa a perspectiva institucional como base 

teórica para se abordar a relação da ambi

-se ampliar o escopo da pesquisa institucional específica a esse universo 

(CARVALHO, 1999; ALVES, 2002b; ALVES e KOGA, 2003; SILVA A., 2004). Cabe 

ressaltar que a pesquisa se apóia na teoria institucional para descrever a influência da forma 

jurídica, dos títulos e certificações, dos conselhos de políticas públicas e dos financiadores 

sobre a ação das organizações do terceiro setor. Ao promover essa discussão, o estudo 

constitui-se como multidisciplinar, visto ter sido necessário consultar outras áreas de 

conhecimento para que a análise fosse empreendida, muito embora seu foco principal seja a 

administração. Busca-se referência principalmente no serviço social, no direito, na economia 

e nas ciências políticas e sociais (BRESSER-PEREIRA e GRAU, 1999; FERRAREZI, 2001; 

RAICHELIS, 2005; RESENDE, 2006; KOSLINSKI, 2007; LANDIM e CARVALHO, 2007 e 

outros). Adicionalmente, através dessa perspectiva multidisciplinar, buscou-se reunir sob a 

que vêm sendo utilizadas pelos pesquisadores brasileiros, de forma a possibilitar a construção 

de um quadro conceitual mais amplo sobre o Terceiro
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Do ponto de vista prático, a pesquisa pretendeu sugerir questões para o 

aprofundamento da temática e para o desenvolvimento de novos estudos. Também buscou 

sugerir alternativas para o tratamento em pesquisas empíricas da forma jurídica de sociedade 

civil sem fins econômicos, geralmente pouco debatida em estudos da área. O Código Civil de 

2002 e

e as discussões empreendidas possam favorecer o incremento de ações e 

estratég

xcluiu das pessoas jurídicas de direito privado essa forma, reconhecida pelo Código 

Civil de 1916. Contudo, na prática, as sociedades civis ainda coexistem com as fundações e 

associações, atuais formas jurídicas consideradas pela lei. Até que as sociedades civis se 

adaptem à legislação, optando por uma dessas duas formas, as pesquisas empíricas precisam 

reconhecer sua existência, optando pela sua categorização específica como forma jurídica, ou 

agrupando-as enquanto associação ou fundação. A partir de critérios conceituais e estatísticos, 

disponibilizados no APÊNDICE E, busca-se contribuir para essa discussão e sugerir a forma 

jurídica mais apropriada quando da necessidade de agrupamentos.  

A pesquisa também encontra aplicação para o conjunto de agentes institucionais 

pesquisados, visto que demonstra indícios de suas influências e do controle social que 

exercem sobre a ação organizacional do terceiro setor. 

Ainda, aos gestores e aos profissionais das organizações sem fins lucrativos, tem-se 

em vista qu

ias num ambiente complexo como é o Terceiro Setor brasileiro, onde o desempenho 

das organizações precisa ser visto tanto pelo lado relativo aos serviços oferecidos à sociedade, 

como também pela interação com símbolos, valores, normas e leis que constituem o ambiente 

institucional.  
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2. F

s de ação e de articulação 

direcio

os 80 e ressurgiu na última década, 

benefic

ratura acadêmica anglo-saxã, na qual as origens do termo estão enraizadas, 

exerceu profunda influência sobre os primeiros pesquisadores brasileiros. 

Seja como for, como relata Cardoso (2005, p.7), em consonância com outros tantos 

esquisadores e estudiosos brasileiros, “[...] o próprio conceito de Terceiro Setor, seu perfil e 

us contornos ainda não estão claros nem sequer para muitos dos atores que o estão 

ompondo. São vários os termos que temos utilizado para caracterizar este espaço”. Não é por 

enos que a busca de uma definição para o Terceiro Setor remete a numerosas terminologias, 

pologias e caracterizações. Algumas são amplas e unificadoras, outras evidenciam um 

ampo heterogêneo e fragmentado, composto de organizações e movimentos das mais 

iversas finalidades, origens e filosofias. Em específico à aplicação em pesquisas, cada qual 

presenta suas vantagens e limitações.  

Nesta seção, investiga-se o emprego do termo Terceiro Setor e de suas variações, 

                                                

undamentação Teórica 
 

Neste capítulo demonstra-se a fundamentação teórica utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa e que se divide em três partes intituladas: (a) Terceiro Setor Brasileiro: 

Terminologias, Tipologias e Caracterizações; (b) Gestão e Racionalidade no Terceiro Setor; 

(c) Instituições e Racionalidade no Terceiro Setor.  
 
 

2.1. Terceiro Setor Brasileiro: Terminologias, Tipologias e Caracterizações 
 

O termo Terceiro Setor vem sendo utilizado, de maneira mais ou menos equivalente 

em todo o mundo, para designar as iniciativas ou organizações provenientes da sociedade 

civil, de caráter “não-governamental” e “não-lucrativo”, cujos plano

nam-se a objetivos coletivos ou de interesse público. Segundo Alves (2002a, p.1), esse 

termo “[...] começou a ser utilizado na década dos 70, nos EUA, para designar o conjunto das 

organizações não-lucrativas, caiu em desuso nos an

iado, principalmente pela disseminação dos resultados do Johns Hopkins Comparative 

Nonprofit Sector Project”. Esse projeto20, em andamento até os dias atuais, tem como seus 

principais artífices Salamon e Anheir (1997), sendo seu objetivo a mensuração do impacto do 

Terceiro Setor em diversos países, assim como o estabelecimento de metodologias que 

possibilitassem a comparação entre as diferentes realidades nacionais. Como evidencia Alves 

(2002a), a lite

p

se

c

m

ti

c

d

a

 
20 Na seção 2.1.5 (Definição Estrutural/Operacional), p.38, serão retomadas as discussões sobre o Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. 
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tend  em vista a busca dos conceitoo s que melhor se apliquem ao propósito desta pesquisa.  

icialmente, estão relacionadas no QUADRO 2, as principais variações terminológicas 

encontr

                    
 “Terceiro Setor” 

ilantrópico 
r, normalmente associado à prática religiosa e à 

prestação de serviços sociais a populações carentes. Também remete à origem dos 
recursos utilizados pelas organizações, proveniente de doações “caridosas” ou de 
“filantropos”. O termo é insuficiente para caracterizar todo um setor, diante da existência 

ez, 
 do 

governo e de empresas, ou mesmo de rendimentos de atividades comerciais. 

In

adas na literatura nacional e internacional.  

 
QUADRO 2                                                                                   

Variações Terminológicas do
Setor de Caridade ou Evidencia o lado humanitário do seto
F

de motivações outras, como a consciência ecológica ou a geração de renda. Por sua v
os recursos organizacionais são também provenientes de outras fontes, tais como

Setor Ind

as organizações. Suas 

ependente Enfatiza o espaço autônomo ocupado pelo setor, para além do Estado e do Mercado. Este 
termo, da mesma forma que o anterior, é impreciso por ignorar que os recursos 
organizacionais, muitas vezes, são advindos do governo e das empresas, bem como que 
parte significativa das organizações mantém relações de outras naturezas com essas 
esferas. Portanto, o setor está distante de ser realmente “independente”. 

Setor Voluntário Enfatiza a tradição do trabalho voluntário, onde indivíduos disponibilizam para causas 
diversas, sem remuneração alguma, seu tempo e talento. Por um lado, o termo é bastante 
apropriado, pois, por lei, ao menos a diretoria das organizações deve ser voluntária. Sua 
inadequação decorre da existência, cada vez mais presente, de empregados remunerados 
envolvidos nas atividades organizacionais e, na própria legislação, como se verá adiante, 
já existem mecanismos que permitem que a diretoria seja remunerada. 

Setor   
Não-Governamental 

Derivação do termo ONG (Organização Não-Governamental), utilizado inicialmente 
pelas agências multilaterais e entidades internacionais de desenvolvimento. Apesar de 
atualmente ser utilizado para designar todas as organizações do setor, originalmente 
remete a um subconjunto de organizações, como aquelas de atuação política e de defesa 
de direitos. Imprecisões adicionais advêm da definição pela negativa e pela falta de 
clareza em relação ao setor empresarial, também “não-governamental”. 

Setor Sem Fins 
Lucrativos 

Remete a uma das características mais reconhecidas nas organizações que compõem o 
setor: a finalidade não-lucrativa. O excedente de capital, caso houver, deve ser 
reinvestido nas atividades ou incorporado ao patrimônio d
imprecisões, como no termo anterior, advêm da definição pela negativa e pela falta de 
clareza em relação ao setor governamental, também “sem fins lucrativos”. 

Sociedade Civil 
Organizada 

Advém da manifestação da sociedade civil na criação de um “espaço” entre o Estado e o 
Mercado. Apesar de expor as relações intersetoriais, não ocorre de forma radical como a 
tratada pelo setor “independente”. Uma derivação é o termo Organização da Sociedade 
Civil (OSC), que vem sendo utilizado mundialmente para se referir às organizações que 
compõem o setor. Está entre os principais defensores do termo a Organização das 
Nações Unidas (ONU). Imprecisões também podem ocorrer, pois tanto o governo quanto 
as empresas também emanam da sociedade civil.  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Salamon e Anheir (1997) e Falconer (1999a). 

 

O exame dessas terminologias evidencia que ao setor são atribuídos nomes que o 

definem (a) por negação e oposição: não-governamental e sem-fins lucrativos; (b) pelo 

posicio

o próprio termo Terceiro Setor; (c) por características que remetem a subsetores ou tipologias 

ópico e setor voluntário. Ainda, essas terminologias 

namento entre o Estado e o Mercado: setor independente, sociedade civil organizada e 

organizacionais: setor de caridade/filantr
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apresentam pontos de convergência e divergência, deixando transparecer que, isoladamente, 

são insuficientes para retratarem com exatidão as sutilezas e peculiaridades associadas a esse 

“Terceiro Setor”. Definições mais precisas podem ser obtidas pela conjugação de termos, 

como por exemplo, “não-governamental” e “sem fins lucrativos”. Dessa forma, não existiria 

margem para dubiedade quanto à relação

r

es da so

o Estado e o Merca

A essas de

 o

maior rigor na utiliz

categorização propo

definições, a saber: (a) setorial ) 

estrutural/operacion

literatura nacional, 

características e esp

2.1.1. Definições S
 

Salamon e Anheir (1997) consideram plausível a visualização da sociedade organizada 

de três se

visando fins públic

que atendem a fin eiro Setor, 

elas 

Fernandes (

público, demonstra

privadas que visam

 que existem aqueles 

ue levantam a sua antecedência lógica e histórica sobre o Estado e o mercado. Portanto, a 

posição

 do setor com o Estado e o Mercado. Contudo, da 

forma que esses te

“organizaçõ

mos vêm sendo construídos e abordados na literatura, tal como ocorre com 

ciedade civil”, fica claro o sentido a que se referem, onde as relações com 

do estão nitidamente dissociadas. 

finições, somam-se outras, mais robustas, que inclusive fazem uso de 

conjugações entre s termos. Tais definições ampliam as possibilidades analíticas e fornecem 

ação dos termos pelas pesquisas científicas. Tendo por referência inicial a 

sta por Salamon e Anheir (1997), abordam-se nas seções seguintes essas 
21, (b) funcional, (c) econômico-financeira, (d) legal e (e

al. Por sua vez, esta pesquisa busca contextualizar essas definições à 

possibilitando a construção de um panorama conceitual que considera as 

ecificidades do Terceiro Setor brasileiro. 
 

 

etoriais 

ao longo tores: o Primeiro Setor, representado pelas atividades estatais realizadas 

os; o Segundo Setor, representado pelas atividades da iniciativa privada 

s particulares; e, entre a esfera pública e a privada, o Terc

representado p iniciativas provenientes da sociedade civil organizada.  

1994, p.21) conceitua o Terceiro Setor como aquilo que é privado, porém 

ndo sua origem alicerçada num “conjunto de organizações e iniciativas 

 à produção de bens e serviços públicos”. 

Na discussão sobre o Terceiro Setor, Fernandes (1994) lembra

q

 ocupada pelas iniciativas da sociedade civil deveria ser a de Primeiro Setor. Seja 

como for, a idéia de um Terceiro Setor pode ser concebida a partir das relações entre o 

“público” e o “privado”, conforme demonstra o QUADRO 3. 
                                                 
21 Salamon e Anheir (1997) não deixam explícita a definição setorial, apesar de abordarem “sem categorização” 
o conteúdo aqui exposto. Assim, esse agrupamento constitui-se como arbítrio do pesquisador. 
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QUADRO 3                                                                                      
Conjunções entre o “Público” e o “Privado” 

AGENTES  FINS  SETOR 

                  

Privados para Privados = Mercado 
Públicos para Públicos = Estado 
Privados para Público = Terceiro Setor 
Públicos para Privado = Corrupção 

         Fonte: Fernandes (1994, p.21) 
 

Num sentido complementar, alguns autores, como Hudson (1999) e Teodósio (2002b), 

visualizam uma tipologia, representada na FIG. 4, onde os três setores interpenetram-se de tal 

forma que a definição dos limites entre eles é motivo de polêmica e muitas discussões.  
 

1º Setor 2º Setor

3º Setor  
FIGURA 4: Fronteiras entre os três setores 
Fonte: Adaptado de Hudson (1999) e Teodósio (2002b) 

Teodósio (2002b, p.244) observa que o público pode muitas vezes estar mais próximo 

do priv

 no conceito dos 

outros 

tores (em suas formas “puras”), 
polariz

 à população e a entrada das 
empresas buscando a melhoria de imagem institucional e a otimização de seus negócios 

 

ado, “como é o caso de muitos projetos sociais vinculados à grandes empresas”. Ou 

então, o privado pode estar mais próximo do público, “como é o caso de muitas organizações 

filantrópicas cujos recursos, metodologias e suporte originam-se quase na sua totalidade do 

Estado”. Ainda, Mânica (2007, p.164) assevera que o conceito de Terceiro Setor tornou-se 

“[...] albergue para todos os modelos de entidade que não se enquadrem

dois setores. Essa ausência de uma definição precisa de Terceiro Setor faz com que sua 

utilização muitas vezes mais confunda do que explique”. 

Outras discussões remetem à dinâmica entre os três se
ando-as geralmente em dois extremos: naquele onde as organizações do terceiro setor 

despontam sob a promessa de eficiência, de participação cidadã e de atuação com a agilidade 
e flexibilidade para atender às demandas da sociedade, sob a insígnia da parceria com o 
Estado e Mercado. No outro extremo, o Terceiro Setor posiciona-se perante a retirada 
gradativa do Estado da provisão de direitos sociais básicos

(FALCONER, 1999a; TEODÓSIO, 2002b; CORRÊA e PIMENTA, 2006). 
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Na dinâmica entre setores também

atores mais contemporâneos e que apare nte são pouco debatidos nos estudos – ao 

menos os organizacio bre erc r I , 2005; KOSLINSKI, 2007; 

LANDIM e CARVAL

compostos por represe da dad  d go do legitimidade para atuar 

as políticas p prioridades, de seus conteúdos ou mesmo dos 

recurso

itos e 

rocessos, de significados e resultantes políticos”.  

As definições setoriais abordam o Terceiro Setor de forma mais ampla, tendo sempre 

como contraponto o Primeiro e o Segundo setor, por vezes sob a insígnia da parceria, por 

outras num sentido de independência ou oposição. Essas definições mostram-se úteis para 

identificação de “posição” entre os setores, seja através de perspectivas mais ideológicas ou 

mais pragmáticas. Notam-se posicionamentos que interpenetram e sobrepõem os três setores, 

recorrendo às tipologias organizacionais a eles subjacentes. Particularmente, as definições 

funcionais, descritas a seguir, nto dessa discussão.  

 

  

ticulares e comunitárias; (c) fins 

educac

ação dos serviços 

 se posicionam os conselhos de políticas públicas, 

nteme

nais – so  o T eiro Seto (RA CHELIS

HO, 2007). Os conselhos são espaços opinativos ou deliberativos, 

ntantes socie e civil e o verno, ten

n úblicas, na definição de suas 

s orçamentários. Como observa Raichelis (2005, p. 55), a composição plural e 

heterogênea “[...] caracteriza os conselhos como instâncias de negociação de conflitos entre 

diferentes grupos e interesses, portanto, como campo de disputas políticas, de conce

p

 mostram-se úteis para o aprofundame

2.1.2. Definições Funcionais 
 

As definições funcionais, segundo Salamon e Anheir (1997), abordam o Terceiro 

Setor a partir das funções ou propósitos de existência das organizações que o compõem.  

Neder (1996) propõe o agrupamento das organizações em: (a) beneficência e 

filantropia religiosas, envolvendo igrejas e missões, além de obras sociais, associações 

comunitárias e escolas a elas vinculadas; (b) beneficência e filantropia seculares, 

considerando as associações civis, obras sociais par

ionais, culturais e saúde pública, incluindo fundações, universidades, escolas e 

hospitais; (d) defesa de interesses profissionais, através dos sindicatos, associações, 

federações e confederações profissionais; e (e) atividades desportivas, considerando clubes 

profissionais, comunitários e de lazer. 

Falconer (1999a) apresenta uma classificação não muito diferenciada da de Neder 

(1996), chamando a atenção para as organizações que se caracterizam como (a) 

empreendimentos sem fins lucrativos, em que a comunidade paga pela utiliz
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ofereci

dades humanas, como educação, saúde, 

habitaç

; (c) 

questionadoras, quando denunciam contradições e propõem visões de mundo alternativas e; 

(d) transformadoras, quando desenvolvem sua própria interpretação da realidade, numa 

 ao paradigma dominante. Para Carvalho (1999, p. 4), essa 

ategorização “sugere um continuo desde posições ideológicas mais conservadoras até as 

mais ra

o ou 

público

s públicos, e que podem ser consideradas como de utilidade 
de auxiliar o Estado no cumprimento de seus deveres, 

dos (escolas, clubes de lazer, etc.); (b) organizações não-governamentais como um 

modelo mais contemporâneo que lida predominantemente com a defesa de direitos; e (c) 

fundações e institutos empresariais, englobando a atuação organizada das empresas através 

do movimento da responsabilidade social. 

Kisil (2005) agrupa as organizações em três categorias: (a) organizações de advocacia 

(advocacy), que lidam com a defesa de direitos ou a luta por problemas da sociedade ou de 

grupos específicos; (b) organizações de caráter técnico, que fornecem informações, serviços 

de consultoria e acesso a tecnologias ou programas de capacitação para outras organizações 

do terceiro setor; e (c) organizações prestadoras de serviços, que se concentram em certas 

áreas, particularmente no atendimento às necessi

ão, bem-estar social, geração de emprego e renda. 

Outra classificação funcional é proposta por Carvalho (1999), considerando a 

interpretação que as organizações têm da realidade. A autora categoriza as organizações em 

(a) conservadoras, quando interpretam a realidade sem questioná-la ou mesmo sem propor a 

mudança dos valores dominantes; (b) moderadas, quando apresentam variação em relação aos 

seus posicionamentos ideológicos, mas sustentando as resoluções de problemas da sociedade 

mais pela mudança do comportamento individual do que pela reestruturação social

posição radicalmente contrária

c

dicais e transformadoras”.  

Salamon e Anheir (1997) categorizam nas definições funcionais o caráter coletiv

 das ações promovidas pelas organizações. Para Silva e Aguiar (2006, p.7), 
 

É importante explicar que "benefícios coletivos", que compõem a caracterização do 
Setor, não correspondem necessariamente a "benefícios públicos". [...] Este caso 
corresponde ao de organizações [...] que pretendem defender interesses de um grupo 
restrito de pessoas, sem considerável alcance social [tais como associações de classe, 
sindicatos, grupos literários, etc.] As organizações de caráter público, de outro lado, 
estão voltadas para o atendimento de interesses mais gerais, produzindo bens ou 
serviços que tragam benefícios para a sociedade como um todo [tais como as 
organizações de defesa de direitos, de assistência social ou preservação ambiental]. 
[...] Aquelas organizações que atuam efetivamente em ações sociais, na busca de 
benefícios coletivo
pública, são capazes 
atentando para as desigualdades vigentes no país e a incapacidade do Estado de 
desempenhar com eficiência as atividades que lhe são atribuídas. Por outro lado, é 
difícil definir em que medida as organizações de benefícios mútuos ou privados não 
exercem uma ação relevante à sociedade, pois os grupos que as compõem e a 
maneira como atuam podem ser de significativo destaque social. 
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Bresser-Pereira e Grau (1999) contribuem para essa discussão, relacionando ao caráter 

coletivo a dimensão corporativa, bem como aprofundando as explicações sobre a dicotomia 

entre público e privado. Segundo esses autores, o público é entendido como o que é de todos e 

para todos, opondo-se, portanto, ao privado, que volta-se para o lucro ou para o consumo e ao 

corpora

resser-Pereira e Grau (1999, p.26) 

ponder

o, em alguns casos, a proposições que excluem certas 

tipolog

2.1.3. Definições Leg
 

Para Salamon 

maneira direta e prec

Considerando exclusiv

duas pessoas jurídicas

fundações.  

                                     

tivo, que orienta-se para a defesa política de interesses setoriais ou grupais. 

Alguns autores como Mânica (2007) e Ferrarezi (2001), apontam que um equívoco 

relacionado ao Terceiro Setor é generalizar que todas as suas organizações são de interesse 

público. Mânica (2007, p.166) sugere inclusive que as organizações que perseguem apenas 

interesses coletivos (ou corporativos) não deveriam fazer parte do Terceiro Setor, “pois sua 

atividade é voltada não para o público, mas para o privado”.  

Em consonância com Silva e Aguiar (2006), B

am: “assim como não é trivial definir o que é o interesse público, tampouco é simples 

distinguir o que é público do que é corporativo, mais ainda ao se considerar que ao defender 

interesses particulares as organizações corporativas podem também estar defendendo o 

interesse geral”. 

As definições funcionais demonstram um Terceiro Setor constituído por diversos 

subsetores e matizes organizacionais. Se por um lado demonstram um setor fragmentado, por 

outro contribuem para a construção de um conceito unificador a partir das diferenças. Apesar 

de alguns consensos, esses esforços classificatórios apresentam dissonâncias, muito 

provavelmente oriundas da dificuldade em lidar com a diversidade do setor. Ainda, há de se 

considerar que subjacentes às diversas propostas classificatórias, encontram-se as intenções de 

pesquisa de cada autor, chegand

ias do escopo do Terceiro Setor.  
 

 

ais 

e Anheir (1997), as definições legais abordam o Terceiro Setor de 

isa, visto que se baseiam na legislação em vigor em cada país. 

amente o contexto brasileiro, as organizações do setor correspondem a 
22 dentro do novo Código Civil (Lei 10.406/2002): associações e 

            
), “pessoa jurídica é uma organização social instituídas para permitir a aglutinação de 
eres humanos, a qual, preenchidos os pressupostos em lei estabe

22 Para Resende (2006, p.17
bens e idéias comuns aos s lecidos, o Governo 
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As associações constituem-se pela união de pessoas em torno de objetivos comuns e 

sem finalidade lucrativa para seus membros. Como indica Resende (2006, p.34), “se pessoas 

(físicas ou jurídicas) se unirem de forma organizada na busca de objetivos que não visem 

lucratividade para elas, e que persigam interesses demandados pela coletividade, estarão 

instituindo uma associação”.  

As fundações são criadas por um instituidor, mediante escritura pública ou testamento, 

a partir da dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e a maneira de 

administrá-la. De acordo com Resende (2006), a diferença básica entre associações e 

fundações está relacionada com a própria gênese de tais formas jurídicas. Enquanto as 

primeiras são decorrentes da reunião de pessoas, as segundas se originam de um patrimônio 

vincula

Resende (2006), o Novo Código Civil excluiu das pessoas jurídicas de 

direito 

mo elemento diferenciador entre os movimentos 

ociais e as organizações, que sob a égide jurídica, tornam-se aptas a exercer direitos e 

ontrair obrigações. Carvalho (1999) aponta que os movimentos sociais necessitam estruturar-
                                                                                                            

do a um objetivo de interesse coletivo ou público. O autor salienta que face a 

dispositivos constantes na lei, as fundações estão sujeitas a mais exigências quanto à sua 

constituição e administração, bem como têm a determinação expressa de velamento pelo 

Ministério Público, incluindo aspectos administrativos e processuais. 

Segundo 

privado as sociedades civis sem fins econômicos, juridicamente reconhecidas pelo 

Código Civil de 1916. Para o autor, as sociedades civis permitiam que apenas um indivíduo 

instituísse uma organização, sem necessidade de associar-se com outros (como ocorre com as 

associações) e sem necessidade de dispor de patrimônio (como ocorre com as fundações). 

Sugestivamente, constituíam-se como um meio termo entre as associações e fundações. Na 

prática, sociedades civis ainda coexistem com as atuais formas jurídicas, mas deverão optar 

formalmente por uma delas se quiserem dar continuidade aos seus propósitos23. 

A existência formal constitui-se co

s

c
                                             

eclara como um ente sujeito de direitos e obrigações, independentemente das pessoas físicas que a compõem ou 
 instituem”. O novo Código Civil brasileiro (Lei 10.406/2002) divide as pessoas jurídicas em dois grupos: (a) 

direito p

 civis se adaptem à legislação, pesquisas empíricas devem considerar a existência das 
ndo pela sua categorização como forma jurídica (CAOTS, 2006a, b), ou agrupando-as na 

forma jurídica de associação ou fundação, como constata-se na maioria das pesquisas que são realizadas (IBGE, 
2004; FGV 2006a, b). Registra-se que esta pesquisa realizou alguns testes estatísticos buscando identificar 

d
a

úblico (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e outras entidades criadas por lei, como 
as fundações públicas e agências reguladoras) e (b) direito privado (associações, fundações, sociedades, 
organizações religiosas e partidos políticos). No entendimento do autor (o mesmo adotado pela pesquisa) 
configuram-se como organizações do terceiro setor as associações e fundações. As cooperativas, apesar do 
princípio de “solidariedade”, foram consideradas sociedades com fins econômicos. Ainda, Resende (2006) 
esclarece que denominações – como instituto ou OSCIP – não se constituem como pessoas jurídicas. Assim, 
tanto uma associação quanto uma fundação pode ser denominada de instituto ou ser qualificada como OSCIP. 
23 Até que as sociedades
sociedades civis, opta

diferenças entre os grupos, tendo constatado que associações se assemelham às sociedades civis e ambas são 
distintas das fundações. Ver mais no capítulo 4.2.2 (Delimitação do Universo de Pesquisa) e no APÊNDICE E.  
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se form

cial. Conforme Resende (2006), a legislação estabelece que o 

estatuto

 legitimidade perante a 

socieda

                 

almente para se perpetuarem, mas, paradoxalmente, sugere que essa estruturação tende 

a cristalizar em estatutos o ímpeto de ação e a participação popular. Seja como for, 

Marcovitch (2005) assevera que a legitimidade das iniciativas sociais é assegurada quando 

elas adquirem personalidade moral através da existência jurídica e o instrumento que permite 

essa existência é o estatuto so

 deve conter informações sobre (a) a denominação da organização, sua finalidade, 

sede e tempo previsto de duração; (b) as fontes de recurso para sua manutenção; (c) o modo 

pelo qual será administrada; (d) a forma como se fará representar; (e) as formas de associação; 

(f) os  direitos e deveres dos associados; e (g) as condições para alteração das disposições 

estatuárias e para dissolução. 

As organizações juridicamente constituídas, que atuem em consonância com o 

interesse público e visem à produção do bem comum, podem pleitear alguns títulos e 

certificações junto ao Poder Público, cumpridos alguns requisitos exigidos em lei. Esses 

reconhecimentos diferenciam as organizações, conferindo-lhes maior

de, além de outros benefícios de ordem prática, como isenções fiscais às organizações 

e aos doadores e o acesso a certos recursos públicos. Por outro lado, as organizações ficam 

sujeitas ao controle público e precisam demonstrar transparência em suas ações. Os títulos e 

certificações24 são conferidos nas três esferas públicas, conforme descrito no QUADRO 4. 
 

QUADRO 4                                                                                      
Esferas Públicas de Concessão dos Títulos e Certificações 

Esfera Pública Título ou Certificação 
Municipal Estadual Federal 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ● ● ● 
Utilidade Pública ● ● ● 
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)   ● 

        Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Diante do foco da pesquisa nos títulos e certificações de âmbito federal, descrevem-se 

no QUADRO 5 suas características, de forma se estabelecer inclusive parâmetros para que 

sejam comparados, muito embora a pesquisa considere o efeito em seu conjunto (as 

                                                 
24 Resende (2006) demonstra que os títulos de utilidade pública encontram-se institucionalizados há bastante 
tempo nos âmbitos municipal, estadual e federal. Quanto à OSCIP, uma certificação mais contemporânea, é 
facultativa sua criação, apesar do autor considerá-la desnecessária, diante da existência da mesma em âmbito 
federal. Ainda assim, alguns municípios e estados vêm criando suas leis para legitimação dessa certificação, 
como é o caso da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Além dos referidos títulos, o Poder 
Público Federal também confere o título de Organização Social (OS). Esse título não foi abordado pela pesquisa 
visto sua concessão restrita e especificidades. A OS, segundo Resende (2006), constitui-se como uma entidade 
privada sem fins lucrativos criada pelo poder público para gerenciar seu próprio patrimônio, que continuará 
público. Uma aplicação se daria em Universidades Federais que passariam a ser gerenciadas dessa maneira. 
Organizações como o CNPq, segundo o autor, detém o título de OS. 
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organizações têm ou não têm títulos e certificações).  

  
QUADRO 5                                                                                      

Características dos Títulos e Certificações Federais 
Características OSCIP  Utilidade Pública CEBAS 

                  

Regulamentação Lei Federal nº. 9.790/99 Lei Federal nº. 91/1935 e 
Decreto nº. 50.517/61 

Resolução nº. 32/1999 do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS)  

Finalidade das 
organizações 

(a) promoção da assistência social; (b) promoção 
da cultura, defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico; (c) promoção gratuita da 
educação; (c) promoção gratuita da saúde; (d) 
promoção da segurança alimentar e nutricional; 
(e) defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenv. sustentável; (e) 
promoção do voluntariado; (f) promoção do 
desenv. econômico/social e combate à pobreza; 
(g) experimentação, não lucrativa, de novos 
modelos sócio-produtivos 
alternativos de produção, comércio,

(a) promoção da educação; (b) 
exercício de atividades de 
pesquisa científica, de cultura, 
artística ou filantrópicas. 

(a) proteção à família, maternidade, 
infância, adolescência e velhice; (b) 
amparo a crianças e adolescentes 
carentes; (c) promoção de ações de 
prevenção, habilitação e reabilitação de 
pessoas portadoras de deficiências; (d) 
promoção gratuita de assistência 
educacional ou de saúde; (e) promoção 
da integração ao mercado de trabalho; (f) 
promoção do atendimento e do 

e de sistemas 
 emprego e 

assessoramento aos beneficiários da Lei 
Orgânica da Assistência Social e da 

crédito; (h) promoção de direitos estabelecidos, 
construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita suplementar; (i) promoção da 
ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia e de outros valores 
universais; (j)  estudos e pesquisas, desenv. de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que digam respeito às atividades 
mencionadas anteriormente.  

defesa e garantia dos seus direitos. 

Requisitos (a) ter personalidade jurídica; (b) não distribuir 
lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, sob nenhuma 
forma; (c) existência de Conselho Fiscal ou órgão 
equivalente; (d) observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e de eficiência; (e) 
adoção de práticas e gestão administrativa, 

(a) ter personalidade jurídica; 
(b) ser constituída no país; (c) 
estar em efetivo e contínuo 
funcionamento por pelo menos 
3 anos; (d) não remunerar seus 
dirigentes; (e) não distribuir 
lucros, bonificações ou 
vantagens a dirigentes, 

(a) estar legalmente constituída no país e 
em efetivo funcionamento; (b) possuir o 
Título de Utilidade Pública Federal; (c) 
estar previamente inscrita no Conselho 
Municipal de Assistência Social do 
município, se houver, ou no Conselho 
Estadual de Assistência Social; (d) est
previamente registrada no Conselho 

necessárias e suficientes a coibir a obtenção de 
benefícios ou vantagens pessoais; (f) em caso de 
dissolução da entidade, o patrimônio será 
transferido a o

mantenedores ou associados, 

ar 

Nacional de Assistência Social; (e) não 

ações ou parcela do patrimônio; 
 e recursos no 

o de 
us ap es 

e doações recebidas nas fi ades a 
que estejam vinculadas; (i) em caso de 
dissolução da entidade, o p ônio será 
transferido a organização registrada no 
CNAS ou a entidade pública.     

rganização também qualificada 

sob nenhuma forma; (f) 
comprovar idoneidade dos 
diretores. 

remunerar dirigentes; (f)não distribuir 
resultados, bonificações, dividendos, 
particip
(g) aplicar suas rendcomo OSCIP. as

rritó e nate
se

rio nacional 
 objetivos; (h) 

  manutençã
licar as subvençõ

nalid

atrim

Formas de 
Prestação de 
contas 

(a) relatórios quantitativos e qualitativos de 
atividades; (b) demonstração de balanços 

(a) relatórios quantitativos e 
qualitativos de atividades; (b) 

(a) relatórios de atividades e 
demonstrativo dos serviços prestados; (b) 

patrimoniais e de resultado do exercício; (c) 
publicação do demonstrativo de receitas e 
despesas ao final do exercício, bem como das 
certidões negativas de débitos junto ao INSS e 
ao FGTS.  
 

quadro demonstrativo de 
receitas e despesas; (c) 
publicação do demonstrativo de 
receitas e despesas ao final do 
exercício. 
 

demonstração de balanços patrimoniais, 
de resultado do exercício, de mutação do 
patrimônio e de origens e aplicações de 
recursos; (c) notas explicativas, 
evidenciando práticas contábeis e critérios 
pelos quais beneficia seu público; (d) 
plano de trabalho de assistência social. 

Benefícios 
concedidos 

(a) possibilidade de remunerar dirigentes; (b) 
possibilidade de firmar Termo de Parceria com o 

(a) possibilidade de receber 
doações de pessoas jurídicas, 

(a) isenção da cota patronal do INSS e de 
outras contribuições sociais (CPMF, CSL, 

Poder Público; (c) procedimento de obtenção da 
qualificação centralizado e simplificado, com 
critérios objetivos; (c) possibilidade de receber 
doações de pessoas jurídicas, dedutíveis até o 
limite de 2% do lucro operacional; (d) 
possibilidade de receber bens apreendidos, 
abandonados ou disponíveis, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal. 

dedutíveis até 2% do lucro 
operacional; (b) possibilidade 
de receber bens apreendidos, 
ou disponíveis, administrados 
pela Receita Federal; (c) 
acesso a subvenções e auxílios 
da União e suas autarquias; (d) 
autorização para realizar 
sorteios; (e) possibilidade de 
receber receitas das Loterias 
Federais; 

PIS, Cofins). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BRASIL, 1935; BRASIL, 1961; BRASIL, 1999; CNAS, 1999. 
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Observa-se que a Lei 9.790/99, que regulamenta a certificação de OSCIP, faz parte do 

recente

OSCIP (ver QUADRO 5), Alves e Koga 

Muitas organizações seriam ficiad o 
je id cida 

lica õe ncia 
/19 ce los. 
liando o rol de interesse púb o 
s objetivos sociais são a pr  

biente) e cultural, mi e 

 

Nessa direção, Mânica (2007) sugere que a lei 9.790/99 oferece os critérios suficientes 

para uma cate  das organizações, visto que as demais legislações 

encontram-se desatualizadas diante das diversas finalidades que fazem parte do atual 

panorama do 

Ainda, os títulos e certificações acabam por trazer novamente à tona o caráter coletivo 

ico da an se  

definições fun c uc s 

seus critérios forma  se o 

possui finalid

Outro role tir 

sobre as orga r a, 

sendo sua estrutura de direção e seu processo decisório, segundo Re  

encabeçados por um conselho deliberativo, que pode ser nomeado  

temporário (FIG. 2). Em princípio, as organizações têm autonomia , 

ssa a  de di  in

izacional. Como visto, subjacente à e fun  

Ministério Público. A obtenção de algum aç

organizações em regimes jurídicos balizados pelo controle social d s 

m: M e ) 

Assistência S erá ções econômico-financeiras, 

algumas form s ta tos tipos de controle social.       

Como fi ificam a caracterização do 

terceiro setor. Em  sociedade civil podem estruturar-se legalmente 

através das formas jurídicas de associação . Por sua vez, as organizações 

 marco legal do Terceiro Setor. Diante dos requisitos para ser reconhecida como 

(2003p.6) apontam que,   

 
, desta forma, bene as com a legislação, pois nã

apresentavam em seu ob
como de utilidade púb
Social (Lei 91 de 28/08
A Lei Nº 9.790/99, amp
OSCIP as entidades cujo
patrimônio ecológico (meio am
outros. 

gorização da função pública

Terceiro Setor brasileiro.  

to social qualquer ativ
. Apenas às organizaç

35), em suas diversas fa

ade anteriormente reconhe
s voltadas para a Assistê
s, eram atribuídos estes títu
lico, também classificou com
eservação, estudo, pesquisa de
crocrédito, assessoria jurídica 

ou públ s ações promovidas pelas org

cionais (seção 2.1.2). Esses re

, segmentam o setor de 

ade pública.  

aspecto relacionado às definiçõ

nizações. Consta em estatuto o 

izações do terceiro 

onhecimentos instit

 que se verifique

es legais é o cont

modo pelo qual a o

tor, também abordada nas

ionais, cada qual com o

determinada organizaçã

 social que passa a exis

ganização é administrad

sende (2006), geralmente

 ou eleito, permanente ou

 para se auto-governarem

todavia, e

ação organ

utonomia é relativa diante spositivos formais e

 forma jurídica d

 título ou certific

formais que agem sobre a 

dação está o velamento do

ão também introduz as 

os órgãos públicos que o

concede inistério da Justiça (Utilidad

ocial (CEBAS).  Como se v

as de transferência de recurso

 esquematiza a FIG. 5, as de

 síntese, as iniciativas da

 Pública e OSCIP

adiante, nas defini

mbém prevêem cer

nições legais simpl

e de fundação

e Conselho Nacional de 
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juridica

 Utilidade Pública Federal. 

 certificação de OSCIP pode ser obtida diretamente, mas não permite a acumulação com os 

demais títulos. 

 

mente constituídas, que estejam em consonância com propósitos de interesse público, 

podem pleitear alguns títulos e certificações junto ao Poder Público. Para obter o CEBAS, é 

necessário que a organização detenha cumulativamente o Título de

A

Privada e sem 
finalidade lucrativa

Forma Jurídica Títulos e Certificações

Utilidade 
Pública

Utilidade 
Pública

Entidade 
Beneficente

Entidade 
Beneficente

OSCIPOSCIP

Associação

Fundação

Associação

Fundação

Inic

 

 é maior do que o de organizações formais (FERNANDES, 1994). 

Ainda, 

e, qua

iativa

FIGURA 5: Caracterização Legal das Organizações do Terceiro Setor 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por outro lado, as definições legais apresentam limitações. O Terceiro Setor é visto 

apenas pelas organizações legalmente instituídas, o que exclui grupos e movimentos 

informais, cujo quantitativo

abrange em poucas categorias uma diversidade de tipologias organizacionais – por 

exemplo, podem se constituir como associações, tanto uma organização de meio ambiente 

quanto de saúde ou assistência social. Observa-se, mesmo que a organização não detenha o 

título de OSCIP, que o conteúdo que consta em lei e que especifica as finalidades tidas como 

públicas, pode mostrar-se relevante para o estabelecimento de classificações funcionais.  
 

 

2.1.4. Definições Econômico-Financeiras 

 

As definições econômico-financeiras, conforme Salamon e Anheir (1997), enfatizam 

as transações financeiras e os recursos organizacionais. Para os autores, um dos principais 

aspectos que diferencia o Terceiro Setor dos demais é que nele não existe o objetivo de lucro 

ndo este se dá, está sempre associado ao propósito de prover algum serviço, 

normalmente subsidiado ou com preços que cobrem apenas os custos de produção. Raramente 
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o usuário – ou beneficiário25 – do serviço é quem paga por ele. Portanto, ocorre no Terceiro 

Setor a ampliação conceitual de cliente, sendo tanto quem utiliza quanto quem financia o 

serviço (SALAMON e ANHEIR, 1997). 

 As formas de financiamento do Terceiro Setor podem ser categorizadas em dois 

blocos distintos, definidos pela natureza dos recursos (QUADRO 6). O primeiro bloco advém 

os recursos próprios da organização, enquanto o segundo, de recursos de terceiros (públicos, 

privados ou público-privados).  

 
QUADRO 6                                                                                                        

Natureza dos Recursos no Terceiro Setor 
Terceiros 

d

Próprios 
Públicos Privados 

Subvenções 

Auxílios e Contribuições 

Termo de Parceria 

Patrocínios 

Doações 

Empréstimos e Financiamentos 

Recursos de instituidores e 
associados da Organização 

Venda de produtos ou serviços 

Rendimentos de patrimônio ou de 
capit

Realiza Leis de Incentivo à Cultura 

Fundos da Infância e Adolescência 

al financeiro Convênios e Contratos 

ção de eventos 

  Fonte: 

 são 

ntes podem buscar os Fundos da Infância e Adolescência, administrados 

elos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. É o acesso a esses recursos, bem 

ossibilita às organizações desempenharem seus 

apéis.  

Elaborado a partir de Carvalho (1999) e CAOTS (2006b). 
 

Observa-se grande diversificação na natureza dos recursos que fomentam as atividades 

do Terceiro Setor, sejam eles próprios ou de terceiros. A transferência de recursos, em geral é 

formalizada por alguns mecanismos, como os contratos ou convênios. Ainda, certas tipologias 

organizacionais têm acesso a recursos específicos. Por exemplo, aquelas certificadas como 

OSCIP podem estabelecer Termos de Parceria com o governo, as que atuam na área de 

cultura podem pleitear recursos das Leis de Incentivo ou aquelas cujos beneficiários

crianças ou adolesce

p

como sua ampliação e diversificação, que p

p

É certo que alguns recursos são mais acessíveis que outros, bem como os montantes 

disponibilizados podem variar enormemente. Todavia, parece que o cenário econômico-

financeiro do Terceiro Setor, a despeito da diversidade dos recursos, apresenta-se bastante 

                                                 
25 O termo beneficiário é normalmente utilizado para designar as pessoas atendidas por organizações de caráter 
público-assistencial. Contudo, considera-se que os termos cliente e usuário, apesar de mais restritos, também 
encontram aplicação em organizações do terceiro setor, principalmente naquelas que promovem atividades de 
caráter coletivo. Outras discussões sobre esse termo encontram-se no capítulo 2.2.1.2 (Prestação de Contas), 
p.57.   
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competitivo, ou mesmo restritivo. Como demonstra Tude (2007, p.192)26, o modelo de 

financiamento das organizações sem fins lucrativos,  

 
[...] apresenta elevado grau de dependência de doações e financiamentos de 
diferentes atores, como: indivíduos, empresas, órgãos estatais nos três âmbitos, 
organismos bi e multilaterais e agências internacionais não governamentais de 
cooperação. Atualmente, o cenário de financiamento das ONGs brasileiras encontra-
se substancialmente desfavorável para essas organizações, devido a diferentes 
razões: doações individuais são voltadas para organizações religiosas e assistenciais; 
isenções tributárias e repasses de recursos oriundos do Estado são de difícil acesso, 
por conta de seu penoso processo burocrático e primazia por atividades assistenciais; 
organizações bi e multilaterais financiam, em geral, organizações estatais, e; seus 
principais financiado
adquiri disso, o número de organizações 
congêneres vem aumentando vertiginosa pliando a concorrência por 
recursos entre essas. 

 

 tornou-s organizações timento na 

geraç de recurso e atrav o 

ou  e serviços. Ainda a .193) ressalva que 

“essas at ado cada vez mais com como verdadeiros 

empreendimentos produtivos com fins comercia e serem 

eficitárias em suas operações. Ainda, a despeito do empenho, as organizações pesquisadas 

mostrar

 

res - a cooperação internacional não governamental - têm 
do novas prioridades geográficas. Além 

mente, am

Não é por menos que e uma tendência das  o inves

ão de suas fontes próprias s, principalment és de atividades de produçã

comercialização de produtos ssim, Tude (2007, p

ividades têm se torn plexas, conformando-se 

is”, inclusive com o risco d

d

am-se dependentes de recursos de outras naturezas e, na visão do autor, os esforços 

foram desproporcionais aos resultados financeiros alcançados. 

No QUADRO 7, os recursos a que as organizações têm acesso, inicialmente 

esquematizados no QUADRO 6, estão descritos em detalhes27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
26 Estudo de caso múltiplo em quatro ONGs da Bahia: Liceu de Artes e Ofícios e seus empreendimentos (Liceu 
Móveis e Madeiras e Liceu Manutenção e Reforma Predial) / CIPÓ Comunicação e sua agência (Cipó 

s próprias peculiaridades, tal como a avaliação de serviços ou a prestação de contas. 

Produções); GAPA sua loja-restaurante / Baobá Café Social / Projeto Axé e sua confecção (Modaxé). 
27 Embora a dinâmica dos recursos tenha sido brevemente abordada, este tópico limita-se à categorização 
econômico-financeira dos mesmos. Sugere-se para uma melhor compreensão dessa dinâmica a consulta a 
materiais que abordam a captação de recursos no Terceiro Setor, que pode ser vista como uma prática de gestão 
com sua
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QUADRO 7                                                                                      
Detalhamento das Fontes de Recurs

Recursos de Recursos advindos dos instituidores ou de

                  
os no Terceiro Setor 

stituidores e 
sociados 

 grupos que participam, apóiam ou demonstram 
afinidade com as atividades da organização.  in

as

Venda de produtos 
ou serviços 

Recurs
presta

Rendimentos de 
patrimônio ou de 
capital financeiro 

Recurs
outros

Realização de 
eventos 

Recurs
institu
jantare

Contratos e 
Convênios 

Recurs
discip
outra p ênio, diferentemente do contrato, visa o interesse de ambas as 
partes e é executado em regime de mútua cooperação. Os recursos tanto de contratos 

de específica da 

da um contrato, segundo o qual o 
imônio para o patrimônio de outra. 

Constitui-se como categoria mais ampla de recursos destinados às atividades 
organizacionais. São oriundos de pessoas físicas e jurídicas, variando entre bens de 
consumo (alimento, vestuário, etc.), materiais (computadores, mobiliário), imóveis, 
recursos financeiros. Diferem-se dos patrocínios por não existir vínculo com projetos ou 
atividades específicos. Não raro, existem “associações de amigos da organização”, que 
buscam recursos complementares principalmente através do estímulo de doações. 

mpréstimos e 
inanciamentos 

Recursos tomados na rede bancária ou de particulares, sujeitos ao juro de mercado ou à 
penhora dos bens da organização.  

eis de Incentivo 
Cultura 

Recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas para projetos previamente aprovados 
pelas Leis de Incentivo à Cultura, nos âmbitos municipal, estadual e federal (Lei Ruanet). 
Os patrocínios e doações são abatidos, totalmente ou parcialmente, do imposto de renda 
(federal) ou de impostos (ICMS/estadual e ISS/municipal). Não só organizações do terceiro 
setor que atuem com cultura podem candidatar-se aos benefícios da Lei, como também 
pessoas físicas, empresas e entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria. 

os oriundos da venda de produtos (artesanato, camisetas, alimentos, etc.) ou da 
ção de serviços (consultorias, cursos e aulas, consultas e internações, etc.).  

os obtidos através de aplicações no mercado financeiro. Incluem-se neste grupo 
 tipos de rendimentos de patrimônio, como os alugueis. 

os provenientes de acontecimentos organizados pela organização, com objetivos 
cionais ou promocionais, tais como sorteios, bingos, quermesses, festas (almoços, 
s, comemorativas), etc. 

os advindos de órgãos públicos ou privados e regulados por instrumento que 
lina sua transferência. O contrato visa o interesse de uma das partes, que contrata a 
ara realizá-lo. O conv

quanto de convênios cobrem despesas de qualquer natureza. 

Auxílios e 
Contribuições 

Recursos públicos concedidos em virtude de lei. O auxílio é concedido somente a entidades 
privadas sem finalidade lucrativa. As contribuições são destinadas tanto a essas entidades, 
como também para organizações públicas. Os recursos de auxílios ou contribuições cobrem 
despesas de qualquer natureza.  

Subvenções Recursos públicos concedidos a organizações públicas ou privadas que prestem serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional, sem o intuito de lucro. As 
subvenções independem de lei. Seus recursos cobrem apenas despesas de custeio. 

Termo de Parceria Recursos públicos concedidos somente a organizações com a Certificação de OSCIP. Esse 
instrumento jurídico formaliza a cooperação entre as partes e é mais simples do que o 
convênio, principalmente por dispensar as organizações da lei das licitações.  

Patrocínios Recursos de origem privada concedidos a algum projeto ou ativida
organização. Destaca-se a finalidade promocional e institucional de publicidade que pode 
ser utilizada pelo patrocinador. 

Doações De acordo com o Código Civil, a doação é considera
doador, por liberdade, transfere um bem de seu patr

E
F

L
à 

Fundos da 
Infância e 
Adolescência 

Recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas para projetos destinados ao atendimento 
de crianças e adolescentes expostos à situação de risco pessoal e social. As doações são 
deduzidas integralmente do imposto de renda devido e se limitam a 1% do imposto de 
renda de pessoas jurídicas e 6% de pessoas físicas. Os recursos são intermediados pelos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em âmbito federal, estadual e 
municipal. 

Fonte: Elaborado a partir de CAOTS (2006b) e Paes (2006).  
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Apesar de guardarem diferenças

s do 

ty. Assim mar pela transparência, como também 

 a utiliz as 

lec e sanções. 

a dim

iras remet

07), desde 1948, o m

 permi

vistas em separad

 Estado eram consideradas como estatais e aquelas com 

 

país do mundo 

Para Fa

apenas as organiz

as de ind

Merege (2007), 

Organização das 

movimentados pe

Lucrativo a meto

 inf

s definiç

recursos e a part

Setor, explicitand

tos. Te

ão co

organização pode

 

 entre si, as relações que se estabelecem entre as 

organizaçõe

accountabili

terceiro setor e suas fontes de recursos são balizadas pelo princípio de 

, tanto as organizações devem pri

é legítimo aos gr

social sobre

upos que transferem recursos o acompanhamento e o exercício do controle 

ação dos recursos e pelos resultados alcançados. Não raro, algum

relações estabe em obrigações formais, inclusive com a imposição d

Num

finance

ensão macro, outro aspecto a ser considerado nas definições econômico-

e à representatividade do Terceiro Setor nas contas nacionais. Segundo 

Merege (20

(PIB), não

étodo empregado para a apuração do Produto Interno Bruto 

tia que as informações referentes às organizações do terceiro setor fossem 

o. Para o autor (2007, p.1), essa metodologia  

 
[...] apresentava uma grave distorção, já que [...] determinava que, nos 
levantamentos estatísticos, as organizações que recebessem mais de 50% de suas 
receitas como doações do
mais de 50% de receita advinda das empresas ou das famílias acabavam 
classificadas como sendo do setor privado”.  

Essa era uma realidade não só brasileira, pois como explica Merege (2007), nenhum 

apresentava separadamente as informações do Terceiro Setor nas contas 

nacionais. lconer (1999a) esse tratamento sub-dimensionou o Terceiro Setor, visto que 

ações que possuíam fontes próprias de recursos ou que recebiam doações 

volumos ivíduos é que recebiam um tratamento diferenciado. Esse cenário, segundo 

modificou-se a partir de 2002, quando o departamento de Estatística da 

Nações Unidas (ONU) admitiu a importância de se computar os valores 

lo Terceiro Setor. A ONU denominou de Conta Satélite do Setor Não 

dologia que passou a orientar os institutos de pesquisa – como o IBGE – a 

levantarem as ormações sobre o Terceiro Setor. O Brasil, apenas em 2006, viria a fazer 

parte dos 12 países que incluíram

  A

 o setor em suas estatísticas econômicas. 

ões econômico-financeiras oferecem dados relevantes sobre as fontes de 

icipação de diversos grupos no financiamento das atividades do Terceiro 

o ainda os mecanismos de transferência de recursos, tais como convênios, 

ou contra

definições s

ndo por contraponto as definições legais (mais simplificadas), essas 

nstituídas por muitos itens e ramificações, sendo que dificilmente uma 

 ser classificada somente por suas relações econômico-financeiras.  
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2.1.5. 

m construto 

que enc

ndo-se do Estado; (c) não 

istribuem lucros para seus associados ou diretores, devendo o excedente de capital ser 

aplicado em sua ativi

privadas; (d) são auto

governança dotadas de

oluntárias, na medida em que contam – em maior ou menor grau – com a participação de 

cidadão

Definição Estrutural/Operacional 
 

Diante das diferentes tipologias organizacionais, bem como de conceitos muitas vezes 

imprecisos para fins de pesquisa, Salamon e Anheir (1997) propuseram a definição 

estrutural/operacional, que aborda o Terceiro Setor tanto pelas diferenças, quanto pelas 

similitudes entre suas organizações. Na prática, essa definição se constitui como u

ontra sua principal aplicação em levantamentos (surveys).   

Segundo Salamon e Anheir (1997) as similitudes entre as organizações do terceiro 

setor podem ser constatadas visto que compartilham simultaneamente cinco características: 

(a) são formalmente constituídas, possuindo uma identidade legal e um status mais 

institucionalizado; (b) são organizações privadas, distingui

d

dade fim, o que as distancia das empresas enquanto organizações 

-governadas, apresentando internamente conselhos e estruturas de 

 competência para opinar e controlar suas próprias atividades; (e) são 

v

s que, sem remuneração, destinam seu tempo e talento às atividades da organização.  

Complementarmente, a diferença entre as organizações pode ser constatada através da 

Classificação Internacional de Organizações Sem Fins Lucrativos (ICNPO)28, que se 

constitui como um desdobramento da definição estrutural/operacional proposta por Salamon e 

Anheir (1997). A ICNPO organiza a diversidade das organizações em grupos e subgrupos, 

conforme áreas de atuação e atividades desenvolvidas (QUADRO 8)29. Por exemplo, a TAB.1 

(introdução), que aborda a partir dos mesmos parâmetros as áreas de atuação das organizações 

pesquisadas pela Fasfil e pelo Diagnóstico, só foi possível de ser elaborada pois ambas as 

pesquisas se basearam nesta classificação (ICNPO). 

 

 

 
                                                 
28 Do inglês, International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO). 
29 Apresenta-se no QUADRO 8 a classificação adotada pelo Diagnóstico do Terceiro Setor (CAOTS, 2006), 
baseada no trabalho de Salamon e Anheir (1997), mas com algumas adaptações. Originalmente a classificação 
composta por doze grupos foi expandida para quatorze. Surgiram os grupos: Esporte e Lazer, Comunicação e 
Mídia, Emprego e Capacitação e Organizações de Benefícios Mútuos. Cabe ressaltar que tanto em Salamon e 
Anheir (1997) como em CAOTS (2006b), cada subgrupo ainda desdobra-se nas diversas atividades a ele 
relacionadas, gerando uma centena de informações não apresentadas no QUADRO 8 por limitação de espaço. 

ntido, a ICNPO é um excelente instrumento para se conhecer a diversidade do Terceiro Setor em seus 
ormenores. Ainda assim, sugere-se a utilização juntamente com as classificações funcionais para uma melhor 

compreensão das áreas de atuação e atividades desenvolvidas no Terceiro Setor. 

Neste se
p
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QUADRO 8                                                                                                       
Classificação Internacional de Organizações Sem Fins Lucrativos Adaptada (ICNPO-A) 

Grupo 1     Cultura 
           
 

           

           
           

Grupo 8     Desenvolvimento e Habitação 

 de defesa de direitos civis 
s e de proteção legal 

        11 cultura e artes 
Grupo 2     Comunicação e Mídia 
                   21 comunicação e mídia 
 

Grupo 3     Esporte e lazer 
                   31 lazer e recreação 
                   32 clubes de serviços 
 

Grupo 4     Educação e Pesquisa 
              

                   81 desenvolvimento econômico, social e 
                        comunitário 
                   82 habitação 
 

Grupo 9     Emprego e Capacitação 
                   91 emprego e capacitação    
 

Grupo 10   Defesa de Direitos e Atuação Política 
                   101 entidades
                   102 serviços jurídico     41 educação de 1º e 2º graus 

        42 educação superior 
                   43 educação alternativa e de adultos 
                   44 organizações de apoio a instituições de 
                        ensino superior 
                   45 outras instituições de educação 
                   46 pesquisa 
 

Grupo 5     Saúde 
                   51 hospitais e reabilitação 
                   52 sanatórios 
                   53 casas de repouso e de saúde 
                   54 saúde mental e pronto-socorro psiquiátrico 
 

Grupo 6     Serviços Sociais 
                   61 assistência social 
                   62 emergências 
                   63 geração e manutenção de renda  
 

Grupo 7     Meio Ambiente e Animais 

                   102 entidades de atuação política  
 

Grupo 11   Intermediários Filantrópicos e Promoção        
                   de Voluntariado 
                   101 intermediários filantrópicos    
                   102 promoção de voluntariado 
 

Grupo 12    Atividades Internacionais 
                    101 atividades internacionais    
 

Grupo 13   Religião 
                   131 associações, congregações e  
                           organizações religiosas 
 

Grupo 14   Sindicatos e Associações Profissionais de   
                   Empregadores, de Empregados e de   
                   Autônomos 
                   141 associações e sindicatos profissionais          
                   142 associações de negócios 
 

Grupo 15    Organizações de Benefícios Mútuos                       71 meio ambiente 
        72 animais 

                   73 nutrição, alimentos e agricultura 

                    151 entidades de previdência privada  
 

Grupo 16   Outros 
 Fonte: Adaptado de CAOTS (2006b, p. 57-59) 
 

Constata-se que a classificação estrutural/operacional abrange, ainda que 

genericamente e em níveis mais superficiais, os principais aspe tos do Terceiro Setor 

abordados pelas demais classificações. Particularmente, a ICNPO constitui-se como um 

instrumento que retrata a diversidade do terceiro setor em seus pormenores. Ainda assim, 

pesquisas que se baseiem na classificação estrutura

c

l/operacional precisam de utilizá-la em 

conjunto com outras classificações. Por exemplo, observa-se que o critério (a) organização 

formalmente constituídas demanda contextualização com a legislação em vigor em cada país, 

o que leva à utilização das classificações legais. 

ões relacionadas a essa Fernandes (1994) também aponta algumas limitaç

classificação: o Terceiro Setor só seria constituído por organizações estruturadas, ou seja, 

legalmente instituídas, levando à mesma limitação apontada na classificação legal, de que 

grupos e movimentos informais não são considerados. O autor também levanta que: 
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A inclusão dos partid
do Estado, 

alternando-se inclusive no s m o setor são 
levantes, porém complexa ensões 

icas, para além do Est nções sociais que os próprios 
s possam cumprir ular. Sindicatos e associações 
s cumprem funções te se envolvam em 

últiplas atividades sem fins ).  

1994, p.26) recon ceito 

“[ metodológica nto e 

su ompõem  

é tiliz e governos, 

b alizadas DES, 1994; 

B GE, 2004; CAOTS, 2006a, b porado pelo 

Handbook on Nonprofit Institutions in the Sy l sobre as 

In d

pela Divisão de Estatísticas das Nações Uni  

Hopkins, se constituiu como uma tentativa de etros para que os estudos 

n rados, i

do Setor Não Lucrativo, ionada nas de  

ta

997), quando de sua publicação, descreveu a análise 

omparativa entre treze países, incluindo o Brasil. Atualmente, o projeto se estendeu a 39 

países, 

Particularmente, os termos adotados na pesquisa constam na nota de rodapé nº 1, 

integrante do capítulo introdutório. 

os políticos entre as “não-governamentais” é questionável, já 
que por sua natureza os partidos são organizados em função da lógica 

eu controle. A relação das religiões co
re s, pois o culto introduz os fiéis em outras dim
simból ado, do mercado ou das fu
religioso
patronai

enquanto grupo partic
 de mercado, embora efetivamen

m  lucrativos (FERNANDES, 1994, p.26
 

Todavia, Fernandes ( hece que apesar dos problemas, esse con

...] tem a seu favor exigências s de pesquisas que visam ao cadastrame

bseqüente análise das entidades que c  o setor”. Não é por menos que essa definição

atualmente uma das mais aceitas, sendo u ada por organizações multilaterais 

em como por diversas pesquisas re no mundo e no Brasil (FERNAN

NDES, 2001; IB ). Em 2002, este conceito foi incor

stem of National Accounts (Manua

stituições sem Fins Lucrativos no Sistema e Contas Nacionais). Esse manual, elaborado 

das em conjunto com a Universidade John

se estabelecer parâm

ele referenciados pudessem ser compa nclusive em âmbito mundial. A Conta Satélite 

menc finições eco ômico-financeiras (seção 2.1.4)n

mbém compõem o manual. 

 O livro de Salamon e Anheir (1

c

cobrindo todos os continentes, o que demonstra a “institucionalização” desse método. 

Os resultados das pesquisas, além de diversos manuais, estão disponibilizados no site de 

internet do Johns Hopkins Institute for Policy Studies (CENTER FOR CIVIL SOCIETY 

STUDIES, 2008). 
 

 

2.1.6. Utilização das Definições pela Pesquisa 

 
Como descrito a seguir, todas as definições abordadas apresentaram-se úteis para o 

desenvolvimento desta pesquisa e possibilitaram a construção de um amplo quadro de 

referência sobre o Terceiro Setor brasileiro, sendo sugerida a consulta a este capítulo sempre 

que necessário. 
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Em relação às d

os demais setores são

interação serem eviden

natureza. Ainda assim

Conceitual e o outro ições e de 

processos h

.     

 As 

Delimitação do Universo de Pesquisa). Por sua vez, a 

zações Sem Fins Lucrativos Adaptada (ICNPO-A) é 

tilizada complementarmente às definições funcionais para abordar as diferentes tipologias 

 

 

efinições setoriais, o Terceiro Setor, sua interação e contrapontos com 

 abordados na análise. Apesar de alguns aspectos ideológicos dessa 

ciados ao longo da pesquisa, não aprofunda-se em discussões dessa 

, nas considerações finais, a seção 8.1 (Legitimidade: Ampliação 

lado da História) dedica-se ao apontamento de contrad

egemônicos das relações inter-setoriais. 

As definições funcionais são particularmente úteis para se compreender as diferentes 

tipologias organizacionais que constituem o Terceiro Setor. Observa-se um campo 

heterogêneo, composto de organizações das mais diversas finalidades, origens e filosofias. Ao 

longo da revisão da literatura, busca-se relacionar os estudos com as respectivas tipologias 

utilizadas pelos pesquisadores, visto ser consenso, por exemplo, que uma organização social 

filantrópica não é administrada da mesma forma que uma fundação empresarial. As notas de 

rodapé muitas vezes são utilizadas para essa finalidade. Outro ponto a considerar é que na 

pesquisa quantitativa os modelos estatísticos não abordam as diferenças entre as áreas de 

atuação, muito embora essa opção seja tratada com diligência no capítulo 4 (Metodologia) 

bem como as implicações dela decorrentes sejam discutidas em profundidade nas 

considerações finais, especificamente nas seções 8.2 (Terceiro Setor e as múltiplas Teorias 

Organizacionais) e 8.3 (Generalização dos resultados)

definições legais e econômico-financeiras estão intrinsecamente associadas com os 

agentes institucionais, abordados no capítulo 2.3.4 (Agentes Institucionais do Terceiro Setor). 

 A Definição Estrutural/Operacional, particularmente as características atribuídas às 

organizações do terceiro setor, são de vital importância para fundamentar os cortes realizados 

na base de dados do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte, conforme consta no 

capítulo 4 (metodologia), seção 4.2.2 (

Classificação Internacional de Organi

u

que constituem o Terceiro Setor. 
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2.2. G

HICKSON, 2004; TENÓRIO, 2006a; 

CABRA

                     
Terceiro Setor 

estão e Racionalidade no Terceiro Setor 
 

O conceito de organização remete ao agrupamento de pessoas e de recursos com o 

objetivo de produzir bens ou prestar serviços e, o de gestão, às ações e práticas desenvolvidas 

no âmbito de uma organização, visando à consecução dos objetivos a partir da alocação 

racional das pessoas e dos recursos (PUGH e 

L, 2007).  

Na visão de Drucker (1997), a gestão de organizações do terceiro setor30 apresenta 

certas características que estão para além dos paradigmas tradicionais de gestão, notadamente 

aqueles aplicados às organizações governamentais e às de mercado. Nesse sentido, 

principalmente a partir da década de noventa, tem início um amplo debate sobre a atualização 

dos pressupostos de gestão, de forma a torná-los válidos para sua aplicação no Terceiro Setor. 

Diversos autores (Drucker, 1997; Hudson, 1999; Falconer, 1999a; Tenório, 2006a; Cabral, 

2007) aprofundam suas análises sobre as características dessas organizações, bem como sobre 

os conhecimentos necessários para gerenciá-las (QUADRO 9).  
 

QUADRO 9                                                                                   
Características das organizações e da gestão no 

Características 
 Atuação em diversas áreas e em atividades de interesse público ou coletivo (corporativo); 
 Espaços centrados em uma missão e em valores como associativismo, voluntarismo, solidariedade, altruísmo, 
caridade, etc.;  

 Lucro pode até existir, mas deve ser reinvestido nos serviços ou integralizado ao patrimônio das organizações; 
 Raramente o usuário (ou beneficiário) do serviço é quem paga. Mesmo quando os serviços são cobrados, os 
custos são normalmente subsidiados por outras fontes de recurso; 

 Recursos vêm das mais variadas fontes: doações de indivíduos ou empresas, convênios governamentais, 
financiamentos de fundações nacionais e internacionais, comercialização de produtos, etc.; 

 Ampliação do conceito de cliente: tanto quem usa quanto quem financia o serviço; 
 Alianças e parcerias (não financeiras) com outras organizações do setor e com entidades públicas e privadas;  
 Coexistência entre pessoal remunerado e voluntário; em muitas organizações os voluntários são a única mão-
de-obra existente; 

 Papel importante atribuído aos conselhos de administração, constituídos por voluntários que colegiadamente 
são responsáveis pela gestão das organizações; 

 Diversos grupos de relacionamento
beneficiários, etc.), que demandam da

 (conselheiros, associados, voluntários, funcionários, financiadores, 
 organização habilidade em lidar com distintos valores e interesses, bem 

como demonstrar transparência na utilização de recursos e resultados alcançados;  
Menos clareza quanto ao que representa um bom resultado e quais os melhores indicadores de desempenho; as 
realizações raramente são exatas, como atingir metas de vendas; predominam dimensões qualitativas como o 
incremento de auto-estima ou o exercício da cidadania;  
Legislação com especificidades quanto à estruturação formal (associações ou fundações) e quanto à existência 
de regimes jurídicos especiais (títulos e certificações). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Drucker (1997), Hudson (1999), Falconer (1999a), Tenório (2006a), 
abral (2007). 

                                              

C
 
   

 Esta seção retoma e aprofunda a discussão sobre a dinâmica de gestão das organizações, iniciada na introdução 
eção 1.1, p.5 – Protagonismo Mundial, Atuação Local: Dinâmicas da Gestão no Terceiro Setor Brasileiro). 

30

(s
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Naturalmente, no que compete à gestão das organizações do terceiro setor, buscam-se 

struturas e práticas que precisam considerar essas características. Como argumenta 

Rodrig

diversas versões, mas sim a transformação de uma realidade social, como o 
enfrentamento da pobreza, a diminuição da exclusão social ou a representação de 

foram concebidas, quanto o 

alinhamento com os princípios e propósitos intrínsecos às próprias organizações e aos 

indivíduos que delas 

 setor (Teodósio, 

                   
 

e

ues (2004, p.132): 

 
Na prática gerencial, a busca da empresa lucrativa pode ser estimável, mas requer 
releitura cuidadosa de qualquer das ferramentas, pois o objetivo final da organização 
não lucrativa não é o incremento do valor para acionistas ou proprietários em suas 

minorias, para citar apenas alguns exemplos.  
 

Considerando que as práticas de gestão constituem-se como instrumentos que 

possibilitam – ou ao menos favorecem – as organizações a atingirem seus objetivos, antes 

mesmo de refletir sobre a aplicação ou utilidade de certas práticas, como a avaliação de 

serviços ou a prestação de contas, torna-se importante compreender a racionalidade pela qual 

as organizações do terceiro setor se orientam na busca de seus objetivos, notadamente aqueles 

que visam à transformação social. Por sua vez, quaisquer que forem as práticas de gestão, elas 

traduzem tanto os pressupostos de racionalidade com que 

fazem parte.  

Alguns trabalhos que tratam da temática da racionalidade no terceiro

2002a; Pinto, 2003; Salvatore, 2004; Arndt e Oliveira, 2006), recorrem a diferentes autores e 

taxonomias, conforme esquematizado no QUADRO 10. 

 
QUADRO 10                                                                                   

Abordagens da Racionalidade nos Estudos Organizacionais
Autores Conceitos relacionados à Racionalidade 
Weber (1987a, b) Racionalidade orientada a valores Racionalidade orientada a fins 
Ramos (1989) e Serva (1993, 1997) Racionalidade substantiva Racionalidade instrumental 
Tenório (1998) Gestão Social Gestão Estratégica 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essas abordagens remetem a uma raiz em comum: o pensamento weberiano e os 

nceitos de ação social racional orientada a vaco lores e orientada a fins. Em consonância a 

e

bservam-se também as respectivas correspondências entre os conceitos de gestão social 

sses, estão os de racionalidade substantiva e racionalidade instrumental, advindos da obra 

de Ramos (1989) e difundidos principalmente através dos estudos de Serva (1993, 1997). 

O

(referente a valores / substantiva) e gestão estratégica (referente a fins / instrumental), 
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abordad

organizacionais31, considera-as como equivalentes semanticamente.  

onsideradas essas ponderações, o termo ação social ajuda a compreender os 

conceitos referidos no

comportamento orienta

referência seu própri

comportamento de outr preender, justamente, o sentido 

que orienta essa ação.  

cada, porém essencial para a compreensão desta 
32.  

 – e subjacente o dos indivíduos 

lores e convicções, tais 

como solidariedade, justiça ou mesmo pela importância de uma causa (WEBER, 1987a, b). 

Salvatore (2004) ass r uma racionalidade 

valorativa, inclui a dimensão qu a 

c ciona ento h

           

os por Tenório (1998). Esta pesquisa orienta-se pela abordagem weberiana e, com a 

devida diligência e reconhecendo que as demais abordagens apresentam suas próprias 

contribuições aos estudos 

C

 QUADRO 10. Para Weber (1987a, b), esse termo se refere a todo 

do à ação cujo indivíduo (ou agente) atribui um sentido, tendo por 

o contexto social. A ação do agente coexiste e baliza-se no 

os e a sociologia weberiana busca com

Weber (1987a, b) formulou quatro categorias de orientação para a ação: (a) afetiva; (b) 

tradicional; (c) racional orientada a valores e (d) racional orientada a fins. A ação afetiva é 

resultante da manifestação de sentimentos e emoções do agente. A ação tradicional baseia-se 

em hábitos, costumes e práticas, normalmente de longa data e tidos como verdades absolutas. 

As demais categorias da ação social, segundo Weber (1987a, b), são dotadas de racionalidade 

e advêm da ponderação e da elaboração consciente e planejada da ação, seja em relação aos 

valores que a orientam (valorativa / substantiva), seja em relação aos fins pretendidos 

(instrumental). A distinção mais intrin

pesquisa, é entre essas duas ações racionais

No contexto tipicamente organizacional, a ação racional orientada a valores se baseia 

na expectativa de que o comportamento de uma organização

que dela fazem parte – se orientará pela crença consciente em certos va

ocia que uma organização, ao orientar-se po

alitativa na vida organizacional, levando em conta 

ompreensão de aspectos da emo lidade e do comportam umano.  

 

                                      
31 A racionalidade tem centralidade na reflexão de diversos campos do conhecimento, entre os quais, o dos 
estudos organizacionais. Por diferenças que advêm das distintas abordagens, não se há de esperar que coincidam, 
integralmente, os conceitos associados à racionalidade ao longo desses estudos. Assim, a abordagem weberiana 
que fundamenta essa pesquisa – e as demais a ela alinhadas – constitui-se tão somente como uma das muitas 
abordagens da racionalidade. 
32 Em função do foco da pesquisa na racionalidade das organizações do terceiro setor, serão aprofundadas apenas 
as ações sociais racionais. Seja como for, Weber (1987b) assevera que a proposição das quatro formas de ação 
social não esgota todos os tipos de ação existentes, pretendendo-se tão somente chegar a certas formas 
conceitualmente puras de tipos sociologicamente importantes, dos quais a ação social se aproxima mais ou 
menos. 
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Quanto à ação racional instrumental33 – ou orientada a fins – tem-se a expectativa de 

que o comportamento organizacional se orientará pelas condições ou meios necessários para 

atingir com sucesso os fins racionalmente escolhidos (WEBER, 1987a, b). Salvatore (2004) 

associa

e das duas dimensões da racionalidade, a capacidade das organizações 

do terc

Segundo setores, também orienta a ação de 

muitas 

trumental na 

prática administrativa de uma fundação empresarial, muito embora considere que essas 

organizações, “[...] por estarem envolvidas em ações voltadas para o bem comum e por não 

estarem premidas pela obrigação de buscar a maximização de resultados econômicos, 

 a dimensão quantitativa à racionalidade instrumental e atribui aos números a sua 

ferramenta básica. Através de pesquisas, testes e diversas outras mensurações as organizações 

podem avaliar sua produção, desempenho, qualidade e produtividade. Para a autora, essa 

orientação transmite segurança, pois simplifica a vida organizacional e estabelece limites 

dentro dos quais os gestores devem agir.    

Diante do exam

eiro setor em produzir bens públicos, a despeito de lucro e a partir de ideais solidários e 

associativos, sugere a construção de espaços organizacionais fortemente orientados por 

valores e por uma missão. Para Cabral (2007, p.151), a missão constitui-se como 

 
[...] a razão de ser da organização, expressando os valores que serão perseguidos nas 
suas ações e indicando os serviços e os beneficiários. Apresenta, ainda, a 
compreensão que os instituidores têm das questões sociais que pretendem abordar e 
permite a definição de objetivos e sua operacionalização.  

 

Por sua vez, a racionalidade instrumental, apesar de aparentemente aproximar-se mais 

daquela que delineia as ações do Primeiro ou 

organizações do Terceiro Setor. Como sugere Salvatore (2004, p.33),  

 
[...] uma fundação ou um instituto da área de responsabilidade social de grandes 
corporações dificilmente poderiam ou deveriam ser administradas da mesma forma 
que uma instituição social filantrópica de pequeno porte, dado que são instituições 
diferentes em sua composição, porte, organização, finalidade e forma de 
funcionamento.  

 

Deveras, Pinto (2003)34 verificou a predominância da racionalidade ins

deveriam, por coerência com suas finalidades, ter sua práxis administrativa pautada na 

                                                 
33 A ação racional instrumental, à qual Weber atribui o fundamento sociológico da responsabilidade, em 
oposição ao fundamento por convicção característico da atividade racional por valor, é aquela, entre as quatro 

s. 

categorias da ação social, que recebe prioridade do autor, refletindo-se nos seus trabalhos sobre burocracia, 
autoridade e política. 
34 Estudo de caso realizado em uma fundação corporativa, cujo objetivo é promover e apoiar ações em áreas de 
educação, cultura, saúde e assistência social. Segundo o autor, é uma das dez principais fundações corporativas 
brasileira
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raciona

 terceiro setor não deve residir numa posição 

dicotôm

Coerente com o pensamento weberiano, sugere-se que a racionalidade no Terceiro 

Setor deva ser vista n

social orienta-se apena

relacionar-se, de diversas form pontado por Carvalho 

(1999, 

 pesquisarem as 

onfigurações organizacionais das ONGs a partir das tipologias propostas por Mintzberg, 

revelaram a presença d

para essas organizaçõ

estruturas organizacion

cionalidades, em consonância com Costa (2004)37, que considera que o modelo de ação das 

ONGs 

conseqüências de tal dedicação” (WEBER, 1987a, p.44). 

lidade substantiva” (p.1). Em contrapartida, Carvalho (1999)35 demonstra que ONGs, 

com características distintas das fundações corporativas, também fazem uso de estruturas com 

maior divisão do trabalho e de práticas de gestão como o planejamento estratégico, 

nitidamente de caráter instrumental.  

 Mesmo a segmentação entre áreas de atuação ou formas jurídicas – comumente 

associações e fundações – parece suscitar uma possibilidade única de definição da lógica ou 

da racionalidade pela qual se orienta a gestão de suas organizações. Por outro lado, a questão 

que se coloca quanto à racionalidade no

ica, como a apontada por Salvatore (2004, p.33), onde de um lado está a racionalidade 

instrumental, “adaptativa e manipuladora”, e de outro a referente a valores, “que resgata a 

dimensão do humano, a dimensão sociocultural, uma visão abrangente e integrada entre 

indivíduo e organização”. 

uma posição dialógica. Weber (1987) elucida que raramente a ação 

s por uma dessas racionalidades. A ação referente a valores pode 

as, com aquela orientada a fins. Como a

p.1), as organizações que pesquisou se posicionam “entre a preservação da identidade 

[...] com base em valores como a cooperação e a solidariedade e, a busca de padrões de 

eficiência e de eficácia”. Da mesma forma, Aguiar e Martins (2004, p.1)36, ao

c

e características que sugerem uma configuração organizacional típica 

es, “não contemplada na tipologia original da configuração das 

ais”. Essa configuração típica pode sugerir uma amálgama entre as 

ra

é híbrido, reunindo valores tanto humanitários quanto utilitários. 

Todavia, apesar de sua posição dialógica, Weber (1987a) pondera que num contínuo, a 

ação social torna-se menos racional na medida em que a sua base valorativa se torna mais 

absoluta, pois, “quanto mais incondicionalmente o indivíduo se dedica a tal valor em si – seja 

por causa de sentimento, bondade absoluta ou devoção ao dever – menos pensa nas 

                                                 
35 Estudo de caso realizado com quatro ONGs de Alagoas: Fundação Ação Feminina da Associação dos 
Plantadores de Cana de Alagoas / Associação dos Surdos de Alagoas / Movimento pela Vida / Escola Quilombo 
dos Palmares. 
36 Estudo qualitativo com 16 ONGs do Estado de São Paulo, filiadas à Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (ABONG). 
37 Estudo quali-quantitativo com 40 ONGs da região metropolitana de Recife (PE). 
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Nessa direção, ainda que Cabral (2007) aponte a importância constitutiva da missão 

como elemento agregador e direcionador das organizações que pesquisou38, também chama a 

atenção para a ausência de instrumentos de controle que comprovassem o real cumprimento 

da missão organizacional, em termos operacionais e de resultado. No contexto brasileiro, 

como j

tórios periódicos, avaliação podem inserir-se naturalmente no dia a dia da 
dade. O receio da burocratização é compreensível, já que sufoca a inovação, mas 

mo a cooperação e a 

solidari

ela valorativa ou instrumental, pode 

  

á observado, as organizações sem fins lucrativos atuam com grande fragilidade e 

elevado grau de improvisação. Sua institucionalização é precária, os recursos financeiros são 

parcos, falta capacitação técnica e gerencial, os dados de acompanhamento são escassos, as 

informações são pouco sistematizadas. Nas palavras de Marcovitch (1998, p.122): 

 
A informalidade, tão útil nos primeiros passos de uma associação de interesse 
público, torna-se rapidamente uma ameaça à sua perenidade. O ideal generoso e 
altruísta presente na sua criação deve ser acompanhado pela visão gerencial e por 
rigor financeiro para a obtenção dos frutos almejados. Estatutos, plano diretor, 
rela
enti
a ausência de procedimentos para a ação atomiza o sistema de valores humanos que 
sustentou o nascimento da iniciativa. 

 

Como demonstra Carvalho (1999, p.8), é sugestivo que “a visão romântica da 

organização horizontal baseada na igualdade e na ausência de hierarquia e autoridade, dá 

lugar, progressivamente, ao paradigma moderno da competência, da produtividade e da 

eficiência no mundo do voluntariado e suas organizações”. 

Explicitadas as racionalidades pelas quais as organizações vêm se orientando, 

dificilmente poder-se-ia atribuir uma forma pura e predominante a todo o Terceiro Setor. Tal 

constatação é coerente com o próprio campo do Terceiro Setor, que longe de ser homogêneo, 

é composto por uma variedade de tipologias e matizes organizacionais que refletem a 

racionalidade a elas subjacente. Como observado em Costa (2004), chega a ser sugestivo que 

as racionalidades coexistam entre si, e não que uma prevaleça sobre a outra: as organizações 

de orientação instrumental indubitavelmente se beneficiam de valores co

edade; as organizações de base valorativa se beneficiam de práticas e estruturas que 

otimizam seus resultados, com conseqüente impacto nas transformações sociais pretendidas. 

Coexistência à parte, Weber (1987a, b) demonstra que a opção por uma ou outra 

racionalidade nem sempre advém da atribuição de utilidade ou necessidade pelas 

organizações e seus gestores. A orientação racional, seja 

também ocorrer em função da orientação de suas próprias ações pelas ações de outros agentes. 

Complementarmente, autores institucionalistas (DIMAGGIO e POWELL, 1991; MEYER e 

                                               
ão Paulo. 38 Estudo quali-quantitativo realizado com 13 organizações de assistência social de S
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ROWA

osiciona-se 

uma sociologia da compreensão, isto é, tem seu ponto de referência no sujeito, não 

aprofundando em que

(1987b) reconhece a aç

do agente, orienta-se e

pesquisa na influência 

ação dos indivíduos e, por conseqüência, das organizações que fazem parte, utiliza-se 

comple

orre à medida que as organizações 

adotam

 

discutid

marketing, finanças, auditoria, liderança ou motivação. Ainda, evidenciam-se outros que 

N, 1991; TOLBERT e ZUCKER, 1998; SCOTT, 2001) vêm demonstrar que nem 

sempre essa orientação é espontânea ou meramente mimética, podendo também ocorrer pela 

conformação às pressões coercitivas e normativas do ambiente no qual as organizações 

operam. Muitos dos estudos empíricos supracitados corroboram essa visão. 

Destarte, as discussões referentes à orientação das organizações pelas ações de outros 

agentes, particularmente no sentido de internalização de uma racionalidade externa, serão 

aprofundadas no capítulo 2.3 (Instituições e Racionalidade no Terceiro Setor), sob a ótica da 

Teoria Institucional. Do ponto de vista sociológico, o pensamento weberiano p

n

stões onde o coletivo é visto enquanto realidade objetiva. Weber 

ão social: ação dotada de sentido, aquela que, segundo o entendimento 

m função do comportamento de outros. Todavia, visto o interesse da 

de uma ambiência que pode condicionar e conformar objetivamente a 

mentarmente a Teoria Institucional. 

Na seqüência da presente seção, torna-se fundamental aprofundar as práticas de gestão 

de avaliação de serviços e de prestação de contas, pois o modelo teórico-analítico da 

pesquisa pressupõe que a internalização da racionalidade oc

 as referidas práticas em função do controle social de agentes externos, denominados 

agentes institucionais (QUADRO 1).   

 

 

2.2.1. Práticas de Gestão 

 

Consideram-se práticas de gestão quaisquer instrumentos, metodicamente 

organizados, que possibilitam, ou ao menos favorecem, as organizações a atingirem seus 

objetivos e otimizarem seus resultados, independente de sua orientação racional. Como

o na introdução desta pesquisa, atualmente as organizações do terceiro setor, inclusive 

as brasileiras, têm à sua disposição uma vasta literatura, desenvolvida com foco em suas 

próprias características e peculiaridades de gestão (QUADRO 9).  

Assim, comumente associados ao termo Terceiro Setor, observam-se outros 

conhecidos da administração, tais como planejamento estratégico, gestão de projetos, 
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parecem ter sido desenvolvidos especialmente para o setor, tais como captação de recursos ou 

gestão de voluntários. 

Nesta seção, serão aprofundadas as discussões sobre as práticas de avaliação de 

serviços e de prestação de contas. Os benefícios dessas práticas na superação de certas 

problem

elas. Uma organização que avalia seus serviços 

pode en

 

 

 

 

áticas de gerenciamento das organizações foram indicados na introdução da pesquisa, 

assim, serão privilegiadas adiante suas dimensões técnicas e funcionais.  

É sugestivo que tais práticas estejam imbuídas de uma racionalidade mais 

instrumental, visto que se constituem como instrumentos concebidos para atingir com sucesso 

os fins racionalmente escolhidos (WEBER, 1987a, b). Contudo, antecipa-se que a prática de 

avaliação de serviços e suas relações objetivas com conceitos como eficiência, eficácia e 

efetividade demonstrou-se mais instrumental que a prática de prestação de contas. Essa última 

acaba por remeter a conceitos como transparência e controle social, posicionando-a para além 

de um instrumento concebido tão somente para demonstrar transparência. 

Outro aspecto a considerar, como já sugerido pela FIG. 3 no percurso introdutório da 

pesquisa, é uma certa relação lógica entre 

contrar mais facilidade para demonstrar seus resultados. Uma organização preocupada 

em demonstrar seus resultados pode procurar na avaliação de serviços um instrumento que 

permite fazê-lo com maior consistência.  

Destarte, as próximas seções explicitam essas e outras relações e características das 

referidas práticas de gestão.  
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2.2.1.1. Avaliação de Serviços 
 

Muitas das organizações do terceiro setor, através dos serviços que oferecem à 

de e altruísmo, as 

organizações tam

ações incluem, 
mas estão funcionando 

liação39 remete à coleta sistemática de informações 

sobre o

e ou quaisquer outros parâmetros que proporcionem reflexões, 

ajustes e melhorias.  

bserva-se na literatura que o conceito de avaliação está normalmente associado com 

lgum outro. Assim, aborda-se a avaliação de projetos, de programas, de serviços ou mesmo a 

valiação estratégica ou institucional, conforme o âmbito de aplicação da avaliação na 

rganização. Em conformidade com o exposto na introdução desta pesquisa, as organizações 

o terceiro setor são consideradas prestadoras de serviço, portanto, associa-se o conceito de 

valiação ao de serviços. Ademais, esses serviços normalmente se materializam na forma de 

rojetos ou programas, sendo que o conceito adotado pela pesquisa abrange a ambos40. Para 

                                              

sociedade, buscam identificar causas e propor soluções para questões complexas como o 

combate à fome e à desnutrição, a promoção da auto-estima ou a geração de renda 

envolvendo grupos em situação de vulnerabilidade social, a redução da violência, dentre 

outros. Ainda que sejam orientadas por valores como solidarieda

bém precisam lidar com lógicas mais instrumentais, visto que muitas vezes, 

como apontam Chianca, Marino e Schiesari (2001, p.15),   

 
A escassez de recursos obriga os gestores a ter de utilizar de maneira racionalizada 
cada centavo de que dispõem, o que os leva com freqüência a tomar decisões 
difíceis, como o cancelamento total ou a eliminação de partes ou componentes de 
programas. Para tomar tais decisões de forma esclarecida e inteligente, os gestores 
precisam estar providos de informações estratégicas. Essas inform
entre outras coisas, respostas a questões como: Que progra
bem e quais estão mal? Quais os custos e quais os benefícios que cada programa traz 
para o público que atende? Há partes do programa que contribuem mais do que 
outras? Que adaptações precisam ser feitas para melhorar o programa?  

 

Esses e outros autores (Ehlers e Calil, 2004; Schor, Afonso e Pazello, 2007) asseveram 

que buscar respostas adequadas e confiáveis para perguntas como essas é a principal função 

da avaliação. Portanto, o conceito de ava

s serviços desenvolvidos pelas organizações, possibilitando a determinação de sua 

eficiência, eficácia, efetividad

O

a

a

o

d

a

p

   
 É comum na literatura encontrar distinção entre os conceitos de avaliação e de monitoramento. Para Ehlers e 
alil (2004), o monitoramento pode ser entendido como o acompanhamento sistemático das atividades ou ações 

das pela organização. Nesta pesquisa, tendo em vista o objetivo de simplificação da avaliação, entende-se 
ue o monitoramento se encontra implícito nos processos de avaliação, visto que só se avalia aquilo que se 

monitora, ainda que sejam períodos curtos ou específicos a determinadas fases da atividade.  
40 Ainda que a pesquisa trabalhe com o conceito de avaliação de serviços, em alguns contextos – principalmente 
nas citações literais – manteve-se a terminologia da fonte consultada. Cabe compreender que quaisquer que 
sejam os termos empregados, todos remetem ao sentido atribuído pela pesquisa em sua definição. 

39

C
executa
q
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Tenório (2006a), projeto é o trabalho realizado com prazo determinado e recursos 

stabelee cidos previamente, como dinheiro, equipamentos ou pessoas; programa é o conjunto 

de projetos que se assemelham em termos de objetivos ou áreas de atuação, podendo assumir 

um status de permanente à medida que mesmo que um ou outro projeto finalize, o programa 

pode permanecer ativo. 

 Conforme esquematizado na FIG. 6, alguns conceitos são importantes para se 

compreender a dinâmica da avaliação e as práticas envolvidas.  

 

Avaliação Processual

Recursos

Avaliação de Impacto
(ex-post)

e Marco Zero
-ante)

Eficiência

Avaliação d
(ex

Objetivos

Impacto

Efetividade
Diagnóstico

Eficácia

Avaliação Sócio-econômica

viço. É útil para a formação de um diagnóstico inicial sobre o contexto e 

as cond

A avaliação processual, também conhecida por avaliação formativa, ocorre ao longo 

 
      FIGURA 6: Dinâmica da avaliação de serviços e práticas envolvidas 
      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A avaliação de marco zero, também conhecida como ex ante, ocorre antes da 

implementação do ser

ições básicas do público a ser atendido, possibilitando o estabelecimento de objetivos 

condizentes com a realidade e a alocação otimizada dos recursos (considerando recurso tudo o 

que vai ser utilizado pela organização na prestação de serviços, incluindo: pessoal, dinheiro, 

espaço, materiais, equipamentos, etc.). Geralmente, buscam-se informações em pesquisas ou 

outras fontes secundárias de dados. Por sua vez, essa avaliação também possibilitará o 

estabelecimento dos parâmetros para a avaliação de impacto (CHIANCA, MARINO e 

SCHIESARI, 2001; EHLERS e CALIL, 2004; SCHOR, AFONSO e PAZELLO, 2007). 

do desenvolvimento dos serviços (inclusive ao término das atividades operacionais) e é útil 

para constatar se o caminho percorrido está conduzindo aos resultados esperados, bem como 

para introduzir ajustes diante de problemas não previstos no planejamento. Essa avaliação 

gera resultados sobre a utilização de recursos e a realização de objetivos, atestando a 
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eficiência e a eficácia alcançadas (CHIANCA, MARINO e SCHIESARI, 2001; EHLERS e 

CALIL, 2004). Para Tenório (2006a), a eficiência é a capacidade das organizações utilizarem 

os recursos disponíveis adequadamente e, a eficácia, a capacidade de cumprirem os objetivos 

determinados. A partir desses parâmetros pode-se avaliar periodicamente o desempenho das 

equipes, dos serviços ou mesmo da organização. No QUADRO 11 consta uma relação 

QUADRO 11                                                                                                       
Parâmetros da Avaliação Processual  

Parâmetro Avaliação Processual 

genérica dos parâmetros avaliados e suas possíveis constatações. 

 

Eficaz e eficiente Os objetivos propostos foram atingidos com a menor utilização dos 
recursos disponíveis. 

Eficaz, mas ineficiente Os objetivos foram alcançados, mas com maior consumo de 
recursos que o previsto. 

Eficiente, mas ineficaz Os recursos foram utilizados conforme o estabelecido, porém os 
objetivos previstos não foram alcançados. 

Ineficaz e ineficiente Os objetivos não foram alcançados e o consumo de recursos 
ultrapassou o previsto. 

             Fonte: Adaptado de Tenório (2006a, p. 19). 

 

A avaliação de impacto, também conhecida como ex post ou somativa, ocorre ao 

término das atividades, muito embora tem-se em vista que muitos serviços são prestados 

continu

arino e Schiesari (2001), essa avaliação é útil para constatar o mérito ou a relevância do 

serviço

ades 

realizad

amente, o que pode levar a avaliações de impacto periódicas. Segundo Chianca, 

M

, possibilitando a decisão sobre sua continuidade ou replicação em outros contextos. A 

avaliação de impacto atesta a efetividade do serviço. Pode ocorrer de a organização ser 

eficiente e eficaz, mas não ter causado o impacto previsto com sua intervenção. Para Tenório 

(2006a) a efetividade concretiza-se justamente na capacidade de promover as mudanças 

desejadas no contexto em que a organização intervém. Notadamente, o principal parâmetro de 

referência para que se constate a efetividade é a avaliação de marco zero. Para Ehlers e Calil 

(2004), a avaliação de impacto tende a ser a mais complexa, pois as mudanças pretendidas – 

principalmente nos contextos sociais de intervenção – se dão a longo prazo. Ainda, tem-se 

pouco controle sobre um extenso conjunto de variáveis cuja influência sobre as ativid

as são desconhecidas. 

Além dessas, encontra-se numa dimensão mais macro a avaliação sócio-econômica, 

que considera conjunturalmente os diversos parâmetros das demais avaliações. A dimensão 

social dessa avaliação relaciona-se principalmente aos indicadores de impacto e efetividade. 

Por sua vez, a dimensão econômica é discutida por Schor, Afonso e Pazello (2007), que 
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consideram que mesmo quando o interesse do serviço não é obter “rentabilidade econômica”, 

mas melhorar a qualidade de vida da população, 

 
[...] o cálculo do retorno econômico pode ser utilizado para avaliar a eficiência de 
um determinado projeto ou mesmo para escolher entre dois projetos alternativos; 
[...] também pode auxiliar a decisão de implementar determinada ação social. Cada 
projeto tem embutido em si um custo de implem
benefícios. Comparar custos e benefícios pode se

entação e também uma série de 
r mais uma ferramenta disponível 

para a tomada de decisões. [...] Somente depois de verificada a existência de impacto 
positivo do projeto em algum indicador relevante é que podemos dizer que de há 
fato benefício gerad
monetário
de conhecimento do analista -alvo do programa e também 
devem tes. Por 
exemp uito bem 

stante razoável 
O

 

Observa-se que o s mo um todo relaciona-se 

diretam ado icadores são 

e permitem a avaliação do serviço. Eles é que 

pontam se os recursos estão sendo alocados adequadamente ou se os objetivos estão sendo 

atingid

vem a partir de dimensões previamente identificadas e de procedimentos 
te estabelecidos. É essa sistemática que possibilita a geração de novos 

o pelo projeto. Mas como transformar impacto em valor 
? Em suma [...] depende de hipóteses. Boas hipóteses dependem do grau 

 em relação ao público
 ser baseadas em evidências empíricas de situações semelhan
lo, a relação entre renda e escolaridade é uma evidência empírica m

estabelecida na literatura e, neste sentid
(SCH

o, a sua utilização é algo ba
R, AFONSO e PAZELLO, 2007, p.37-38). 

ucesso das práticas avaliativas co

ente com os indic res escolhidos. Para Ehlers e Calil (2004), os ind

parâmetros quantitativos ou qualitativos qu

a

os. Da mesma forma, a comparação entre a situação inicial e aquela atingida após a 

intervenção, se dá através da utilização de indicadores. Como afirmam Schor, Afonso e 

Pazello (2007, p.9) “[...] é preciso que fique claro que esses indicadores estão intimamente 

relacionados ao objetivo proposto e, portanto, são determinados pelas especificidades de cada 

projeto”. Assim, ao se formular indicadores, deve-se considerar se de fato eles são capazes de 

demonstrar os resultados esperados. Muito mais do que a quantidade de indicadores, que 

inclusive pode significar aumento de trabalho e custos incrementais com a avaliação, 

recomenda-se buscar a qualidade da informação que eles mensuram. 

As práticas de avaliação, segundo Ehlers e Calil (2004), transcendem a constatação da 

adequada aplicação dos recursos e dos resultados ou impactos alcançados. Para os autores, 

tais práticas, 

 
[...] podem estimular os processos de aprendizagem, uma vez que ambos se 
desenvol
claramen
conhecimentos sobre as estratégias de intervenção adotadas em determinados 
contextos sociais. E é esse conhecimento acumulado que amplia a capacidade de as 
equipes compreenderem a realidade e atuarem de maneira mais eficaz. [...] 
Geralmente, o exercício da definição de dimensões de análise e de indicadores ajuda 
a refinar o senso crítico em relação à concepção dos projetos, ampliando o domínio 
sobre a sua lógica interna, sobre os seus pontos fortes e fracos ou sobre a sua relação 
com a missão da organização. [...] Obviamente, a intensidade desses processos pode 
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variar em função da experiência acumulada pela organização, ou em função das 
condições que facilitam ou inibem
106-108). 

 a interiorização dos processos de avaliação (p. 

 

Ehlers e Calil 

algum tipo de avaliação

das práticas avaliativa

formais de avaliação e 

a adequada documenta

aquela mais comumen

executoras, a falta de p

equipamentos ou a falta

hianca, Marino e Schiesari (2001) consideram que a avaliação formal41 é um 

process

 uma avaliação formal 

desenv

 a denominação utilizada pela organização onde aplicou-se a avaliação42. 

                                              

(2004) ressaltam que praticamente todas as organizações realizam 

 de seus serviços. Todavia, uma das principais variações na utilização 

s pelas organizações se dá entre aquelas que utilizam metodologias 

aquelas onde essa prática ocorre de maneira não sistematizada ou sem 

ção. Não obstante, os autores enfatizam que é a avaliação informal 

te praticada pelas organizações, visto “a falta de tempo das equipes 

essoal qualificado e de pessoal de apoio, a escassez de recursos e de 

 de dados e de informações” (EHLERS e CALIL, 2004, p.109).  

C

o sistemático, estruturado e possível de ser defendido publicamente, visto que estão 

definidos critérios e métodos precisos para a obtenção e análise das informações, bem como 

para a emissão de quaisquer julgamentos sobre as ações desenvolvidas. Todavia, os autores 

reconhecem que não é possível basear-se apenas na avaliação formal para apoiar todas as 

decisões que devem ser tomadas no cotidiano das organizações. “Experiência prévia, instinto, 

racionalidade e conhecimento geral são ingredientes importantes para a determinação do 

sucesso de avaliações informais, podendo certamente [também] orientar a tomada de decisões 

inteligentes” (2001, p. 17). Seja como for, é consenso que as práticas de avaliação tendem a 

gerar melhores resultados quando realizadas a partir de métodos formais (CHIANCA, 

MARINO e SCHIESARI, 2001; EHLERS e CALIL, 2004; SCHOR, AFONSO e PAZELLO, 

2007).  

No QUADRO 12, demonstra-se de maneira simplificada

olvida por uma organização do terceiro setor, particularmente em um programa de 

formação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho. O termo programa foi 

mantido visto

   
41 A mensuração da variáve
formal pelas organizações
Constitutiva e Operacional),
42 Avaliação aplicada na F
Filantrópica e de Utilidade 
ao adolescente em situaçã
desenvolvimento social, com
foram realizadas pelo pesq
Econômica de Projetos, of
compôs o grupo de avaliaçã
Lírio Poersch e Nízia Bastos.   

l avaliação de serviços considera justamente a utilização de algum tipo de avaliação 
. Ver mais no capítulo 4 (Metodologia), seção 4.2.3.1 (Variáveis e Definições 
 p.104. 

undação CDL Pró-Criança, uma organização sem fins lucrativos, qualificada como 
Pública Federal, criada em 1986. Trabalha sob a ótica da atenção integral à criança e 
o de vulnerabilidade, através da realização de projetos que contribuem para o 

 enfoque na educação, profissionalização, saúde e assistência social. As avaliações 
uisador e equipe, exceto a avaliação econômica, que é produto do curso Avaliação 
erecido pela Fundação Itaú Social. Registram-se os agradecimentos à equipe que 
o: Alexandre Zamboni, Ana Flávia Chaves, Carolina Lopes Araújo, Cézar Medeiros,  
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QUADRO 12                                                                                    
e uma Avaliação Formal aplicada no Programa Educação e Trabalho 
o programa

                   
Descrição d

Características gerais d  e dos beneficiários 
Promove a iniciação profissional e a inserção no mercado de trabalho de adolescentes de 15 a 18 anos, 
oriundos de comunidades com baixo nível sócio-econômico, em Belo Horizonte (BH) e Região Metropolitana. 
Complementarmente às atividades profissionais, são promovidas outras culturais e de lazer, sempre 
incentivando o protagonismo juvenil e a formação de uma visão ampla do mundo do trabalho e da vida social 
contemporânea. Criado em 1999, até a presente data capacitou 2610 jovens e encaminhou 1516 para o 
mercado de trabalho. Dentre os beneficiários, 62% são do sexo feminino e 38% do masculino. Quanto à etnia, 
37% são pardos claros, 24% são brancos, 20% são negros e 19% pardos escuros.  
Avaliação Marco Zero, Ex ante, Somativa 
Apesar de algumas variações nos perfis sócio-econômicos das comunidades, atendidas, observa-se a partir de 
dados do Índice de Qualidade de Vida da Prefeitura de BH (2004), que a população é predominantemente 
jovem, com baixos níveis de renda e escolaridade, sendo submetida a altos índices de desemprego e violência. 
Ainda, a participação comunitária e em atividades de interesse coletivo é baixa. Segundos dados do IBASE 
(2006), em BH o desemprego afeta 58% dos jovens entre 15 e 24 anos, sendo que esta situação piora entre 
aqueles com baixa escolaridade e renda. Por sua vez, estudos diversos apontam que o crescimento do número 
de jovens envolvidos em situações de marginalidade e violência tem relação com essa falta de perspectiva 
social. A escola pública não é capaz de sozinha promover a integração social dos jovens. Esse cená
(desemprego, baixa escolaridade e renda, além da necessidade de apoio à escola formal) são o marco zero, ou

rio 
 

referência ex ante da avaliação.  
Avaliação de Processo 
O programa recebe recursos de diversas fontes. Dentre elas está um instituto empresarial que destinou R$ 
230.000,00 (valores fictícios) para a compra de diversos materiais e equipamentos, pagamento de educadores, 
transporte, etc. Por sua vez, objetivava-se a formação profissional concomitantemente com a inserção no 
mercado de trabalho de certo número de adolescentes, sendo que todo o processo deveria ocorrer em 18 meses. 
Periodicamente, ocorreram avaliações por parte da organização e do financiador, tendo em vista o 
acompanhamento dos objetivos e da adequada alocação dos recursos. Utilizou-se, por exemplo, indicadores 
como o nº de adolescentes capacitados, nº de inseridos no mercado, nível de aproveitamento no curso de 
capacitação ou de satisfação da empresa contratante e do adolescente (escala likert). Ao final do período, a 
organização capacitou o número estabelecido de adolescentes, mas superou a meta de inserção no mercado de 
trabalho, ou seja, foi eficaz quanto aos seus objetivos. Por sua vez, consumiu-se cerca de 20% a menos dos 
recursos destinados pelo financiador, ou seja, a organização foi eficiente. Diante dos resultados alcançados, os 
recursos foram realocados para a aquisição de insumos que otimizaram ainda mais o programa. 
Avaliação de Impacto, Ex Post, Formativa 
Amostra de 35 jovens egressos demonstrou que apresentavam rendimento mensal R$ 156,00 maior, em 
comparação com outros 35 jovens com as mesmas características sócio-econômicas e que não participaram do 
programa. Ambos os grupos estavam inseridos no mercado de trabalho formal, tinham entre 18 e 23 anos e 
eram oriundos de contextos com elevado risco social. A proposta do programa veio de encontro à falta de 
perspectiva a que os jovens estavam submetidos, sendo bem recebida pela comunidade. Outro aspecto 
facilita
progra

dor foi o apoio das escolas públicas e do governo, que perceberam que os jovens que participavam do 
ma mostravam mais interesse e envolvimento em suas atividades escolares e comunitárias. Ainda, a 

legis
de c

lação da aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) foi fundamental para a inserção dos jovens no mercado, pois 
erta forma obrigava as empresas a contratá-los. Aspectos qualitativos triangulam os resultados. Por 

exemplo, através de grupos de foco, pode-se identificar no discurso dos jovens: “Agora sou independente e me 
sinto mais segura. Antes, qualquer coisa que eu quisesse, tinha que pedir para o meu pai. Hoje é meu pai que 
de vez em quando me pede as coisas”. “Me sinto mais respeitado em todo lugar: no ônibus, na escola, em 
casa. A partir do momento que se usa um uniforme e um crachá, todo mundo olha diferente para a gente”.  
Avaliação Econômica 
(a) O rendimento de R$ 156,00/mês (vide avaliação de impacto), acumula no ano R$ 1.872,00. Tendo por 
hipótese que uma variação significativa no nível salarial ocorrerá quando o jovem concluir um curso de 

é aprendiz em sua empresa, repassados para a organização executora do 

graduação, estimado em 5 anos, os benefícios acumulam R$ 9.360,00. (b) Antes do jovem chegar ao mercado 
de trabalho formal, ele passa pela aprendizagem profissional que dura aproximadamente 18 meses, onde, além 
de receber a capacitação, ele também participa de atividades práticas nas empresas. O empresário investe R$ 
154,00/mês por cada jovem que 
programa, além de bolsa-salário e benefícios diretamente concedidos ao jovem. Durante os 18 meses, o 
investimento acumula R$ 2.772,00. (c) Considerando o benefício acumulado pelo jovem (a) e o investimento 
do empresário (b), bem como um juros de mercado de 12% ao ano, através do fluxo de caixa chega-se a um 
Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 3.977,00 e uma Taxa Interna de Retorno (TIR), de 61,4%. Tais 
parâmetros, “economicamente falando” demonstram um impacto significativo e um rendimento “social” que 
justificam e motivam o investimento do empresário, além possibilitar novas interpretações da avaliação de 
impacto, que em seu conjunto caracterizam a avaliação sócio-econômica. 

    Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observam-se diversos esforços 

me os diversos âmbitos de aplicação dentro das 

org a) 

pro  

o d , 

20 ) descrevem os modelos 

ado e 

MO  a 

fal m 
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pera nas organizações sociais a dificuldade em avaliar se os projetos são 
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is 
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no sentido de sistematização e disseminação de 

todologias formais de avaliação, considerando 

anizações. De uma maneira geral, os estudos podem ser agrupados naqueles que (

põem modelos conceituais (COSTA e DAVOLI, 2002); (b) propõem modelos e mensuram

esempenho das organizações a partir destes (COELHO, ZAMBARDA e BATISTELA

02; SILVA E., 2004; ASSIS, MELO e SLOMSKI, 2005); (c

tados pelas organizações (MARINHO e FAÇANHA, 2001; POGODA, PIRES 

RETTI, 2003). Apesar dos esforços de teorização e aplicação da avaliação é evidente

ta de base consensual sobre quais seriam os melhores modelos ou parâmetros a sere

icados às organizações do terceiro setor. Frasson (2001, p.160)43 constatou que 

 
[...] im
executados com eficiência, eficácia e efetividade. Isto se deve fundamentalmente
ausência de estudos teóricos e de clareza conceitual, como também 
procedimentos metodológicos e de estratégias para que as organizações socia
avaliem a forma como os projetos são executados. 

 

Apesar de suas vantagens, Ehlers e Calil (2004) salientam que muitas da

todologias formais de avaliação constituem-se como sistemas muito complexos e de difíc

lização, vis-à-vis algumas das práticas avaliativas demonstradas no QUADRO 12 o

smo algumas dentre as sugeridas pelos autores supracitados, como é o caso

çanha (2001) que demonstram a utilização da análise de envoltória de dados (dat

elopment analysis / DEA). Geralmente, além de demandar conhecimento especializad

liações com certo nível de complexidade desmotivam o envolvimento, ou mesm

tanciam as equipes que lidam diretamente com o serviço. Portanto, os “métodos, a

ramentas e os instrumentos formulados para a avaliação devem ser simplificado

uzindo o esforço necessário para dar início à implementação do processo e facilitando su

orporação à rotina da organização” (EHLERS e CALIL, 2004, p.110). 

Ainda, Chianca, Marino e Schiesari (2001) reconhecem que a avaliação não traz 

uções para os problemas de todas as atividades organizacionais ou mesmo da sociedad

ra os autores, a avaliação  

[...] serve para identificar potencialidades e limitações, dar luz a pontos positivos
expor os problemas, mas ela não pode por si só corrigi-los. Ela é um d
instrumentos, e não o único, que devem ser usados por gestores, juntamente co
outros “atores” interessados diretamente pelo programa ou pela organização, no 
processo de encontrar soluções para os problemas identificados (p. 19). 

                                             
43 Estudo qualitativo com cinco organizações que financiam projetos do Terceiro Setor. 
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2.2.1.2.

financeira, 

oportunidades, governança responsável, valor, avaliação de risco para o financiador de 

projetos institucionais e

ao princípio de que as 

se posicionar ao seu r

organizações para com a sociedade, a accountability vai além, ao também abordar a postura 

da soci

ço e, especialmente, se 

ntativo exercido pelas instâncias políticas junto com o controle cidadão direto 
do gerencial, auto-exercido pelas agências). [...] A principal consideração 

então, aponta para a necessidade de reivindicar o tratamento do público não estatal 
simultaneamente em termos políticos e econômicos. Neste sentido, é preciso 

                                     

 Prestação de Contas 
  

Resende (2006, p.138) assevera que a cidadania vai além dos serviços desenvolvidos 

pelas organizações do terceiro setor, estando presente também “[...] na prestação de contas à 

sociedade da origem e do destino dos recursos utilizados e dos resultados alcançados”. A 

literatura sugere que, indissociáveis da prática de prestação de contas, encontram-se os 

conceitos de transparência e accountability44 (FALCONER, 1999a,b; RESENDE, 2006; 

KOSLINSKI, 2007; LANDIM e CARVALHO, 2007). 

Resende (2006, p.138) define transparência como a “abrangente disponibilidade de 

informação relevante e confiável sobre o desempenho periódico, situação 

 controle da sociedade”. Para Falconer (1999a), accountability remete 

organizações devem fornecer informações suficientes para a sociedade 

espeito. Portanto, enquanto a transparência denota uma postura das 

edade para com a organização. Como esclarece Koslinski (2007), é legítimo ao grupo 

de relacionamento das organizações o direito de exercer tanto o acompanhamento quanto a 

responsabilização das organizações pelas atividades desenvolvidas e resultados alcançados. O 

exame sobre o conceito de accountability, particularmente sobre os mecanismos de 

responsabilização, acaba por aproximar outro conceito: o de controle social. 

Para Bresser-Pereira e Grau (1999, p.22), “o espaço público é a fonte das funções de 

crítica e controle que a sociedade exerce sobre a coisa pública. [...] Em si, o controle social 

constitui também um controle sobre as organizações públicas não-estatais”. A essa natureza 

das organizações do terceiro setor no provimento dos bens públicos, os autores levantam se  

 
[...] podem por si mesmos calcular a provisão de um servi
através deles se pode prover uma perspectiva global que opere a favor da 
responsabilização (accountability) frente à sociedade. Considerando que as respostas 
podem ser negativas, simultaneamente haveria que acordar que a conformação e 
desenvolvimento do público não-estatal implicam recuperar (ou criar) o controle 
represe
(além 

considerar que as práticas sociais cujo objeto de atenção expresso é a satisfação de 
necessidades coletivas apelando à cooperação voluntária e à responsabilização pelo 
outro e incorporando relações sociais simétricas, constituem o núcleo do espaço 
            
o da língua inglesa, que como outros tantos (stakeholder, marketing, etc44 Accountability é um term .) parece ter 

sido incorporado ao vocabulário nacional. Curioso é que diante da utilização de termos como esses, encontram-
se geralmente explicações de que os mesmos não têm tradução para o português.  
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público, que permite como tal atualizar o sentido de compromisso cívico: ‘liberdade 
e igualdade para todos’ (BRESSER-PEREIRA e GRAU, 1999, p. 29  

 

de livre associação e/ou organização, as 

-38)

Em consonância, Resende (2006, p.138) reconhece o “[...] controle social como aquele 

exercido pelos e para os membros de uma sociedade” e, considerando o papel público das 

organizações do terceiro setor, estariam também sujeitas à responsabilização pelos seus atos. 

Para Landim e Carvalho (2007, p.36),  
 

Respeitado o direito constitucional 
divergências políticas quanto ao modelo de relacionamento Estado-sociedade, seus 
papéis e responsabilidades na execução de políticas públicas, menos que impedir, 
suscitam a necessidade de estabelecimento de um marco comum em que convivam a 
autonomia e o controle social, nos diferentes âmbitos de atuação de cada ONG. 

 

Portanto, no contexto do Terceiro Setor, parece apropriado que os mecanismos de 

responsabilização sejam tratados a partir do controle social que os diversos grupos sociais 

exercem, ou deveriam exercer, sobre as organizações. Assim, os três pilares da accountability 

do Terceiro Setor, conforme sugerido na FIG.7, podem ser caracterizados por: (a) 

transparência na execução dos serviços e nas relações com a sociedade; (b) prestação de 

contas da alocação de recursos e resultados alcançados; e (c) existência de mecanismos de 

responsabilização, manifestos na forma de controle social. 
 

Transparência

Accountability

Prestação de 
Contas

Controle 
Social

        
     
 

Contudo, obser

tanto a prestação de co

organização. Portanto,

desses mecanismos que

prestação de contas das

 

 
  FIGURA 7: Accountability no Terceiro Setor 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

va-se que a transparência está subjacente em todo o processo, ou seja, 

ntas quanto o controle social predispõem transparência por parte da 

 parece central para as discussões da accountability a compreensão 

 se posicionam na “base da pirâmide”.  Essa seção foca sua análise na 

 organizações do terceiro setor. As discussões sobre os mecanismos 

de controle social serão retomadas e aprofundadas no capítulo 2.3.2 (Mecanismos 

Institucionais e Controle Social). Ainda assim, pela proximidade que os conceitos guardam
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entre si, alguns aspecto

oerente à diversidade das organizações do terceiro setor, os tipos de prestações de 

contas 

de contas interna, externa e legal, ou seja, entre 

mecani os que operam dentro e fora das organizações, bem como aqueles advindos de 

determinações da legi

(2007)46 sugere que se

públicos, sendo que as

de regras, sanções ou relações de poder que determinam a postura de transparência, prestação 

de cont

 os diversos conselhos e órgãos 

internos das organizações (FIG.2). As pessoas que compõem os conselhos não são 

remuneradas por determinação legal e, em geral, não estão diretamente envolvidas com as 

atividades rotineiras das organizações. Esse distanciamento dos conselhos é visto por Hudson 

(1999) como uma deficiência da estrutura administrativa no Terceiro Setor, mas para 

Koslinski (2007), essa característica dos conselhos possibilita que seus membros tenham uma 

perspectiva mais ampla e isonômica para o exercício de ações de controle social sobre as 

organizações. Ademais, é comum em organizações melhor estruturadas a existência de órgãos 

executivos (superintendência, ge

gerenciamento cotidiano da emonstra Resende (2006, p.79), o 

mecanismo de controle social interno fica claro, pois “[...] o administrador de uma pessoa 

jurídica sem fins lucrativos há que lim

s do controle social serão aqui considerados45.  

C

e os públicos a que se destinam variam bastante, mas é certo que as organizações 

podem fazê-la espontaneamente ou porque existe algum tipo de controle social sobre elas, 

ainda que exercido por grupos internos. Conforme Koslinski (2007), os públicos relacionam-

se com os mecanismos de prestação 

sm

slação. Ainda, considerando os princípios da governança, Koslinski 

 estabelecem relações mais verticais ou horizontais com cada um dos 

 primeiras se diferenciam das segundas principalmente pela existência 

as e controle social. Os tipos de prestação de contas, por sua vez, podem ser funcional 

ou de desempenho, sendo que o foco da primeira está na demonstração da utilização dos 

recursos e, o da segunda, no desempenho ou impacto mais amplo das atividades 

desenvolvidas. Ainda, como apontam Resende (2006) e Landim e Carvalho (2007), as 

prestações de contas devem ocorrer através de alguns instrumentos, tais como relatórios, 

sistemas informatizados ou correspondências. 

A prestação de contas interna é exercida perante

rência geral, etc.) que de fato são responsáveis pelo 

 organização. Como d

itar seus atos de gestão à normatização especificada no 

estatuto, uma vez que administra o que não lhe pertence, por meio de regras impostas pelas 

assembléias gerais, no caso de associações ou pelo instituidor, no caso de fundações”.  
                                                 
45 A literatura, em geral, associa ao termo accountability adjetivos como vertical, horizontal, funcional, legal, 
dentre outros. Por derivação, incorpora-se nesta pesquisa aos termos prestação de contas e controle social as 
mes as qualificações que são atribuídas à accountability. 
46 Observa-se no trabalho de Koslinski (2007) que os conceitos “vertical” e “horizontal” relacionados à 
accountability podem assumir diversos outros sentidos além do considerado por esta pesquisa.   

m
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Outro mecanismo interno de prestação de contas, segundo Koslinski (2007), ocorre 

perante

corpo voluntário”. Para Bose (2004, p.31), 

dissem

e também podem ser beneficiários) pela 

 os membros ou associados da organização. A autora salienta que esse mecanismo 

depara-se com a diferença existente entre as organizações do terceiro setor, pois um membro 

de um sindicato ou de uma associação de classe é bastante distinto daquele que faz parte de 

uma associação de moradores de bairro ou de uma ONG. Ainda, Koslinski (2007) evidencia 

que os membros nem sempre são aqueles que utilizam o serviço ou são afetados pela ação das 

organizações. Os membros ou associados podem se envolver com a organização de maneira 

ativa e participante, mas para Koslinski (2007), a atuação desse grupo, em geral, é passiva e 

exerce pouco controle social sobre as atividades desenvolvidas pelas organizações. 

Ainda, considera-se como prestação de contas interna aquela apresentada para os 

funcionários e os voluntários. Os voluntários diferenciam-se dos funcionários por dedicarem-

se às atividades organizacionais sem remuneração alguma. E, no contexto de escassez de 

recursos, comum a muitas organizações do terceiro setor, os voluntários chegam a constituir-

se como única mão-de-obra disponível. Em seu estudo, Teodósio e Resende (1999) 

constataram que “todas as organizações pesquisadas utilizam voluntários e disseram não 

existir conflitos entre pessoal remunerado e não-remunerado, visto que o primeiro grupo 

constitui pequeno percentual frente ao seu 

ina-se que as pessoas são tidas como centrais nas organizações do terceiro setor, 

contudo, “se tal valor atribuído às ‘necessidades humanas’ encontra eco quando pensamos no 

público atendido ou beneficiado [...], é possível constatar que as pessoas internas à 

organização, muitas vezes são colocadas em uma posição menos central”. Segundo essa 

autora, as organizações do terceiro setor são caracterizadas pela pouca formalização de 

políticas direcionadas para esses públicos, sendo que existe uma tendência de que seja dada 

mais ênfase aos voluntários do que aos próprios funcionários. Portanto, diante dessas 

características, é sugestivo que esse grupo também exerça pouco controle social sobre as 

organizações que integram.  

Os mecanismos externos abordam o grupo de relacionamento das organizações, 

incluindo beneficiários, financiadores e doadores, parceiros e conselhos de políticas públicas, 

além de outros atores cujas relações são mais difusas, tais como a mídia, a comunidade não 

beneficiada diretamente pelo serviço ou outras organizações públicas, privadas ou sem fins 

lucrativos não-parceiras ou não-financiadoras (KOSLINSKI, 2007).  

Os beneficiários são as pessoas atendidas pelas organizações do terceiro setor e se 

distinguem dos associados ou membros (qu

característica de apenas utilizarem o serviço, sem que se estabeleçam relações de outras 
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naturez

bólico ou 

subsidi

 

 constituir não só como 

espaço 

as.  Tenório (2006a, p.15) ainda sugere a utilização do termo cidadão-beneficiário, “a 

fim de incorporar o conceito de ‘cidadania’ à formulação, à implementação e à avaliação de 

políticas sociais”. Para Corrêa e Pimenta (2006, p.9), o termo beneficiário desloca de certa 

forma a condição cidadã dos indivíduos, sendo que na prática, esse grupo é sugestivamente (e 

paradoxalmente) desprovido de direitos. Landim e Carvalho (2007) reforçam que poucas 

organizações consideram esse público nas suas estruturas de governança, o que denota num 

exercício quase nulo de controle social.  

Como evidenciam Salamon e Anheir (1997), no Terceiro Setor raramente o 

beneficiário é quem paga pelo serviço e, quando isso ocorre, seria um valor sim

ado. Para a realização dos serviços, as organizações contam com recursos de uma série 

de financiadores, incluindo o governo, empresas, outras organizações do terceiro setor, 

entidades internacionais, dentre outras tantas (QUADROS 6 e 7). Segundo Landim e Carvalho 

(2007, p.13), “[...] de modo geral, o mecanismo mais acionado e freqüente, no processo de 

prestação de contas das ONGs, é a cobrança por parte de doadores e financiadores, os quais 

lhes emprestam seu peso social e ao mesmo tempo são condição de sua existência”. 

Os parceiros caracterizam-se como grupos diversos, cuja relação com a organização 

não se restringe a recursos financeiros, mas também à transferência de recursos não-

financeiros. Segundo Koslinski (2007) existe uma tendência entre as próprias organizações do 

terceiro setor atuarem em rede, num contexto de parceria. Segundo essa autora (2007, p.121), 

“as ONGs são vistas como importantes atores seja na constituição de redes associativas [...], 

seja na constituição de redes transnacionais de advocacy que se engajam em ações de 

contestação internacional”. Todavia, Koslinski (2007, p.125) aponta que as relações de 

parceria também têm suas complicações, pois “[...] cada vez mais políticas públicas são 

implementadas por um ‘collaborative’ ou por um trabalho de colaboração entre instituições 

públicas e privadas com ou sem fins-lucrativos, tornando a questão de ‘quem deve prestar 

contas’ a quem pouca clara”.

Os Conselhos, segundo Raichelis (2005), atuam nas políticas públicas, na definição de 

suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de segmentos sociais a serem 

atendidos e na avaliação dos resultados. Visto que as organizações do terceiro setor 

assumiram papéis e responsabilidades na execução de políticas públicas (Bresser-Pereira e 

Grau, 1999; Landim e Carvalho, 2007), os conselhos passaram a se

de participação social e de controle sobre os órgãos governamentais, como também 

sobre essas próprias organizações. É certo que nem todas as áreas de atuação do Terceiro 

Setor estão sujeitas a esse tipo de relação com os conselhos. Mas quando ela existe, envolve o 

 - 61 - 



registro formal das organizações, que por sua vez, possibilita o acesso a recursos públicos, a 

habilitação para operar certos programas ou mesmo a obtenção e manutenção do Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Nesse sentido, as organizações 

também prestam contas para os conselhos, visando a manutenção de seus registros, da mesma 

forma que são submetidas ao controle social desses agentes. 

Segundo Koslinski (2007), outro importante mecanismo de prestação de contas é o 

legal, cujo foco está na observância de regras ou procedimentos legais, que já preestabelecem 

como a

                   

s organizações devem se comportar. Para o Conselho Federal de Contabilidade – CFC 

(2003), o fato de a organização existir juridicamente já implica em que ela preste contas para 

o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e para a Secretaria da Receita Federal, através da Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Além dessas, caso a organização seja 

estruturada juridicamente como fundação, presta-se contas anualmente ao Ministério Público. 

Ainda, quaisquer que seja a forma jurídica, caso a organização detenha algum título ou 

certificação, deverá fazê-la ao órgão público competente.  

No QUADRO 13 estão indicados os públicos mais comuns para os quais as prestações 

de contas são direcionadas, assim como as relações com eles estabelecidas47. 
 

QUADRO 13                                                                                   
Relação dos Públicos e Tipos de Prestação de Contas 

Públicos Tipo Relação 
Conselhos e outros órgãos internos Interna Vertical 
Membros ou associados Interna Horizontal 
Funcionários e voluntários Interna Horizontal 
Beneficiários Externa Horizontal 
Financiadores e doadores Externa Vertical 
Parceiros Externa Horizontal 
Conselhos de políticas públicas Externa Vertical 
Ministério Público (Fundações) Legal Vertical 
Manutenção de títulos e ce Vertical 
Outros públicos (m

rtificações Legal 
ídia, comunidade, etc.) Externa Horizontal 

                          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por sua vez, Koslinski (2007) chama a atenção para os conceitos de accountability 

funcional e accountability relacionada ao desempenho, que abordam o conteúdo foco da 

prestação de contas. A accountability funcional tem foco financeiro e relaciona-se à lisura e à 

eficiência demonstrada na utilização dos recursos a curto-prazo. Normalmente é apresentada 

                                                 
47 A mensuração da variável prestação de contas considera os públicos para os quais as organizações prestam 
contas. Ver mais no capítulo 4 (Metodologia), seção 4.2.3.1 (Variáveis e Definições Constitutiva e Operacional), 
p.104. 
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sob a forma de relatórios financeiros. A accountability relacionada ao desempenho aborda os 

objetivos, metas e medidas específicas para avaliar o desempenho organizacional ou impacto 

mais amplo das atividades desenvolvidas, numa perspectiva de médio e longo prazo.  

Para Koslinski (2007), ambos os tipos de accountability podem ser exercidos pelas 

organizações e direcionados aos públicos interno e externo. Todavia, a autora (p.123) observa 

que tan

nalizados48, tendem a ser as mais 

utilizad

ais aprimorados 

forem os instrumentos de prestação de contas, mais favorável será a demonstração da 

transparência e o conse

Nessa direção, estão relacionados no QUADRO 14 iferente  utilizados na 

elaboração e d contas. Com rvado TS (2006b) e 

CFC (2003), m ntos podem se constituir em adronizados e 

disseminados p os públicos e finan .  

 
UADRO 14                                                                      

divulgação d ção de C

 Correspondências dirigidas 

to as organizações do terceiro setor quanto os agentes de accountability, “não contam, 

em geral, com padrões amplamente aceitos ou objetivos claros, necessários para o 

funcionamento de mecanismos relacionados a critérios de desempenho”, o que reitera as 

constatações observadas na seção anterior, sobre a avaliação de serviços. A autora associa 

outras dificuldades a esta, como a influência da ambiência externa sobre os objetivos 

organizacionais e a impossibilidade de se atribuir a apenas uma organização impactos no 

longo prazo, visto a atuação muitas vezes através de redes e coalizões que perseguem 

objetivos comuns. Portanto, Koslinski (2007) sugere que a accountability funcional, restrita à 

apresentação formal da prestação de contas, normalmente de relatórios financeiros e cujas 

regras e critérios de medição são mais claros e institucio

as pelas organizações do terceiro setor.  

Seja como for, Landim e Carvalho (2007) asseveram que quanto m

qüente ganho de credibilidade e legitimidade pelas organizações. 

os d s meios

ivulgação das prestações de o obse  em CAO

uitos desses instrume modelos p

rincipalmente por órgã ciadores

Q
Meios utilizados na elaboraç

                 
e Presta

                
ão e ontas 

 Relatórios 
ers  Folhetos ou fold

 Cartazes 

 Newsletter (através de emails) 
 Website na internet 
 Mídia (jornal, rádio, televisão, etc.) 
 Reuniões internas e apresentações externas 
 Pareceres de órgãos internos e auditorias externas 
 Programas informatizados 

         Fonte: Elaborado a partir de CAOTS (2006b) e CFC (2003) 

                                                 
48 Além das Normas Brasileiras de Contabilidade, o próprio Conselho de Federal de Contabilidade já publicou o 
seu Manual de procedimentos contábeis e prestação de contas das entidades de interesse social (CFC, 2003). 
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2.3. Instituições e Racionalidade no Terceiro Setor 
 

As instituições49, segundo Scott (2001), são estruturas ou práticas socialmente 

legitim

ação conceitual da visão de ambientes em 

ambien

er no ambiente.  

                                 

adas que fornecem significado coletivo para as ações particulares. Berger e Luckmann 

(1985) demonstram que a sociedade cria sua realidade através das instituições e, por sua vez, 

são as instituições que passam a condicionar a ação social. 

Sob a égide da perspectiva institucional, como lembram Machado-da-Silva e 

Vasconcelos (2003, p.9), os estudos organizacionais vêm dando atenção a temas como 

“valores, poder, cooptação, inovação, modernização, formalismo, conformidade, resistência, 

contestação, adaptação ambiental, intersubjetividade, linguagem, formação de coalizões 

políticas e mecanismos de estabelecimento da ordem e da mudança social”. Ou seja, as 

organizações são consideradas como sistemas abertos e sujeitas às incertezas, 

interdependências e pressões ambientais50. 

Diante da observação de que as organizações evoluem não apenas impelidas pelas 

pressões de grupos internos, mas também pela dimensão cultural, social e legal do ambiente, 

Meyer e Rowan (1991) propuseram a ampli

tes técnicos e institucionais. Ao ambiente técnico estão relacionados os produtos e 

serviços prestados pelas organizações, bem como suas relações operacionais e econômico-

financeiras. As organizações têm suas premissas baseadas no atendimento a um dado fim e 

orientam-se por processos racionais instrumentais. A expectativa é que as organizações 

realizem suas atividades consumindo o mínimo de recursos e alcançando os melhores 

resultados. Portanto, as organizações que apresentarem melhores índices de eficiência ou 

eficácia51 em suas operações teriam melhores condições de sobreviv

                
49 Procede-se com uma defi  esse conceito, que será ampliada gradualmente ao longo das 
seções seguintes. Para S t  conceitos de instituição e de institucionalização são bastante amplos e 
assumem diversas cono  que se inserem, com substancial variação entre as 
abordagens, que podem ômicas ou políticas. Em seu quadro mais geral, a 
Teoria Institucional é m do velho institucionalismo e, após a década de 70, por aquelas 
advindas do que foi cara i u neo-institucionalismo. Scott (2001) assevera 
que as diversas abordag   possibilitando o estudo das estruturas 
organizacionais e instit rienta predominantemente pela 
corrente sociológica neo
50 A Teoria Insti erou as organizações como 
sistemas abertos q  Ver aprofundamentos sobre 
o assunto nas Considerações Finais desta pesquisa, na seção 8.2 (Terceiro Setor e as múltiplas Teorias 
Organizacionais), p.163.  

 

nição mínima sobre
cot  (2001) os
tações conforme o contexto em
 ter ênfases mais sociológicas, econ
arcada pelas orientações 
cter zado como o novo institucionalismo o
ens devem ser vistas de forma complementar,

ucionais sob suas várias facetas. Esta pesquisa se o
-institucionalista. 
l é uma das muitas teorias dtuciona  a administração que consid

ue lidam com incertezas, interdependências e pressões ambientais.

51 Nas discussões que se desdobram nessa seção, os conceitos de eficiência e eficácia passam a ser tratados sem a
precisão e distinção semântica apresentados no capítulo 2.2.1.1 (Avaliação de Serviços), p.50. 
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Por sua vez, no ambiente institucional são elaborados e disseminados sistemas, 

ráticas ou regras que se orientam não só por racionalidades instrumentais ou valorativas, 

como t

 que conceitua e determina regras 

para o 

e constitui-se como insumo fundamental para a 

sobrevi

entre as 

categorias da ação social evidenciadas por Weber (1987a, b) e as dimensões dos ambientes 

técnico e institucional propostas por Meyer e Rowan (1991).  

p

ambém por ações de natureza não racional. Nessa direção, Scott (2001) afirma que o 

ambiente institucional caracteriza-se pelas regras e exigências instituídas com as quais as 

organizações devem se conformar para obter suporte e legitimidade. Berger e Luckmann 

(1985) vêem a legitimação52 como um esquema explicativo

funcionamento das instituições, dando a elas sentido e aparente coerência. Assim, dizer 

que uma organização obteve legitimidade significa reconhecer que ela está em conformidade 

com o esquema conceitual e pragmático inerente a uma dada ordem institucional. Para Aguiar 

(2003), da mesma forma que o fator sucesso técnico/econômico é considerado um produto da 

tomada de decisão racional e estratégica, a conformidade social também pode ser vista como 

conquista da gestão que levou em conta aspectos simbólicos e valores que favorecem a 

legitimação. De outra forma, a legitimidad

vência organizacional e sua ausência – decorrente da não-conformação às exigências 

institucionais – prenuncia o fracasso organizacional. Nardelli e Griffith (2003, p.858) 

lembram que  

 
O sucesso não depende apenas de seus produtos e serviços, mas também da maneira 
como elas [as organizações] efetivamente se relacionam com as demais partes 
interessadas no seu negócio. A estabilidade ambiental e social da região influenciada 
por uma organização é fator fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento 
desta mesma organização. [...] As normas influenciam o fluxo de recursos e a 
recepção dos resultados e produtos. A legitimação externa é particularmente crítica 
para as organizações que operam em campos institucionais dominados por 
organismos que estabelecem padrões (ou onde dominam instituições normativas).  

 

Não obstante, como se observa na FIG. 8, é sugestiva a correspondência 

 

                                                 
52 Berger e Luckmann (1985) demonstram que a legitimidade ocorre ao longo de diversos níveis e demanda de 
grande interação na estrutura social e na do conhecimento. Para esta pesquisa, considera-se uma definição de 

 si, mas o clássico trabalho deles A Construção Social da Realidade, centrado na 

legitimidade sem distinção entre os níveis. Ainda assim, nas Considerações Finais, como forma de apreensão 
dos resultados da pesquisa, demonstra-se brevemente a ampliação conceitual da “legitimidade” considerando o 
alinhamento com os níveis sugeridos por esses autores. Cabe registrar que Berger e Luckmann não são autores 
da Teoria Institucional em
investigação da origem e da natureza da ordem social, é tido como referência para grande parte dos 
institucionalistas da corrente sociológica. 
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Técnico

Ação Social Ambiente

Racional orientada a fins 
(Instrumental) 

InstitucionalRacional orientada a valores 
(Substantiva)

Afetiva

Tradicional
 

    FIGURA 8: Correspondência entre as categorias da ação e do ambiente 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nessa perspectiva, o ambiente técnico é guiado preponderantemente por uma 

racionalidade instrumental. Por sua vez, o ambiente institucional, além de também orientar-se 

por essa racionalidade, amplia seu escopo também para uma racionalidade orientada a 

valores, bem como para outras naturezas da ação social, como a afetiva e a tradicional.  Cabe, 

entretanto, distinguir que, na visão de Weber (1987), o indivíduo é o agente da ação e, na 

perspectiva institucional, o ambiente assume parcialmente o papel de agente, exercendo 

influência e conformando a ação individual53.  

Não é por men

Meyer e Rowan, 1991

gestão e a estrutura or

atuação gerencial, são i

diante das pressões am

uitos momentos, se afastam das rígidas medidas de eficiência técnica e tendem a adotar 

estratég

a de mitos racionalizados, na 

edida em que todo mundo os têm como verdadeiros. De qualquer forma, é comum que esses 

mitos apresentem elementos incompatíveis com a realidade organizacional, sendo que uma 

forma de lidar com as contradições é manter uma conformidade apenas cerimonial, 

dissociando as regras institucionalizadas das atividades executadas. 

os que diversos autores institucionalistas (DiMaggio e Powell, 1991; 

; Tolbert e Zucker, 1998; Scott, 2001) asseveram que as práticas de 

ganizacional, apesar de em certo grau poderem ser conseqüência da 

ndiscutivelmente influenciadas pelo ambiente institucional. Ocorre que 

bientais, da busca de recursos e de legitimidade, as organizações, em 

m

ias e linhas de ação já racionalizadas por outras organizações. Como apontam Meyer e 

Rowan (1991), esses argumentos racionalizados, independente de serem objetivamente 

testados e terem sua eficiência comprovada, tomam a form

m

Como observado, é certo que a sobrevivência das organizações não depende apenas de 

sua adequação às demandas instrumentais do ambiente técnico. Todavia as formas de 

organizações modernas vêm se conservando a partir de um sistema de valores que enfatiza a 
                                                 
53 Em termos práticos, o pensamento weberiano favorece uma visão de análise da organização para o ambiente e, 
a teoria institucional, do ambiente para a organização. 
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relevância da racionalidade instrumental, mesmo no ambiente institucional. Como aponta 

Clegg (1990)54, citado por Carvalho, Falcão e Lopes (1999, p. 13): “[...] o fato de dar 

importância à cultura no marco institucional e em diferentes realidades nacionais, não pode 

significar a perda de importância do conceito de eficiência, posto que este é um dos maiores 

valores culturais da modernidade”. Diante dessa visão, é sugestivo que ações mais 

instrumentais, que tenham a eficiência como referencial, sejam mais facilmente 

institucionalizadas porque serão mais facilmente compreendidas. 

Portanto, como vem ocorrendo com as organizações do terceiro setor, a sobrevivência 

organizacional pode estar associada à capacidade das organizações em também se orientarem 

or uma racionalidade instrumental, cuja manifestação, por exemplo, ocorre através da 

adoção de p

biente institucional. Resende (2006, 

p.138), referenciando-se em

 se institucionaliza, tendo 

por ref

p

ráticas de gestão como a avaliação de serviços ou a prestação de contas. Todavia, 

nem sempre essa orientação surge dentro das próprias organizações, visto que elas também se 

orientam pelo comportamento de outras, bem como estão sujeitas a pressões normativas ou 

coercitivas que conformam a ação organizacional.  

Notadamente, o conceito de controle social abordado como um dos tripés da 

accountability55 parece exceder sua relação somente com a transparência e a prestação de 

contas, aproximando-se dos conceitos relacionados ao am

 Bobbio, Matteuci e Pasquino (1986)56, considera o controle 

social como 
 

O conjunto de meios de intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por 
cada sociedade ou grupo social a fim de induzir os próprios membros a se 
conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e desestimular os 
comportamentos contrários às mencionadas normas, de restabelecer condições de 
conformação, também em relação a uma mudança no sistema normativo.    

 

Adiante, torna-se necessário aprofundar alguns conceitos, de forma a não só 

estabelecer conexões com o controle social, como também demonstrar os elementos 

necessários para a análise institucional que se pretende realizar. Inicialmente, aborda-se o 

processo de institucionalização e seu reflexo na adoção de práticas de gestão pelas 

organizações, tendo por principal referência o trabalho de Tolbert e Zucker (1998). O ponto 

de vista considerado privilegia a demonstração de como uma prática

erência a inovação surgida dentro das próprias organizações, consideradas como 

agentes da ação. Em seguida, tendo por referência o trabalho de DiMaggio e Powell (1991), o 
                                                 
54 CLEGG, S. R. Modern organizations: organization studies in the postmodern world. London: Sage, 1990. 
55 Esta seção retoma a discussão sobre o controle social, iniciada no capítulo 2.2.1.2 (Prestação de Contas), p.57. 
56 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfrancesco (Org.). Dicionário de Política. 
Brasília: UnB, 1986. 
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ambiente toma o papel de agente e sua influência sobre a ação organizacional é demonstrada 

através dos mecanismos institucionais coercitivos, normativos e miméticos que tendem a 

conduzir as organizações ao isomorfismo. Da mesma forma, se estabelece a conexão entre 

esses mecanismos e o conceito de controle social, aproximando-o da abordagem institucional. 

Através do trabalho de Scott (2001), amplia-se a visão sobre o processo de institucionalização 

e de sua correspondência com os mecanismos institucionais e com outros elementos 

constitutivos das instituições que são pertinentes para a compreensão do estudo. Por fim, 

explicit

ão dessas fases bem como as forças causais que são críticas ao longo do processo.  

 

 

am-se os agentes institucionais e suas supostas influências na adoção das práticas de 

avaliação de serviços e de prestação de contas pelas organizações do terceiro setor, tendo em 

vista o controle social que exercem. 
 

 

2.3.1. Processo de Institucionalização 
 

Para Scott (2001), enquanto o conceito de instituição se refere a um estado, o de 

institucionalização remete aos processos e aos mecanismos que edificam as ordens 

institucionais. Como observam Tolbert e Zucker (1998), a institucionalização ocorre ao longo 

de três fases: (a) habitualização; (b) objetificação; e (c) sedimentação. Na FIG.9, consta a 

esquematizaç

Mudança
tecnológicas mercado

s 
Legislação

Forças do 

Inovação

Habitualização Objetificação Sedimentação

Monitoramento 
interorganizacional

Teorização Defesa de grupo 
de interesse

Impactos 
positivos

Resistência de 
grupo  

FIGURA 9: Processos inerentes à institucionalização 
Fonte: Tolbert e Zucker (1998, p.207) 

 

 - 68 - 



Tolbert e Zucker (1998) explicam que na fase de habitualização (ou pré-

institucionalização) são geradas novas práticas em resposta a problemas organizacionais 

específicos ou comuns a conjuntos mais restritos de organizações. Segundo as autoras,  

 
[...] muitas organizações podem adotar uma dada estrutura, mas essas serão 
provavelmente em pequeno número, limitado a um conjunto circunscrito de 
organizações similares, possivelmente organizações interconectadas, que enfrentam 
circunstâncias similares, e que variam consideravelmente em termos da forma de 
implementação (TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.206).  

 

Uma vez que as organizações podem compartilhar uma base comum de 

conhecimentos e idéias, as práticas, se julgadas factíveis e atraentes, serão adotadas por outras 

rganizações. Todavia, ainda que as organizações se orientem pelo comportamento de outras, 

inda não existe consenso a respeito da utilidade geral da inovação. Para Tolbert e Zucker 

em as práticas com as demandas técnicas e 

conômicas das organizações, maiores serão as chances de adesão.  

gundo as autoras 

[...] as organizações podem utilizar evidências colhidas diretamente de uma 
variedade de fontes (noticiários, observação direta, cotação acionária, etc.) para 
avaliar os riscos de adoção [...]. À medida que se espera que os resultados da 
mudança estrutural se generalizem, os efeitos encontrados em outras organizações 
serão determinantes significativos da próxima decisão de adoção. Deste modo, a 
objetificação da estrutura é, em parte, conseqüência do monitoramento que a 
organização faz dos competidores, e de esforços para aumentar sua competitividade 
relativa. [...] Esses modelos tem como premissa que os gestores usarão a informação 
obtida por meio da observação e da escolha de outros, bem como de seu próprio 
julgamento objetivo para determinar qual a “melhor” escolha. Nessas condições, 
quando uma escolha é mais disseminada, é mais provável que venha a ser percebida 
como uma escolha ótima; e, ainda, serão menos influentes os julgamentos 
independentes dos decisores sobre o valor da escolha (p.207-208). 

 

Tolbert e Zucker (1998) observam que o consenso se intensifica quando a prática é 

adotada por organizações tidas como referência no setor ou quando existem

outras fontes tica. As autoras utilizam a palavra inglesa 

champion para designar os atores sociais que são referências em segmentos ou favorecem a 

disseminação das práticas. Os champions têm maior probabilidade de surgir em mercados 

o

a

(1998), nessa fase, quanto mais alinhadas for

e

Na fase de objetificação (ou semi-institucionalização), as práticas começam a ser 

disseminadas mais amplamente, existindo um certo grau de consenso entre as organizações 

sobre sua utilização. Tolbert e Zucker (1998) demonstram que tal consenso ocorre pois as 

práticas já foram testadas no estágio anterior e sua adoção representa menor custo econômico 

e social para a organização, do que seria se buscasse desenvolver uma nova prática. Ainda, 

se

 

 consultores ou 

que favoreçam o acesso à prá
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com po

luções 

propriadas para solucioná-los. Nota-se que nesse estágio a disseminação da prática deixa de 

ocorrer pela simples im

explícita ou implícita q

salientam que nessa 

eterogêneas e, paradoxalmente, as práticas originam-se de populações organizacionais mais 

homog

ção, onde as práticas, já 

aceitas 

suas estruturas por todo o grupo de atores teorizados como adotantes adequados, 
como pela perpetuação de estruturas por um período consideravelmente longo de 
tempo. Deste modo, ela implica uma bidimensionalidade (“largura” e 
“profundidade”) das estruturas.  

 

Vale observar q

taxa de sobrevivência 

estruturas perdurem 

desinstitucionalização.

quaisquer dos estági

monitorando o ambie

ráticas. Da mesma for

capazes

tencial para inovação e geralmente empreendem esforços de teorização que legitimam 

a adoção da prática. Basicamente, esse esforço consiste na identificação do conjunto de 

organizações que enfrentam problemas comuns e no provimento e disseminação de so

a

itação e assume um caráter mais normativo, decorrente da teorização 

ue passou a legitimar sua adoção. Todavia, Tolbert e Zucker (1998) 

fase, as organizações que adotam as práticas tendem a ser mais 

h

êneas. Em outras palavras, passam a existir soluções genéricas para realidades 

específicas, o que prenuncia a disseminação de mitos racionalizados (Meyer e Rowan, 1991), 

pois as práticas são adotadas por um número cada vez maior de organizações como uma 

“escolha ótima”, sem necessariamente terem sua eficiência técnica comprovada ou sua 

aplicação garantida a todos os contextos organizacionais. 

A institucionalização total ocorre no estágio de sedimenta

amplamente, são vivenciadas como possuindo uma realidade própria e transmitidas 

como “dados sociais” para aqueles que não têm conhecimento de suas origens. Para Tolbert e 

Zucker (1998, p.209),  

  
A sedimentação caracteriza-se tanto pela propagação, virtualmente completa, de 

ue, à medida que avançam pelos estágios, as práticas apresentam uma 

crescente e mais longa. Todavia, é certo que nem todas as práticas e 

indefinidamente, caracterizando um processo reverso: a 

  Para Tolbert e Zucker (1998), esse processo pode ocorrer em 

os descritos anteriormente, pois as organizações permanecem 

nte interno e externo, buscando evidências da real eficiência das 

ma, grupos e coalizões adversamente afetados pelas práticas são p

 de se mobilizarem coletivamente contra elas. Ainda assim, as autoras (1998) 

evidenciam que a constatação de correspondência entre as práticas e seus resultados é muitas 

vezes de difícil demonstração. Não obstante, quando a prática torna-se totalmente 

institucionalizada “a propensão dos atores para empreender avaliações independentes da 

estrutura declinará de modo significativo” (TOLBERT e ZUCKER, 1998, p. 209). 
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2.3.2. Mecanismos Institucionais e Controle Social 
 

Na seção anterior, registrou-se que a institucionalização de uma prática demanda de 

grande interação social. Para que ela ocorra por completo, Tolbert e Zucker (1998) 

demonstraram ser necessários os efeitos conjuntos de: (a) baixa resistência de grupos de 

oposição; (b) promoção de apoio cultural continuado por grupos defensores; e (c) correlação 

positiva com resultados desejados. Além disso, as autoras evidenciaram que ao adotarem 

práticas comuns, as organizações acabam se guiando pelas mesmas bases, o que gera certa 

uniformidade entre elas. 

Essa tendência das organizações à uniformidade em função das influências ambientais 

é denominada isomorfismo. Segundo DiMaggio e Powell (1991), o processo isomórfico tem 

um caráter restritivo, visto que as organizações são levadas à uniformidade tanto pela busca 

da legitimidade de suas ações quanto pela competitividade que estabelecem entre si. Nem 

sempre

em ambientes institucionais legitimam-se e ganham os recursos 

 tornar-se isomórficas nos ambientes.  

Para Dimaggio 

normativas e coercitiv

institucionais que conf al. Por sua vez, esses autores relacionam 

ada um desses mecanismos a um tipo de isomorfismo, a saber: (a) isomorfismo mimético, 

resultan

 os parâmetros técnicos da ambiência, tais como a eficiência ou efetividade dos 

serviços são levados em conta, sujeitando as organizações também à influência dos mitos 

racionalizados, como exposto por Meyer e Rowan (1991). Segundo esses últimos autores, as 

organizações inseridas 

necessários a sua sobrevivência se conseguirem

e Powell (1991) o isomorfismo decorre do mimetismo e das pressões 

as exercidas pela ambiência, sendo esses os principais mecanismos 

ormam a ação organizacion

c

te de respostas a incertezas e do desejo de se “parecer” com outra organização; (b) 

isomorfismo normativo, decorrente das normas socialmente aceitas e que são disseminadas 

principalmente através da profissionalização dos atores organizacionais; e (c) isomorfismo 

coercitivo, derivado de elementos regulativos e da influência legal e política. 

O isomorfismo mimético considera que todas as organizações enfrentam incertezas, 

tendo que lidar com problemas com causas ambíguas e soluções confusas. Diante desse 

cenário, as organizações podem levar em consideração as soluções desenvolvidas por outras. 

Assim, tal isomorfismo reflete um padrão, que diante das incertezas, leva as organizações a se 

imitarem. Muitas vezes as imitações empreendidas não refletem nenhum benefício efetivo, e 

se dão apenas como meio das organizações se igualarem às demais, reduzindo o sentimento 

de incerteza e produzindo resultados em termos de imagem.  
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Já o isomorfismo normativo parte da interpretação e adoção de ações comuns e 

cialmente legitimadas frente às demandas organizacionais. Na profissionalização dos atores 

organiz

ercitivo deriva das pressões exercidas por importantes estruturas e 

organiz

 social. 

Nas di

jeto de controle 

social, 

o, como explicaram DiMaggio e 

Powell (1991). 

so

acionais constata-se uma típica influência desse mecanismo, visto que com uma base 

de conhecimento comum, propagam normas e práticas legitimadas, que acabam também por 

levar as organizações para a convergência. O sistema de ensino, as universidades, as 

associações de classe e profissionais, assim como os conselhos de políticas públicas, são 

outros veículos privilegiados para a disseminação de práticas, normas e sistemas de valores 

comuns a determinados contextos.  

O isomorfismo co

ações que atuam no ambiente. Tais pressões, tanto formais quanto informais, tendem a 

dar pouca margem de manobra, levando as organizações a se submeterem e aceitarem as 

“regras”, sendo que as conseqüências da desobediência podem levar a penalidades e sanções, 

de caráter muitas vezes legal.  

DiMaggio e Powell (1991) esclarecem que esses três mecanismos institucionais que 

conformam a ação organizacional nem sempre são tão facilmente distintos e podem atuar 

simultaneamente em seus ambientes, bem como surgem de condições peculiares e conduzem 

a estruturas e resultados diversos. Por sua vez, como sugerido em diversos momentos da 

pesquisa, parece haver uma relação entre os mecanismos institucionais e os de controle

versas definições de controle social (Bresser-Pereira e Grau, 1999; Resende, 2006), 

observa-se a presença de elementos que induzem e conformam a ação organizacional, tendo 

por princípio algum tipo de sistema normativo ou coercitivo.  

Por outro lado, Landim e Carvalho (2007) trouxeram a questão da autonomia do 

agente em contraponto ao controle social. Tendo em vista a dicotomia entre racionalidades, 

Faria e Faria (2006, p.92) contribuem para essa discussão ao segmentarem o controle social 

naquele mais substantivo, “[...] diretamente baseado em aspectos pessoais ou morais” e 

naquele mais instrumental, onde “[...] o comportamento organizacional é ob

diretamente por meio da supervisão e de regras e de sanções padronizadas”. Pelo 

princípio da ação social, mesmo por uma orientação substantiva, o agente exerce sobre si 

próprio certo controle social, visto que suas ações são permanentemente balizadas pelo 

comportamento ou conduta moral de outros, eximindo-o de autonomia absoluta (WEBER, 

1987a, b). E, na medida em que o ambiente toma o papel de agente e as organizações 

precisam lidar com incertezas e interdependências diversas, essa autonomia torna-se ainda 

mais relativa, conduzindo a ação organizacional ao mimetism
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 Meyer e Rowan (1991), mesmo quando as organizações 

são lev

menor será a propensão das organizações a empreenderem 

mudanç

institucionalização, assim como 

sua rel

O que se expõem também não é o outro extremo, ou seja, uma conformação absoluta 

das organizações em função do ambiente ou do controle social que esse exerce. Child (1997), 

através do que denomina “escolha estratégica”, elucida que as organizações podem 

desenvolver práticas e estruturas conforme suas próprias preferências, em detrimento à 

conformidade ambiental. Fonseca (2003, p.61) também afirma que “as organizações podem 

tentar evitar essa conformidade, ocultando-a, amortecendo o impacto das pressões 

institucionais sobre determinadas áreas que as constituem, ou mesmo escapando de normas e 

expectativas”. E como demonstraram

adas a certo grau de conformação ambiental, elas podem manter uma conformidade 

apenas cerimonial, dissociando as regras institucionalizadas das atividades executadas.  

 Ainda assim, vale lembrar o que disseram Tolbert e Zucker (1998), pois quando uma 

prática, estrutura, norma ou comportamento se institucionaliza completamente, ou seja, chega 

ao estágio de sedimentação, 

as ou se comportarem de maneira distinta do padrão institucionalizado, ainda mais 

quando tais padrões são regidos por mecanismos de controle social, sejam eles instrumentais 

ou substantivos.  

 

 

2.3.3. Elementos Constitutivos das Instituições 
 

A dinâmica que se estabelece ao longo do processo de 

ação com os mecanismos institucionais e de controle social, pode ser melhor 

compreendida a partir da ampliação do conceito de instituição, conforme demonstra Scott 

(2001). Para esse autor, as instituições são compostas de elementos regulativos, normativos e 

cultural-cognitivos que provêem estabilidade e significado para o comportamento social. O 

autor esclarece, numa posição semelhante à de DiMaggio e Powell (1991) ao abordarem as 

interconexões entre os mecanismos institucionais, que as diferentes ênfases devem ser postas 

como alternativas analíticas que compreendem aspectos distintos de um mesmo fenômeno. As 

principais características dos elementos constitutivos das instituições estão descritas no 

QUADRO 15.  
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QUADRO 15                                                                                    
Elementos Constitutivos das Instituições 

 Pilar Regulativo Pilar Normativo Pilar Cultural-Cognitivo 

                   

 

Base da submissão 
 
 
Base de ordem 
 
Mecanismos 
 
Indicadores  
 
 
 
Base de legitimação 

 

Utilidade 
 
 
Regras regulatórias 
 
Coercitivo 
 
Regras 
Leis 
Sanções 
 
Legalmente sancionado 

 

Obrigação Social 
 
 
Expectativas de adesão 
 
Normativo 
 
Certificação 
Aceitação  
 
 
Moralmente governado 

 

Aceitação de pressupostos 
Entendimentos compartilhados 
 
Esquemas constitutivos 
 
Mimético 
 
Crenças comuns 
Lógicas compartilhadas de ação 
 
 
Conceitualmente correto 
Culturalmente sustentado 
 

    Fonte: Adaptado de Scott (2001, p.52). 

 

No pilar regulativo dá-se ênfase aos sistemas de regras e leis, tanto formais quanto 

informais. As organizações são movidas por uma lógica utilitarista, onde tende a prevalecer 

seus próprios interesses. De forma a regular o comportamento individual e preservar a 

estabilidade social, são elaboradas regras e leis, bem como coercivamente são aplicadas 

sanções ou são oferecidos incentivos ou recompensas. Em conformidade com DiMaggio e 

Powell (1991), o principal mecanismo de controle é o coercitivo e sua interação com as 

organizações tende a induzi-las ao isomorfismo homônimo. Logo, a base da legitimidade é a 

adequação a essas regras e leis. Scott (2001) chama a atenção para o fato de que muitas vezes 

usão do que provêem estabilidade 

para a ação organizacional. Nesse sentido, o isomorfismo é apenas uma das possíveis 

conseq

comportamento organizacional. Scott (2001) explica que se por um lado os 

sistemas normativos prescrevem deveres e obrigatoriedades, por outro também oferecem 

direitos e favorecem a ação organizacional, conforme a posição ocupada ou o papel exercido 

pela organização ou pelos grupos e coalizões que integra (TOLBERT e ZUCKER, 1998). Em 

os sistemas regulativos são ambíguos e geram mais conf

üências, sendo que grupos e coalizões adversamente afetados são capazes de se 

mobilizar coletivamente contra esses sistemas, como explicado por Tolbert e Zucker (1998). 

Essa interação demonstra que os elementos normativos e cultural-cognitivos atuam 

simultaneamente sobre o mesmo fenômeno e que os sistemas regulativos tendem a refletir 

apenas o que é socialmente desejável. 

Em relação ao pilar normativo, as instituições se apóiam em normas e valores 

socialmente construídos. As organizações desempenham papéis específicos seguindo uma 

lógica de adequação aos padrões de conduta socialmente aceitos. Assim, os elementos 

institucionais introduzem uma dimensão prescritiva e de obrigatoriedade que também acaba 

por restringir o 

 - 74 - 



conformidade com DiMaggio e Powel

normativo e sua in s org de a c rfismo 

ho da essas omport  

que valores e normas s com nd

 cultur o represen s simbólicos e subjetivos das ações. As 

org a partir njunto de conh  culturalmente difundidos e socialmente 

aceitos, compartilham  significados bientes em  

Sc e u di va (com 

ealidade subjetiva (com suas repres

tribuição de sentido ao mundo externo). O princípio da ação social exposto por Weber 

(1987a

stitucionais. Para Scott (2001, p.50), “as instituições 

provêem

l (1991), o principal mecanismo de controle é o 

teração com a anizações ten onduzi-las ao isomo

mônimo. A base  legitimidade n estruturas é o c amento apropriado, uma vez

são interiorizado o um padrão de co uta. 

O pilar al-cognitiv ta aspecto

anizações,  um co ecimentos

 ou não sobre os am  que configuram suas ações.

ott (2001) esclarec  que os elementos c ltural-cognitivos me am a realidade objeti

seus estímulos e influências) e a r entações simbólicas e 

a

, b), assim como a correspondência entre as categorias da ação social e as dimensões 

dos ambientes técnico e institucional ilustrada na FIG. 8, reitera essa relação entre as 

realidades. Weber (1987a) considera que a ação se torna social somente quando o agente 

atribui sentido ao seu comportamento, tendo por referência seu contexto externo. Portanto, 

Scott (2001) pondera que a explicação de qualquer ação deve levar em conta não somente as 

condições objetivas como também as interpretações subjetivas da realidade57. Não é por 

menos que a base de legitimação dessa estrutura decorre do compartilhamento de sentidos e 

significados pelos atores sociais e, considerando o que demonstraram DiMaggio e Powell 

(1991), o mimetismo é o principal mecanismo institucional que age sobre a ação 

organizacional.  

 Scott (2001) esclarece que é a partir do pilar cultural-cognitivo que se estabelecem os 

alicerces para a edificação das estruturas institucionais regulativas e normativas. Não 

obstante, embora os elementos regulativos, normativos e cultural-cognitivos sejam centrais 

para a compreensão das instituições, o conceito também engloba as atividades e os recursos 

materiais subjacentes às dinâmicas in

 recursos para a ação organizacional, da mesma forma que estabelecem diretrizes, 

regras e sanções”58.  

 Nessa direção, tanto o alinhamento às demandas técnicas e econômico-financeiras do 

ambiente quanto às demandas institucionais (mais comumente as sociais, culturais e legais) 

possibilitam às organizações o incremento de legitimidade e conseqüentemente dos recursos 

necessários à sobrevivência. Por sua vez, a partir da apreensão dos pilares institucionais, 
                                                 
57 Tal consideração demonstra que o objetivismo na teoria institucional é condição necessária à análise, mas não 
determinante, como em geral é tratado na literatura. Portanto, o pilar cultural-cognitivo possibilita a articulação 
dialética entre objetividade e subjetividade na interação social. 
58 Tradução do inglês. 
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considera-se que o desempenho organizacional e a aplicação de parâmetros como eficiência, 

eficácia e efetividade, ou mesmo a transparência, estão relacionados à construção de modelos 

mentais e à atribuição de sentido, com base na estrutura cognitiva e na cadeia de valores dos 

atores sociais. Não foi por menos que Meyer e Rowan (1991) consideraram o ambiente 

técnico

1; MEYER e ROWAN, 1991; TOLBERT e ZUCKER, 1998; SCOTT, 2001). 

unto mais homogêneo que remete à forma jurídica, referente à 

strutur

 e o institucional como facetas de uma mesma dimensão, não existindo um limite 

concreto onde um começa e o outro termina. Tal visão constitui uma razão clara para a 

utilização da Teoria Institucional no estudo de organizações cujo desempenho precisa ser 

visto tanto pelo lado relativo aos serviços oferecidos à sociedade, como também pela 

interação com símbolos, valores, normas e leis dessa mesma sociedade, como é o caso do 

Terceiro Setor brasileiro.  

 

 

2.3.4. Agentes Institucionais do Terceiro Setor 
 

Como observado, tanto o ambiente técnico quanto o institucional podem ser vistos 

como facetas de uma mesma dimensão, sendo a ambiência constituída por todos os elementos 

internos e externos que interagem diretamente com a organização. Da mesma forma, a 

ambiência apresenta condicionantes à ação da organização, ao mesmo tempo em que recebe 

suas demandas e oferece os recursos necessários à sobrevivência organizacional (DIMAGGIO 

e POWELL, 199

Na seção 2.2.2.1 (Prestação de Contas) foram descritos os principais atores, tanto 

internos quanto externos, que interagem com as organizações do terceiro setor. No QUADRO 

13, demonstrou-se que as relações estabelecidas são balizadas pelo princípio de controle 

social e podem ser mais horizontais ou verticais, sendo que as últimas se diferenciam das 

primeiras principalmente pela existência de regras, leis e sanções. Considerando os atores 

externos ou legais e que também exercem um controle social vertical sobre as organizações, 

chegou-se a um conj

e ação das organizações como associações ou fundações, aos títulos e certificações 

concedidos pelo poder público, aos conselhos de políticas públicas e aos financiadores que 

fomentam as atividades do Terceiro Setor. 

A esses grupos atribuiu-se a denominação de agentes institucionais, considerados 

como estruturas ou atores sociais de reconhecida importância nos contextos em que atuam e 

cuja ação fornece significado coletivo capaz de desencadear processos de institucionalização 
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de estruturas ou práticas organizacionais. Pela conexão estabelecida entre os mecanismos 

institucionais e os de controle social, a influência desses agentes também pode conduzir as 

organizações ao isomorfismo. Não obstante, a correspondência observada entre controle 

social vertical e instrumental (também caracterizado pela existência de supervisão, de regras e 

de sanções padronizadas sobre a ação organizacional), prenuncia uma dinâmica orientada pela 

racionalidade instrumental entre agentes institucionais e organizações do terceiro setor. 

Ocorre que entre esses agentes ainda podem existir grupos que apresentam 

características e racionalidades distintas entre si. Por exemplo, os financiadores podem ser 

tanto pessoas físicas que doam menor volume de recursos quanto grandes empresas ou o 

governo. De forma a manter certa homogeneidade entre os agentes institucionais e assegurar a 

onstrução de um quadro analítico consistente para a pesquisa empírica, foram considerados 

s agentes institucionais indicados na FIG.10. 

c

o

 

Forma Jurídica Títulos e Certificações

Utilidade 
Pública

Entidade 
Beneficente

Entidade 
Beneficente

OSCIPOSCIP

Associação

Fundação

Associação

Fundação

Financiadores Conselhos

Direitos da 
Criança e do 
Adolescente

Assistência 
Social

Governo

Empresas

Organizações 
Nacionais

Organizações 
Internacionais

 
                       FIGURA 10: Agentes Institucionais do Terceiro Setor 
                       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A influência dos agentes institucionais do terceiro setor ocorre em diferentes 

domínios, todavia, em

avaliação de serviços ou a prestação de contas. Não raro, tais agentes apresentam relações 

 específico sobre os aspectos de gestão, é sugestivo que possam estar 

conduzindo as organizações, através do controle social que exercem, a se orientarem por uma 

racionalidade instrumental, manifesta, por exemplo, através da adoção de práticas como a 
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entre si, como é o caso de alguns financiadores que exigem que as organizações sejam 

registradas nos conselhos de políticas públicas ou detenham certos títulos ou certificações.  

Outro aspecto a considerar é que todos esses agentes, em menor ou maior grau, estão 

concomitantemente relacionados às dimensões legal e econômico-financeira da ambiência59. 

Ou seja, abordam-se alguns aspectos da legislação e das fontes de recursos do terceiro setor, 

que se interpenetram ao longo de um contínuo: a forma jurídica é determinada pelo Código 

Civil e

 órgãos públicos, recebimento de doações de 

pessoas jurídicas, isenção da cota patronal do INSS e de outras contribuições sociais, etc.; os 

conselhos de políticas públicas são agentes advindos do processo de descentralização política 

instaurado com a Constituição de 1988, com força legal para atuar nas políticas públicas 

assim como no controle social tanto das ações governamentais quanto das organizações do 

terceiro setor. Muitos dos conselhos, como é o caso dos considerados pela pesquisa, oferecem 

possibilidade de acesso a recursos e a fundos públicos destinado às suas respectivas áreas de 

competência; os financiadores, pela sua natureza, são os agentes mais representativos da 

dimensão econômico-financeira, contudo, as transferências de recurso são geralmente 

amparadas por dispositivos legais, tais como convênios ou contratos, assim como certos 

financiamentos públicos existem por força de lei. Seja como for, é consenso para a teoria 

institucional que tais dimensões afetam muitos aspectos da estrutura e do comportamento das 

organizações. 

Estão descritas no QUADRO 16 as principais características desses agentes, que serão 

abordadas mais detalhadamente nas seções seguintes e analisadas em profundidade nos 

capítulos 6 (Análise dos Resultados), 7 (Conclusões) e 8 (Considerações Finais, Limitações 

do Estudo e Recomendações para Pesquisas Futuras

, no caso das fundações, além do Ministério Público como órgão que vela sobre suas 

ações, pressupõe-se a existência de patrimônio e conseqüentemente dos recursos financeiros e 

materiais de seus instituidores; os títulos e certificações existem por força de lei e são 

concedidos às organizações juridicamente constituídas, que atuem em consonância com o 

interesse público. Em seu conjunto, oferecem possibilidades diversas, tais como o 

estabelecimento de convênios e parcerias com

).  

 

 

 

 

                                                 
59 Essa discussão retoma e se fundamenta, em grande parte, nas Definições Legais e Econômico-financeiras 
abordadas no capítulo 2.1 (Terceiro Setor Brasileiro: Terminologias, Tipologias e Caracterizações), p.22.   
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QUADRO 16                                                                                   
Características dos Agentes Institucionais do Terceiro Setor 

  Descrição Influências na gestão 

                    

For

 

ma Jurídica O Código Civil (Lei nº 10.406/2002) 
determina que as organizações podem se 
estruturar nas formas jurídicas de 
associação ou fundação. Associações 
constituem-se pela união de pessoas que se 
organizam para fins não-econômicos. 
Fundações são criadas por um instituidor, a 
partir da dotação de patrimônio. 

Organizações estruturadas como fundações 
estão sujeitas a mais exigências quanto à 
sua constituição e administração, bem como 
têm a determinação de velamento pelo
Ministério Público, que inclui a 
apresentação de relatórios de atividades e 
financeiros, além de documentações 
diversas. Aquelas que se desviam de suas 
obrigações e finalidades podem ser 
penalizadas até com a ordem de 
encerramento de suas atividades. 

Títulos e 
Certificações 

Organizações juridicamente constituídas 
podem pleitear alguns títulos e certificações 
junto ao Poder Público, conferindo-lhes 
maior legitimidade perante a sociedade, 
além de benefícios de ordem prática, como 
isenções fiscais. Os títulos conferidos em 
âmbito federal são os de Utilidade Pública, 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) e Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS). 

Organizações com títulos ficam sujeitas ao 
controle dos órgãos públicos concedentes e 
precisam periodicamente apresentar 
relatórios de atividades e financeiros, além 
de documentações diversas. Aquelas que se 
desviam de suas obrigações e finalidades 
podem ser penalizadas com a cassação ou 
suspensão do título e, naturalmente, dos 
benefícios deles decorrentes. 

Conselhos de 
Políticas 
Públicas 

Órgãos compostos por representantes da 
sociedade civil e do governo, tendo 
legitimidade para atuar nas políticas 
públicas, na definição de suas prioridades, 
de seus conteúdos ou mesmo dos recursos 
orçamentários. Atuam em diversas áreas, 
mas foram considerados os municipais de 
Direito da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e de Assistência Social (CMAS). 
Para se habilitar a operar certos programas 
ou mesmo celebrar parcerias e convênios 
com o governo, visando à execução de 
políticas públicas, as organizações precisam 
se registrar nos conselhos 

Organizações registradas ficam sujeitas ao 
controle dos conselhos e precisam 
periodicamente apresentar relatórios de 
atividades e financeiros, além de 
documentações diversas. Aquelas que se 
desviam de suas obrigações e finalidades 
podem ser penalizadas com a cassação ou a 
não renovação do registro e da habilitação 
dos programas que operam. 

A
ge

nt
es

 In
st

itu
ci

on
ai

s 

Financiadores Constituem-se como grupos que fomentam 
as atividades das organizações do terceiro 
setor, transferindo principalmente recursos 

Organizações que recebem recursos ficam 
sujeitas ao controle dos grupos 
financiadores e precisam periodicamente 

financeiros e materiais, através de diversas 
formas, tais como doações, patrocínios ou 

apresentar relatórios de atividades e 
financeiros, além de documentações 

convênios. Estão entre os financiadores 
considerados pela pesquisa: o governo, as 
empresas, as organizações financiadoras 
nacionais e as agências e organizações 
financiadoras internacionais. 

diversas. Aquelas que se desviam de suas 
obrigações e finalidades podem ser 
penalizadas com a interrupção da 
transferência de recursos ou a não 
renovação dos mesmos. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.3.4.1. Forma Ju
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caso contrário, des

semelhantes. Proce

a proteção do ente , 

2007) defende a leg

 Para a funçã i

de Contas (SICAP), um instrumento informatizado para coleta de 

dados e informações, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econôm
 

[...] os dados coletados constituem expressivos insumos para atendimento das 
necessidades: de criação de um cadastro nacional de fundações; da adoção de 
procedimentos uniformes para prestação de contas; da sistematização dos dados 
coletados; de cumprimento da legislação aplicável; de estudos técnicos de natureza 
estatística; de ética e transparência na atuação dos diversos agentes e atores do 
Terceiro Setor.  

rídica 

O Código ivil (BRASIL, 2002) determina que 
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ndas, de um patrimônio destinado ao
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inistério Público se dá no âmbit

te, o Ministério Público fiscaliza, ex

instituição legal. Ele aprova os estat

 não sejam mal administrados ou d

...] significa que, além de estar de 

e. Uma função mais pedagógica e de 

006) esclarece que o velamento das

o administrativo e no processual
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undações detêm os recursos para

igna a incorporação de seu patrimôn
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 Um exame sobre os módulos do SICAP (FIPE, 2008), demonstra que os dados 

oletados consideram: (a) cadastro; (b) aspectos de gestão, incluindo dados da estrutura 

organiz

gras pelas fundações, bem como o desvio de 

suas o

tos 

.  

Os títulos conferidos em âmbito federal, em conformidade com o interesse desta 

pesquisa, são os de U

                                     

c

acional; (c) demonstrativos financeiros, fontes de recurso e espelho da declaração de 

imposto de renda; (d) relatório das atividades desenvolvidas; e (e) informações sociais e 

recursos humanos, incluindo voluntariado. 

 Torres (2007) investigou a aplicação do SICAP pelo Ministério Público da Comarca 

de Ribeirão Preto, bem como a sua utilização pelas fundações60 veladas. Foram apontadas 

impressões positivas, desde o amplo escopo do sistema e a diversidade das informações 

coletadas, incluindo algumas que remetem às possibilidades de se aferir a produtividade dos 

serviços desenvolvidos pelas organizações. Dentre as impressões negativas, apontou-se a 

complexidade de preenchimento pelas organizações e a utilização restrita das informações 

pelo Ministério Publico, principalmente diante da falta de pessoal para fiscalizar in loco todas 

as fundações da comarca. 

Seja como for, a não observância das re

brigações e finalidades quanto ao objetivo fundacional pode levá-las até ao 

encerramento de suas atividades, determinado pelo Ministério Público.  Por outro lado, é 

sugestivo que as regras as quais as associações estão submetidas (notadamente pela ausência 

de sanções como ocorre com as fundações) pouco influenciam a adoção de padrões de gestão 

mais instrumentais.  

 

 
2.3.4.2. Títulos e Certificações 

 

As organizações sem fins lucrativos juridicamente constituídas, que estejam em 

consonância com propósitos de interesse públicos e de produção do bem comum, podem 

pleitear alguns títulos e certificações junto ao Poder Público, cumpridos alguns requisi

exigidos em lei. Esse reconhecimento institucional diferencia as organizações, conferindo-

lhes maior legitimidade perante a sociedade, além de outros benefícios de ordem prática, 

como isenções fiscais. Por sua vez, as organizações ficam sujeitas ao controle público e 

precisam demonstrar maior transparência em suas ações

tilidade Pública, de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

            
ões privadas da Comarca de Ribeirão Preto e com o Promotor de Fundações do 60 Estudo com oito fundaç

Ministério Público local. 
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Pú  (OSCIP) e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Os 

dois primeiros títulos são concedidos pelo Ministério da Justiça. O CEBAS, pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome.  

Como apontado pela literatura (FER

blico

RAREZI, 2001; ALVES, 2002b) e esquematizado 

elecem quando da relação de parceria ou convênio com o Governo 

para ex

rtir da lei das OSCIPs (Lei 9790/99), Alves e Koga (2003, p.1) 

emonstraram que, passados os primeiros dois anos da promulgação dessa lei,  

ue poucas organizações do Terceiro Setor aderiram à nova 
qualificação. Contrariamente ao que se poderia acreditar, os mecanismos 
institucionais coercitivos (POWEL e DIMAGGIO, 1991) – que possibilitariam 

ento institucional, visto que as 

organiz

1961; BRASIL, 1999; CNAS, 1999) traços normativos comuns que sugerem padrões de 

mentais, visto que as organizações precisam prestar contas 

no QUADRO 5, existem diferenças entre os títulos e certificações concedidos às organizações 

do terceiro setor, inclusive sobre os benefícios concedidos às organizações. Quanto ao 

processo de obtenção, para ter acesso ao CEBAS, é necessário ter cumulativamente o Título 

de Utilidade Pública, além de ser exigido à organização, em ambos os títulos, o mínimo três 

anos de existência jurídica. O título de OSCIP pode ser pleiteado imediatamente após a 

organização ter sido registrada em cartório civil, sendo um processo menos burocrático 

comparativamente aos demais títulos. Outro aspecto distintivo remete aos mecanismos de 

controle social que se estab

ecução de serviços: enquanto a OSCIP tem seu foco no resultado das ações, através do 

Termo de Parceria, os demais títulos preocupam-se excessivamente com o fornecimento de 

documentos e relatórios contábeis. 

 Por outro lado, observa-se certa homogeneidade em alguns aspectos relacionados aos 

títulos e certificações. A despeito da tentativa de estabelecimento de um novo marco legal do 

Terceiro Setor a pa

d

 
[...] constatou-se q

acesso a novos recursos por meio de Termos de Parceria específicos com OSCIPs - 
não foram capazes de provocar a adesão esperada. Diante da possibilidade da nova 
legislação não pegar, o governo adotou mudanças no sentido de tornar a legislação 
mais atraente para as organizações do Terceiro Setor, sancionando as Medidas 
Provisórias N. 2143-33 de 31/05/01 e N. 2113-32 de 21/06/01. Estas medidas, na 
prática, aproximaram a nova legislação da legislação anterior [no caso da legislação 
referente ao título de Utilidade Pública, de certa forma distinta daquela referente ao 
CEBAS], o que praticamente tornou inócuo o sentido de mudança da legislação. 

  

Os títulos e certificações federais tornam-se ainda mais homogêneos quando se trata 

apenas dos critérios de manutenção do reconhecim

ações podem detê-los, sem que necessariamente se estabeleça relação direta com o 

Governo como financiador. Observa-se na legislação pertinente (BRASIL, 1935; BRASIL, 

gestão mais instru
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periodicamente61, com apresentação de relatórios de atividades, além de balanços 

patrimoniais e demonstrativos de resultados do exercício. A não observância das regras, bem 

como o desvio de suas obrigações e finalidades pode até penalizar as organizações com a 

cassação ou suspensão do título e, naturalmente, dos benefícios deles decorrentes. 

as Públicas 

 

Os conselhos a

cial, habitação, crian  e 

Carvalh

Observa-se que os títulos de Utilidade Pública e de OSCIP contam com sistema 

informatizado que subsidia a prestação de contas, denominado Cadastro Nacional de 

Entidades – CNEs (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007). Um exame nos módulos do sistema 

demonstra grande semelhança com o SICAP (FIPE, 2008). Por sua vez, a manutenção do 

CEBAS se dá através de formulários eletrônicos preenchidos em editor de texto e que são 

impressos e encaminhados para o Conselho Nacional de Assistencial Social (CNAS, 2007). A 

despeito dos diferentes meios, os critérios do CNAS são semelhantes ao do CNEs e do 

SICAP, sendo ainda exigido às organizações que movimentaram maior volume de recursos o 

parecer de auditoria externa62. 

 

 

2.3.4.3. Conselhos de Polític
 

Os conselhos são agentes mais contemporâneos advindos do processo de 

descentralização política instaurado com a Constituição de 1988. Segundo Raichelis (2005, 

p.55), constituem-se como  

 
espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição de 
suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de segmentos sociais a 
serem atendidos e na avaliação dos resultados. A composição plural e heterogênea, 
com representação da sociedade civil e do governo em diferentes formatos, 
caracteriza os conselhos como instâncias de negociação de conflitos entre diferentes 
grupos e interesses, portanto, como campo de disputas políticas, de conceitos e 
processos, de significados e resultantes políticos. 

tuam nas mais diversas áreas, tais como educação, saúde, assistência 

ças e adolescentes, idosos, mulheres, meio ambiente, etc. Landimso

o (2007, p.9) destacam que hoje existem “dezenas de milhares [de conselhos], 

formados por representantes do governo e de organizações da sociedade civil, de existência 

                                                 
61 A OSCIP e a Utilidade Pública demandam manutenção anual. Já a manutenção do CEBAS ocorre a cada três 
anos. 
62 Segundo CNAS (1999), art. 4º, § 2º, aliena b: “às entidades que tenham auferido, em qualquer dos três 
exercícios, receita bruta superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), será exigida auditoria por 
auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM”.  
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prevista em âmbito federal, municipal e estadual [...] – instituições que materializam, 

portanto, as disposições constitucionais de co-gestão”.  

Raichelis (2005) observa o papel dos conselhos na promoção do debate intersetorial 

entre governo e organizações da sociedade civil. Considerando que as organizações sem fins 

lucrativ

políticas públicas assim como na proposição de ações que 

diminuam o paralelismo do atendimento das organizações do terceiro setor.  

odavia, como assevera Raichelis (2005, p.55), “a experiência acumulada em mais de 

monstram as dificuldades de os conselhos 

alizarem efetivamente o controle social”. A autora aponta uma série de limitações que se 

impõem

endimento de seus próprios interesses em detrimento da causa 

ública, dentre outros. Ainda, como elucida Koslinski (2007, p.67), 

 

técnico-profissional teriam maior 
acesso. 

prestadores dos serviços) ou múltiplos (quando incluem representantes de determinados 

segmentos da sociedade ou especialistas). Segundo Koslinski (2007) os conselhos também 

os assumiram responsabilidades na execução de políticas públicas (Bresser-Pereira e 

Grau, 1999; Landim e Carvalho, 2007), os conselhos também se constituem como veículos de 

controle social tanto sobre os órgãos governamentais quanto sobre essas próprias 

organizações. Tal controle inicia-se com o registro formal das organizações e dos programas 

que operam. A partir de então, além da habilitação para operar seus programas, as 

organizações podem ter acesso a certos recursos públicos, geralmente disponíveis na forma de 

fundos e cuja formalização ocorre diretamente com os órgãos públicos aos quais os conselhos 

se vinculam. Ainda, Raichelis (2005) destaca o papel dos conselhos na priorização dos 

programas alinhados com as 

T

uma década e os numerosos estudos e pesquisas de

re

 aos próprios conselhos: falta capacitação de seus conselheiros e uma melhor 

articulação entre conselhos de áreas distintas, as organizações utilizam esse espaço de forma 

corporativista, visando o at

p

[...] mesmo se consideramos a participação de indivíduos, os participantes 
necessitariam de tempo e qualificação para desempenhar a função de conselheiros, o 
que exige disponibilidade de recursos. Assim, quando tratamos do acesso de 
organizações da sociedade civil a estes canais, poderíamos esperar que aquelas que 
possuem mais recursos e mais conhecimento 

 

No que compete à participação dos indivíduos e à composição dos conselhos, 

Koslinski (2007) observa que podem ser bipartite (quando envolvem membros da sociedade 

civil e do governo), tripartite (quando além desses incluem-se usuários, beneficiários e  

podem ou não ser paritários, sendo que essa condição implica num número equilibrado entre 

os membros que os compõem. Outro aspecto observado pela autora refere-se à natureza da 
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participação, visto que os conselhos podem ser opinativos ou deliberativos, sendo que os 

últimos diferenciam-se dos primeiros pelo fato de suas determinações terem força de lei.   

 periodicamente 

apresen

enção do Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 

Os próximos i

conselhos. Salienta-se 

conselhos municipais d

Para Koslinski (2007), as dinâmicas decorrentes dessas características fazem com que 

os conselhos variem sensivelmente de um para o outro. Portanto, de forma a manter a 

homogeneidade entre os agentes institucionais, foram considerados na pesquisa os conselhos 

de políticas públicas que concomitantemente: (a) atuam em âmbito municipal; (b) sejam 

deliberativos; (c) incluam a participação das organizações prestadoras de serviço e a 

habilitação de seus programas; (d) estejam envolvidos com algum tipo de transferência de 

recursos (notadamente de fundos públicos).  

A partir dessas características, chegou-se aos Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) e de Assistência Social (CMAS)63. É certo que nem 

todas as áreas de atuação do Terceiro Setor relacionam-se com esses conselhos, de forma não 

muito diferente a que ocorre com os demais agentes institucionais, mas aquelas organizações 

que são registradas ficam sujeitas ao controle social dos conselhos e precisam

tar relatórios de atividades para a renovação de seus registros e dos programas que 

operam. Notadamente, outros traços normativos comuns sugerem padrões de gestão mais 

instrumentais por parte das organizações, visto que a existência de comissões específicas 

nesses conselhos que monitoram e avaliam os serviços prestados, incluindo visitas in loco.  

Aquelas que se desviam de suas obrigações e finalidades podem ser penalizadas com a 

cassação ou a não renovação do registro. Particularmente ao CMAS, as organizações 

precisam ser registradas nesse conselho para a obtenção e manut

tens dedicam-se a descrever as características de cada um desses 

que foram utilizados os materiais disponibilizados diretamente pelos 

a cidade de Belo Horizonte (CMDCA/BH, 2008; CMAS/BH, 2008).  

 

 

 

                                                 
63 Além desses conselhos, foram inicialmente considerados outros, como descrito a seguir. Esses conselhos 
constavam em questão do Diagnóstico do Terceiro Setor (CAOTS, 2006a, b), cujos dados foram utilizados nos 
testes estatísticos deste estudo. O pesquisador realizou contato telefônico com todos os conselhos, sendo que 
apenas o CMAS e o CMDCA de Belo Horizonte (onde o Diagnóstico foi realizado) se incluíram nas 
características definidas. Outro conselho que sugestivamente apresenta essas características é o de Saúde, 
todavia, como não constava na questão do Diagnóstico e, portanto, impactaria nos testes estatísticos, não foi 
considerado. Os demais conselhos municipais contatados foram os de: Educação / Idoso / Juventude / 
Alimentação Escolar / Pessoas Portadoras de Deficiência / Meio Ambiente / Política Urbana / Defesa Social / 
Direitos da Mulher / Controle Social do FUNDEF e da Valorização do Magistério. 
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a) Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
 

QUADRO 17                                                                                    
Características do CMDCA/BH 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente é um órgão deliberativo e 
paritário, formado por representantes da 
sociedade civil e do governo, cuja função é 
formular as políticas públicas, fiscalizar, 
mobilizar e articular todas as iniciativas para a 
promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente no município. 

 
AÇÃO DO CONSELH

                   

, para cumprir 
s conselheiros 

Municipal de Finanças, Fundação Municipal de 
Cultura, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal Adjunta de Esportes, 
Secretaria Municipal de Governo, Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Informação, Secretaria Municipal de Políticas 
Sociais, Secretaria Municipal de Saúde e 

O 
O Conselho deve diagnosticar os problemas do 
município, elaborar e definir políticas públicas, 
fiscalizar as políticas básicas destinadas à criança e 
ao adolescente desenvolvidas pelos órgãos 
governamentais e não governamentais, propor 
programas de atendimento, estabelecer e estreitar 
parcerias e gerir o Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

 
Para que as ações do CMDCA-BH sejam 
operacionalizadas acontecem plenárias 
quinzenais, reuniões de diretoria semanais e 
reuniões, encontros e atividades das comissões de 
trabalho, que são compostas por conselheiros e 
colaboradores de entidades governamentais e não-
governamentais, com o apoio da Secretaria 
Executiva do Conselho.   
 
QUEM SÃO OS CONSELHEIROS 
Os representantes da sociedade civil são 
profissionais de entidades com atuação expressiva 
na área do atendimento e/ou defesa do direito da 
criança e do adolescente, escolhidos pelas 
entidades registradas no Conselho
um mandato de 03 anos. O

Significa que o Conselho 
possui equilíbrio de 
representantes entre 
sociedade civil e governo 

As decisões do conselho 
têm força de lei e devem 
orientar os serviços 
prestados á infância e 
adolescência no município

É a principal função do 
CMDCA. Governo e 
sociedade civil se reúnem 

Para cumprir com 
propriedade sua função, o 

iz

governamentais são escolhidos pelo Prefeito, 
representando as várias Secretarias que estão mais 
diretamente ligadas à área da criança e do 
adolescente. São elas: Secretaria Municipal 
Adjunta de Assistência Social, Secretaria 

Secretarias Adjuntas de Administração Regional 
de Serviços Sociais. 
 
A função de conselheiro não é remunerada. 
Solidário com a luta pelos direitos da criança e do 
adolescente, ele participa do Conselho como 
cidadão, representante da comunidade ou do 
governo. 

para 
para 

construir as regras 
o atendimento à 

criança e ao adolescente 
na cidade, definindo quais 
são os programas, os 
recursos necessários, as 
ações prioritárias. 

conselho precisa conhecer 
profundamente a realidade 
da infância na região onde 
atua. Para isso, precisa 
real ar um detalhado 
diagnóstico da situação da  
criança e do adolescente, 
que vai subsidiar a 
formulação de políticas 
publicas e todas as 
decisões do conselho. O Fundo é um 

instrumento de natureza 
financeira/contábil que 
facilita a destinação de 
recursos a programas de 
proteção e promoção dos 
direitos da criança e do 
adolescente. O Fundo tem 
uma conta bancária 
própria e pode receber 
recursos de doações, 
dotações do governo, 
multas aplicadas pelo 
juizado da infância e 
juventude e outros. 

A plenária é a instância 
máxima de decisão do 
Conselho. É quando todos 
os conselheiros, 
governamentais e não 
governamentais  se 
reúnem para tomar 
decisões referentes à 
política de atendimento da 
criança e do adolescente.  

O CMDCA se organiza 
em comissões de trabalho, 
compostas por 
conselheiros, técnicos e 
colaboradores em função 

A Secr
Cons
técnic

da pl ária, organiza as 
discu ões, prepara 
docu ntos etc.  

etaria Executiva do 
elho é o corpo 
o e administrativo 

responsável pelo 
gerenciamento do 
Conselho. É quem 
encaminha as deliberações de alguns temas 

específicos como a 
Comissão de Políticas 
Sociais Básicas, Comissão 
de Registro de Entidades, 
Inscrição e 
Monitoramento de 
Programas, Comissão de 

en
ss
me

Acompanhamento e 
Assessoria dos Conselhos 
Tutelares, etc.  

 
Fonte: CMDCA/BH (2008) 
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b) Conselho Municipal de Assistência Social 
 

 
                                                                                     

Características do CMAS/BH 
O Que é 

QUADRO 18                  

 
Criado pela Lei Municipal n.º 7099/96 de 27/06/96, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é uma 
instância de controle social, colegiada de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade 
civil, com poder normativo, deliberativo e controlador da POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Como se Organiza 
Composto por 40 (quarenta) membros efetivos e 40 (quarenta) suplentes, sendo metade da área governamental e 
metade representantes da sociedade civil, dentre estes, representantes de entidades prestadora de serviço, de 
defesa de direito, trabalhadores da área e usuários da assistência social. 
Atribuições Principais 
- Definir diretrizes e prioridades da Política Municipal de Assistência Social que garanta a proteção, promoção e 
inclusão social dos segmentos mais vulneráveis da população. 
- Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos Pública de Assistência Social. 
- Zelar pela efetivação do Sistema Municipal de Assistência Social. 
Atividades 
As atividades do Conselho Municipal de Assistência Social se organizam através das comissões de trabalho nos 
seguintes eixos:  
- Comissão de Estudo da Interface das Políticas: Objetiva desenvolver ações integradas e totalizantes com os 
demais conselhos ligados assistência social. 
- Comissão de Financiamento e Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social: Objetiva 
discutir financiamento, orçamento, execução financeira, prestação de contas e planejamento de gastos relativas 
ao Fundo Municipal de Assistência Social. 
- Comissão de Acompanhamento de CRAS e CLAS: Objetiva discutir estratégias de mobilização e 
acompanhamento das discussões dos conselhos regionais e comissões locais de assistência social e também 
acompanhar e fiscalizar o Benefício de Prestação Continuada, assim como discutir a viabilização de Assembléias 
Regionais e Conferências Municipais de Assistência Social. 
- Comissão de Normas, Acompanhamento e Fiscalização da Prestação de Serviços de Assistência Social: 
Objetiva elaborar e regulamentar através de resolução os critérios de inscrição de entidades prestadoras de 
serviço na área da Assistência Social e defesa de direitos no CMAS. 
- Comissão de Recursos Humanos: Discutir política de recursos humanos na assistência social, voluntariado e 
elaboração de uma NOB de RH para a Assistência Social. 
Fonte: Adaptado de CMAS/BH (2008) 

 

 

2.3.4.4. Financiadores 
 

 Como consta nos QUADROS 6 e 7, os recursos aos quais as organizações do terceiro 

setor têm acesso são diversos. É certo que alguns são mais acessíveis que outros, bem como 

os montantes disponibilizados podem variar enormemente. No que compete aos recursos de 

terceiros, a literatura sugere que em um passado recente, somente a existência de uma 

organização do terceiro setor ou a validade da causa defendida por ela eram suficientes para 

justificar doações de recursos, sem maiores exigências de resultados. Todavia, parece ter 

havido uma mudança nessa situação, visto que os financiadores passaram a fazer uma série de 
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exigências diante da transferência de recursos para as organizações financiadas. 

ALCONER, 1999a; SALLES, 2004; SILVA A., 2004). 

De uma maneira geral, Almeid 64

exigências apresentadas pelos fina

istência, não possuir dívidas anteriores, 
possuir um Estatuto próprio, ter a responsabilidade em atingir metas e objetivos 

 venha de um órgão federal [...], o balanço geral 
 declarar a isenção da cota 

iva da União, apresentar a Certidão do 
Município, apresentar os boletins de contabilidade, apresentar as cópias dos cheques 

ea de atuação da organização, o tamanho, o perfil de sua 

iretoria ou o vínculo de seus membros e associados também são relevantes para a 

ompreensão da estruturação de uma organização e de suas práticas de gestão. 

g 04), os financiadores geralmente relacionam-se com as 

rganizações financiadas ao longo de duas etapas: a de aprovação do projeto e a de 

compa

(F

 a e Ferreira (2007, p.XII)  constataram que as 

nciadores  

 
[...] vão desde a documentação completa tais como possuir o alvará de licença, de 
manter a freqüência do número de assistidos, a apresentação de relatórios, o 
investimento em cursos para aqueles funcionários que não exercem um trabalho 
voluntário, possuir o CNPJ atualizado, a apresentação de atas, fazer a declaração de 
isenção, ser uma entidade pública, possuir o atestado de funcionamento, ter a 
inscrição no Conselho da criança e da ass

expressos nos projetos de cada entidade, exigência da apresentação de notas, de um 
balanço geral (e caso a subvenção
deve ser publicado em jornal), ter o FGTS válido,
patronal, apresentar a Certidão negat

utilizados, não adquirir produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com a verba 
recebida por meio da subvenção (exigência específica da Prefeitura Municipal) e 
receber a fiscalização permanente no local (seja pela Prefeitura Municipal ou pelas 
empresas parceiras). 

 

Das quarenta organizações pesquisadas por Almeida e Ferreira (2007, p.XIII), apenas 

“[...] cinco não consideram que as exigências das fontes financiadoras afetam em seus 

funcionamentos”.  

Salles (2004, p.153)65, apesar de reconhecer que “[...] os critérios de avaliação 

adotados pelas fontes financiadoras são uma importante variável no processo de estruturação 

das organizações financiadas”, considera que explicam apenas em parte esse processo. Para a 

autora, outros fatores como a ár

d

c

Se undo Salles (20

o

a nhamento de sua execução. Esse relacionamento normalmente se dá em consonância 

com os critérios apresentados nos editais e regulamentos próprios de cada financiador, embora 

se reconheça que muitos deles não têm processos tão bem estruturados de financiamento. 

Um exame em editais das três esferas governamentais (SES/MG, 2005; SENAD, 

2007; SMADS/SP, 2008) e em alguns editais privados (FUNDAÇÃO ITAÚ, 2007; 

PETROBRÁS, 2007; AVON, 2008; SANTANDER, 2008) demonstram que os critérios 

                                                 
64 Estudo quali-quantitativo realizado com 40 ONGs da cidade de Uberlândia (MG).  
65 Estudo qualitativo realizado com 3ONGs ambientalistas de Florianópolis (SC).  

 - 88 - 



variam bastante. Todavia, constata-se que os financiadores governamentais demonstram um 

conjunto mais homogêneo de critérios, sendo que esses apresentam maior variação entre os 

 é que os financiadores, não raro, vinculam a 

articipação das organizações aos títulos e certificações e/ou ao registro em conselhos. Para 

SES/MG (2005), as org

(2008), as organizaçõe

de Utilidade Pública F

Beneficente, as organ

CMDCA. De forma 

documento de compro

Criança e do Adolesce

Adolescente, quando se

De forma a man

 as características anteriormente descritas, foram considerados na pesquisa: (a) o governo, no 

âmbito

atura sugerem a orientação instrumental desses agentes, reiterada pelo 

control

financiadores privados. 

 Outra constatação a partir dos editais

p

anizações devem ter o título de OSCIP. Para Avon (2008) e Santander 

s devem ser reconhecidas como OSCIPs ou serem portadoras de título 

ederal. Para SMADS/SP (2008), além do Certificado de Entidade 

izações devem ser registradas em conselhos como o CMAS e o 

não muito diferente é a Petrobrás (2007, p.1), que exige o “[...] 

vação de inscrição junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

nte, de acordo com os artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do 

 tratar de projetos cujos atendidos sejam crianças ou adolescentes”. 

ter certa homogeneidade entre os agentes institucionais financiadores 

e

 municipal, estadual e federal; (b) as empresas; (c) as organizações financiadoras 

nacionais; e (d) as agências e organizações financiadoras estrangeiras66. As características 

referidas pela liter

e social que exercem. Portanto, as organizações financiadas tendem a se conformar aos 

critérios dos financiadores sendo que aquelas que se desviam das obrigações assumidas 

podem ser penalizadas com a interrupção da transferência de recursos ou com a não 

renovação dos mesmos. Os próximos itens dedicam-se a descrever as características de cada 

um desses financiadores. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Esses financiadores constam na base de dados do Diagnóstico, o que possibilita a realização dos testes 
estatísticos. Além desses, o Diagnóstico pesquisou a relação das organizações do terceiro setor com outras fontes 
de recursos, a saber: recursos próprios (cobrança de taxas, contribuições, mensalidades / venda de produtos ou 
serviços / rendimentos de patrimônio ou de capital financeiro / sorteios, bingos, quermesses, festas / recursos de 

os / recursos de igrejas e instituidores / outras fontes próprias de recursos); recursos de terceiros (indivídu
congregações religiosas / associações de amigos da organização). 
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a) Governo 
 

A relação com o governo, apesar de existir desde os primórdios do Terceiro Setor 

ocial, seja como investimento estratégico na melhoria da imagem 

institucional para impulsionar os negócios – passaram a adotar a prática de apoiar projetos de 

proteção ambiental, promoção social, educação, inclusão digital, dentre outros (FALCONER, 

1999a; ASHLEY, 2003).  

enório (1999) chama a atenção para o fato de que o Segundo Setor tem como 

objetivo o lucro e a recuperação do capital investido. Sua função é produzir bens e serviços 

que atendam de forma ética as demandas mercantis da sociedade. Mesmo atuando sob a ótica 

da responsabilidade social ou da cidadania empresarial, deve-se olhar com cautela quanto à 

brasileiro, ganha novo fôlego a partir da Constituição de 1988, onde foram estabelecidos os 

princípios da Reforma Administrativa que trouxe a visão de um Estado gerencial e 

reconheceu a existência de um setor de serviços não-exclusivos que legitimamente passou a 

executar parte dos serviços públicos de natureza social (FALCONER, 1999a). 

Para Tenório (1999), essa transferência “legítima” corresponde ao enfraquecimento do 

setor público, sob a proposta de um Estado mínimo, onde a solução encontrada foi a 

delegação de obrigações para as organizações da sociedade civil, num movimento onde o 

mercado supera a política. Não obstante, como aponta Silva A. (2004), a emergência do 

Terceiro Setor brasileiro, contextualizada aos demais países periféricos, partiu da necessidade 

de ofertar serviços básicos que não são ou nunca foram ofertados pelo Estado.    

No que compete ao financiamento governamental, existem diversas modalidades para 

a transferência de recursos, tais convênios, auxílios, subvenções ou termos de parceria. Ainda, 

os financiamentos ocorrem nas três esferas governamentais (municipal, estadual e federal) e 

se concentram em secretarias ou ministérios específicos à área de atuação das organizações 

(assistência social, cultura, meio ambiente, etc.).  

 

 

b) Empresas 
 

As empresas, principalmente a partir da década de 90 – seja como genuíno exercício 

de sua responsabilidade s

T

perenidade das ações desenvolvidas para o social. Nas suas palavras (1999, p.11), “quem pode 

garantir que em época de crise econômica este setor manteria investimentos corporativos na 

área social?”.  
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O envolvimento das empresas tipicamente se dá através de doações de recursos, 

atrocínios, convênios e parcerias com as organizações da sociedade civil, além da 

implem

organiz

 

riais.  

Cruz e Estraviz (2003, p.82) consideram que essas organizações são geralmente 

riadas com o propósito de apoiar as atividades de outras organizações, portanto  

p

entação direta de programas e da criação de seus próprios institutos e fundações67. 

Através da pesquisa Ação Social das Empresas, realizada pelo IPEA em 2006, pode-se 

constatar o crescente envolvimento do setor lucrativo com o não lucrativo. Das 871 mil 

empresas identificadas no estudo, aproximadamente 600 mil (69%) afirmaram desenvolver 

algum tipo de ação social para a comunidade. Destas, 67% transferem recursos para 

ações que executam projetos sociais. Com relação à expectativa de crescimento da 

atuação social, 43% do empresariado nacional declara ter planos de expandir os recursos e o 

atendimento à comunidade (IPEA, 2006). 

 

  

c) Organizações Financiadoras Nacionais 

 Algumas organizações do próprio terceiro setor, como sugerido por Kisil (2005), 

atuam fornecendo informações, serviços de consultoria e acesso a tecnologias ou programas 

de capacitação para outras organizações. Da mesma forma, tais tipologias são também 

provedoras diretas de recursos financeiros ou mate

 

c

 
[...] possuem profissionais que trabalham diariamente e freqüentemente 
compreendem muito bem o sentido do terceiro setor. A maioria delas tem um 
processo de solicitação padrão [...] e possui modelos de formulários [...] que 
solicitam apresentação de justificativa, objetivo, avaliação de resultados etc. 
Diferentemente das empresas, as fundações buscam resultados próximos a políticas 
públicas e não há, necessariamente, a preocupação na divulgação do seu nome como 
financiador. Os projetos costumam ser de um a três anos e os recursos visam 
contribuir para a busca da auto-sustentação financeira.  

 

Mais recentemente, em consonância com o movimento da responsabilidade social, as 

empresas passaram criar seus próprios institutos e fundações, constituindo-se juridicamente 

como organizações do terceiro setor, que tanto executam seus próprios projetos, quanto 

financiam as atividades de outras organizações. Por sua vez, observa-se que organizações 

dessa natureza bem como as empresas se associaram para formar outras organizações 

                                                 
67 Esse último cas
próprio Terceiro S

o será abordado no item seguinte, visto que as empresas quando criam pessoas jurídicas do 
etor passam a apresentar características mais especializadas que as distinguem do conjunto das 

demais empresas. 
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represe

as Estrangeiras 

r (1999a) considera que foram as agências e organizações estrangeiras as 

nsáveis pela valorização do Terceiro Setor nos 

aíses subdesenvolvidos. Instituições norte-americanas e européias vinham apoiando há 

gnificativo na relação entre terceiro 

Em termos de funcionamento e de critérios de financiamento, Cruz e Estraviz (2003) 

observam que as agên

daquelas nacionais (a

especialização e conhec

que “o processo de cap

da aprovação ou do env

Esse grupo de financiadores estrangeiros pode representar órgãos internacionais 

(PNUD

ntativas, como é o caso do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Estão 

entre os associados as maiores corporações brasileiras, dos mais diversos seguimentos.  

Segundo GIFE (2008, p.1),  

 
“[...] a base de associados saltou das 26 organizações que deram origem ao GIFE, 
em 1995, para 112 em 2008. Em 13 anos, a rede cresceu 208%. [...] Os associados 
investiram cerca de R$ 1,15 bilhão para projetos sociais, culturais e ambientais 
feitos de forma planejada, monitorada e sistematizada. Isso equivale a 20% do que o 
setor privado nacional destina à área social - cerca de R$ 4,7 bilhões”.  

 

 

d) Agências e Organizações Financiador

 

Falcone

grandes introdutoras do conceito e as respo

p

décadas, em particular durante os anos da ditadura, o desenvolvimento de projetos voltados 

para o fortalecimento da sociedade civil, para o estudo do Terceiro Setor e para temas como o 

desenvolvimento da filantropia e do voluntariado. 

Teodósio (2002a, p.117) aponta um problema si

setor e agências internacionais: “a imposição de agendas dos países capitalistas centrais a 

organizações comunitárias de países periféricos”. 

 

cias e organizações financiadoras estrangeiras se aproximam muito 

bordadas no item anterior), apresentando um elevado nível de 

imento sobre o Terceiro Setor. Adicionalmente, os autores consideram 

tação de recursos junto a agências internacionais muitas vezes precisa 

olvimento do governo brasileiro” (p.82).  

, UNICEF, Banco Mundial), governos (USAID/Estados Unidos, GTZ/Alemanha), 

empresas (Ford Foundation, GE Foundation) ou organizações independentes (W. K. Kellog 

Foundation, Action Aid). 

 

 

 

 - 92 - 



3. Modelo Teórico-Analítico e Hipóteses da Pesquisa 
 

A construção do modelo teórico-analítico bem como das hipóteses de pesquisa ocorre 

a partir da concatenação lógica entre os conceitos apreendidos na fundamentação teórica. 

Antes de se demonstr

investigar: Como se dã

vertical sobre as organ

de prestação de contas e de avaliação de atividades, tendo em vista a racionalidade 

bjacente a essa dinâmica? 

révio, que segundo a taxonomia 

mpregada por Bento e Ferreira (1982, p.10), buscou gerar informações sugestivas, que 

possibi

la significativa da literatura dedica-se a 

abordar

ação entre si, levando-as a ser consideradas 

omo r

e produzir ou desencadear 

process

 o critério [...] que exercem controle social vertical. Só assim, 

hegou-se aos agentes demonstrados no capítulo 2.3.4 (Agentes Institucionais do Terceiro 

etor), a reiterar: a forma jurídica, referente à estruturação das organizações como associações 

u fundações; os títulos e certificações concedidos pelo poder público; os conselhos de 

políticas públicas e os financiadores que fomentam as atividades do Terceiro Setor. 

ar essa construção, retoma-se a questão fundamental que se propôs 

o as influências dos agentes institucionais que exercem controle social 

izações do terceiro setor, particularmente sobre as práticas de gestão 

su

Chegar a essa questão demandou de um estudo p

e

litam a “[...] identificação de problemas mais precisos, variáveis mais relevantes e 

hipóteses mais acuradas”. Assim, procedeu-se com o levantamento e a análise da literatura 

pertinente ao tema. Constatou-se que o ambiente institucional apresentava diversos indícios 

de influência na gestão das organizações. De forma a apreender essa relação foram elaborados 

inicialmente dois construtos: práticas de gestão e ambiente institucional.  

Quanto às práticas de gestão, uma parce

 o Terceiro Setor a partir das demandas de profissionalização de suas organizações. 

Assim, tanto a avaliação de serviços quanto a prestação de contas estavam manifestas em 

muitos estudos e até apresentavam indícios de rel

c epresentativas do construto práticas de gestão.     

Em relação ao ambiente institucional, a história foi outra: mostrou-se amplo demais, 

tanto conceitualmente como empiricamente. Para se chegar à delimitação mais apurada desse 

construto, dois passos foram necessários. No primeiro, elaborou-se o construto agentes 

institucionais, ou seja, existem na ambiência estruturas ou atores sociais de reconhecida 

importância e cuja ação fornece significado coletivo capaz d

os de institucionalização de práticas organizacionais. O segundo passo foi justamente 

delimitar esses agentes. Para tanto, foi fundamental a conexão estabelecida entre mecanismos 

institucionais e controle social. Como produto, foi incorporado a uma questão de pesquisa 

antecedente e mais ampla

c

S

o
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Explicitados esses passos, registra-se que os agentes institucionais considerados pela 

esquisa decorreram da permanente busca pela validade dos construtos. Destarte, retoma-se 

com m

endem a adotar práticas como as de avaliação de serviços e de 

prestaç

p

ais consistência a concatenação lógica entre os conceitos apreendidos na 

fundamentação teórica e o propósito da construção do modelo teórico-analítico e das 

hipóteses de pesquisa. 

Enuncia-se como hipótese básica que os agentes institucionais que exercem controle 

social vertical sobre as organizações do terceiro setor se orientam por uma racionalidade 

predominantemente instrumental. As organizações, em busca de legitimidade e dos recursos 

necessários à sobrevivência, t

ão de contas, que direta ou indiretamente, pressupõem-se relação com esses agentes. 

Tal ocorrência, por sua vez, conduz as organizações a se tornarem isomórficas no ambiente, 

visto que passam a adotar práticas de gestão muito semelhantes entre si. Por estar subjacente 

aos agentes e a essas práticas uma racionalidade instrumental, a dinâmica institucional que se 

estabelece é orientada por essa mesma racionalidade. Essa hipótese traduz-se no modelo 

teórico-analítico descrito na FIG.11. 

 

Racionalidade
Instrumental

Avaliação de 
Serviços

Prestação de 
Contas

Isomorfismo

Legitimidade Sobrevivência

A

Dinâmica InstitucionalAgentes Institucionais

Forma Jurídica

Conselhos

Financiadores H4
B

H1

H2

H3

Títulos e 
Certificações

Práticas de Gestão

 
       FIGURA 11: Modelo Teórico-Analítico 
       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De forma a se identificar as distintas influências de cada agente institucional sobre as 

práticas de gestão das organizações do terceiro setor, bem como para viabilizar os 

procedimentos estatísticos que serão esclarecidos no próximo capítulo, considerou-se o 

desdobramento da hipótese básica em hipóteses secundárias. As representações alfa-

numéricas H1, H2, H3 e H4 que constam na FIG.11 referem-se à influência de cada um dos 

agentes institucionais. Por sua vez, cada uma dessas influências sobre a gestão das 
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organiz

e avaliar serviços que aquelas estruturadas como associações. 

 

s que não são registradas. 

 ipótese 4A: Organizações que detêm maior número de financiadores têm maior 

probabilidade de avaliar serviços que aquelas cujos financiadores são em menor 

número. 

 Hipótese 4B: Organizações que detêm maior número de financiadores tendem a 

prestar mais contas que aquelas cujos financiadores são em menor número.   

 

Salienta-se que o teste das hipóteses aborda tão somente a relação estatística entre 

variáveis independentes (agentes institucionais) e variáveis dependentes (práticas de gestão). 

Os demais pressupostos constitutivos da hipótese básica da pesquisa (racionalidade, 

 institucional) remetem à fundamentação teórica que 

porta o estudo em questão69. 

                                                

ações manifesta-se através da relação com as práticas de avaliação de serviços (A) e 

de prestação de contas (B). Assim, foram elaboradas as seguintes hipóteses secundárias68:  

 

 Hipótese 1A: Organizações cuja forma jurídica é a de fundação têm maior 

probabilidade d

Hipótese 1B: Organizações cuja forma jurídica é a de fundação tendem a prestar mais 

contas que aquelas estruturadas como associações. 

 Hipótese 2A: Organizações que possuem algum título ou certificação têm maior 

probabilidade de avaliar serviços que aquelas que não possuem. 

 Hipótese 2B: Organizações que possuem algum título ou certificação tendem a prestar 

mais contas que aquelas que não possuem. 

 Hipótese 3A: Organizações registradas em conselhos de políticas públicas têm maior 

probabilidade de avaliar serviços que aquelas que não são registradas.  

 Hipótese 3B: Organizações registradas em conselhos de políticas públicas tendem a 

prestar mais contas que aquela

H

legitimidade, isomorfismo, dinâmica

su

 
68 As hipóteses foram enunciadas na forma de “hipóteses alternativas” e testadas a partir de modelos estatísticos 
de regressão logística binária, cuja variável dependente é a avaliação de serviços (H1A, H2A, H3A e H4A) e de 
regressão linear múltipla, cuja variável dependente é a prestação de contas (H1B, H2B, H3B e H4B). Observa-
se que o enunciado das hipóteses para cada variável dependente é distinta: (a) as organizações têm maior 
probabilidade de avaliar serviços ou (b) tendem a prestar mais contas. Essa distinção reflete justamente os 
métodos de regressão utilizados, visto que na regressão logística mensura-se a probabilidade de ocorrência da 
variável dependente, enquanto na regressão linear, a sua variabilidade. Aprofundamentos sobre o assunto 
constam no capítulo 4 (Metodologia), seção 4.2.3 (Tratamento dos Dados), p.104. 
69 O modelo descrito na FIG. 11 é fundamentado em teoria e método e, portanto, denominado teórico-analítico.  
Ver no capítulo 4 (Metodologia), seção 4.2.3 (Tratamento dos Dados), p.104, discussão pertinente sobre a 
utilização dos testes estatísticos conjuntamente com teorias não estatísticas, constituindo-se essa uma das 
principais formas de se sustentar cientificamente a relação entre variáveis nas ciências sociais. 
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A partir desse ponto, a pesquisa concentra sua análise em uma das racionalidades, 

embora reitera-se a posição dialógica quanto à temática assim como se reconheça a presença e 

a importância da racionalidade substantiva que é característica significativa das organizações 

do 

 

nção completa ou de reprodução total de 

plina particular em que o 

pesquisa demonstra os procedimentos 

met

 

 

terceiro setor. Mas como lembra Fernandes (1967, p.49-50),  

[...] compete-nos chamar a atenção para o exercício dessa atividade seletiva. Não 
diríamos que esse ponto de vista pressuponha uma “simplificação” da realidade [...]. 
Não se pode ter em mente o ideal de rete
todos os fatos. O que se pode ter, legitimamente, é indicar que pelo menos os fatos 
brutos essenciais ou mais significativos foram ou serão descritos, e que as normas do 
procedimento científico se acham estabelecidas na disci
próprio pesquisador opera. 

 

A contento, o próximo capítulo da 

odológicos adotados na investigação.  
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4.   M

4.1. Caracterizaçã
 

Tendo em vista

teórico-analítico descri

conform  indica a FIG.12. 

 

etodologia 
 

Descreve-se neste capítulo a caracterização da pesquisa, assim como o conjunto de 

métodos adotados para a operacionalização da investigação. 

 

o da Pesquisa 

 os objetivos propostos, bem como a operacionalização do modelo 

to na seção anterior, esta pesquisa foi delineada ao longo de três etapas, 

e

Estatística
1ª Etapa

Discurso
2ª Etapa

História
3ª Etapa

Exploratória
Quali-quantitativa

Indutiva

Informações Geradas nos Resultados das Etapas
=

Preditivas
 

      FIGURA 12: Caracterização da Pesquisa 
                    Fonte: Elaborado pelo autor 
 

e como quantitativa na primeira etapa e como qualitativa nas 

demais. Em seu conjunto, as três etapas são vistas como complementares e correspondem ao 

processo de triangulação. Para Vergara (2005, p.257), a triangulação visa determinar a 

posição de um objeto a partir de diversos pontos de referência e pode ser definida “[...] como 

uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de diversos métodos para investigar um 

mesmo fenômeno”. A estratégia de interação entre métodos adotada, além de mostrar-se útil 

para a obtenção de diferentes perspectivas sobre o Terceiro Setor, encontra especial aplicação 

para o alcance da validade deste estudo, pois todas as fontes de dados utilizadas constituem-se 

como secundárias.  

  

A pesquisa caracteriza-s
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Na primeira etapa, a pesquisa quantitativa baseou-se principalmente nos testes das 

ipóteses, considerando a utilização de técnicas estatísticas de regressão sobre dados de uma 

amostra

blico-MG. Na segunda etapa, a 

esquisa qualitativa considerou a análise de conteúdo das informações que constam no texto 

 Prestação de Contas da Sociedade Civil na América 

atina - CASO: BRASIL”, de autoria de Landim e Carvalho (2007). Na terceira etapa, 

abordo

s de internet. 

Como resultado, cada etapa – e a pesquisa em seu conjunto – gerou informações de 

natureza preditiva, conforme taxonomia empregada por Bento e Ferreira (1982). Segundo 

esses autores (1982, p.10), “as informações preditivas permitem a formação de um quadro 

geral sobre como se apresenta o fenômeno em suas múltiplas facetas”, tendo por referência 

hipóteses anteriormente geradas por informações sugestivas. Assim, esta pesquisa constata 

certas relações e determinadas características do fenômeno, conforme descrito no modelo 

teórico-analítico. No entanto, informações preditivas não possibilitam afirmar 

categoricamente relações de causa e efeito. Segundo Bento e Ferreira (1982, p.11), 
 

É necessário ressaltar, todavia, que as informações preditivas permitem apenas 
afirmar que dadas certas circunstâncias, esperam-se certos resultados [...]. Isso é 
muito diferente de afirmar que tais circunstâncias são a causa desses resultados. [...] 
Só porque dois fenômenos estão associados, isso não uer dizer que um causou o 

ecessário nda que se “prove” que a 
sto efeito, e que não existe um terceiro 

usa comum de ambos os fenômenos. 

h

 de 1.134 organizações, advindos da base de dados do Diagnóstico do Terceiro Setor de 

Belo Horizonte, cedida para esta pesquisa pelo Ministério Pú

p

para discussão “Projeto Transparência e

L

u-se o Terceiro Setor a partir de uma perspectiva histórica, tendo por referência a 

consulta a livros, artigos e outros materiais de cunho científico, além de documentos, 

relatórios de pesquisa e site

 q
aioutro; para concluir pela causalidade é n

mpo, o suposuposta causa antecedeu, no te
fator (ou muitos outros) que seja ca

 

Portanto, considerando as informações que podem ser buscadas como resultado da 

pesquisa, Bento e Ferreira (1982, p.14) esclarecem que  
 

[...] primeiramente, buscam-se informações sugestivas; com base nas direções por 
elas indicadas, procuram-se obter informações preditivas, que delineiem a forma de 
manifestação do fenômeno nas múltiplas dimensões da realidade; em seguida, 
exploram-se as relações descritas, à procura de informações decisivas de 
causalidades; finalmente, o conhecimento das relações de causa e efeito permitirá ao 
pesquisador empreender a busca de informações sistêmicas, [...] que endereçam a 
pesquisa a um nível superior de causalidade do problema, colocando-o no contexto 
mais amplo do sistema de fenômenos a que pertence70 (grifo do autor).  

                                                 
p.15) observam que uma série de limitações se impõe para a obtenção de informações 

decisivas e sistêmicas, “[...] fenômeno que, no tocante às ciências sociais em geral não é, de forma alguma, 
exclusivamente brasileiro. [...] Além disso, há extrema dificuldade em satisfazer os requisitos para a obtenção de 
informações decisivas sobre causalidade, no que tange às validades interna e externa (consistência e 

70 Bento e Ferreira (1982, 
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Considerando o nível da informação gerada ao final das etapas desta pesquisa, assim 

como o conhecimento disponível sobre a temática e a natureza secundária dos dados 

utilizados, registra-se que o fenômeno é pesquisado em bases exploratórias. Mesmo a 

pesquisa quantitativa, que pode sugerir um posicionamento descritivo da abordagem (visto o 

exame estatístico da relação entre variáveis), ocorreu a partir de recodificações na base de 

dados original do Diagnóstico, conforme intento do pesquisador, o que só reitera o caráter 

exploratório do estudo.  

Subjacente às informações obtidas (sejam elas quantitativas ou qualitativas), registra-

se a aplicação do método indutivo para a análise dos resultados. Como explica Fernandes 

(1967, p.55), “a indução na sociologia tanto pode assumir uma forma qualitativa, quanto uma 

forma q

m utilizar 

concom ente abordagens quantitativa e qualitativa, mas sim que “[...] cada proposição 

parcial precisa ser inte

análise deve ser feita a

possa afirmar ou nega

seguir esse princípio: hipóteses, 

elacionadas ao terceiro setor de Belo Horizonte; a pesquisa avança com a contextualização ao 

conteúdo analisado no trabalho L

 São Paulo e em algumas cidades 

do nordeste brasileiro.

contextualizada na dinâ

 

 

 

uantitativa, independente da complexidade dos fenômenos analisados ou objetividade 

relativa”. Lakatos e Marconi (1991) descrevem que a indução parte da observação e da 

comparação entre fatos ou fenômenos, tendo por finalidade descobrir as relações que existem 

entre eles. Partindo de dados particulares suficientemente constatados, através da indução 

infere-se uma “verdade geral”, não contida nas partes em separado. Portanto, para essas 

autoras (1991, p.47), o objetivo dos argumentos é “[...] levar a conclusões cujo conteúdo é 

muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam”. 

Como observam Bento e Ferreira (1982, p.48), o cuidado deve existir não e

itantem

rpretada à luz dos critérios de leitura estabelecidos na metodologia. A 

 partir das afirmações mais simples para as mais complexas, até que se 

r a suposição geral”. Assim as etapas foram organizadas de forma a 

parte-se de informações objetivas geradas pelos testes de 

r

andim e Carvalho (2007), que remete a informações 

advindas de organizações que atuam no Rio de Janeiro, em

 Por fim, a partir de diversas fontes de pesquisa, a problemática é 

mica histórica do Terceiro Setor brasileiro. 

                                                                                                                                                         
generalização). [...] Por fim, devido à carência de informações decisivas, a análise estrutural e a dinâmica de 
sistema transformam-se em debates ideológicos e análises de sensibilidade de modelos não confiáveis”. 
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4.2. P

orma, o modelo teórico-analítico é constituído por outros elementos 

que ext

nhecida pelo pesquisador e 

desenv

 

esquisa Quantitativa 
 

Na pesquisa quantitativa, o objeto de estudo e as relações entre as variáveis 

(enunciadas na forma de hipóteses no modelo teórico-analítico) foram conhecidos através de 

processos estatísticos. Salienta-se que o teste de hipóteses constitui-se como um dos 

procedimentos estatísticos adotados, muito embora seja ele o principal alicerce da pesquisa 

quantitativa. Da mesma f

rapolam os processamentos estatísticos adotados e remetem à fundamentação teórica 

que suporta o estudo. Para Lakatos e Marconi (1991), os processos estatísticos permitem obter 

representações mais simplificadas de fenômenos complexos, que são submetidos a uma 

descrição analítica e racional, onde busca-se também a generalização dos resultados. 

 As variáveis e as relações analisadas foram extraídas da base de dados do Diagnóstico 

do Terceiro Setor de Belo Horizonte. Por constituir-se como a principal fonte secundária desta 

pesquisa, a próxima seção dedica-se à descrição de algumas características desse material. Na 

seqüência, abordam-se a delimitação do universo de pesquisa e as técnicas de tratamento dos 

dados, incluindo a conferência e adequação do banco de dados do Diagnóstico, necessárias 

por tratar-se de uma fonte de dados de terceiros, inicialmente desco

olvida para fins outros que o da pesquisa em questão. 

Por sua vez, considerando essa natureza da base de dados e que a mesma tende a ser 

utilizada por outros pesquisadores, optou-se por realizar um registro minucioso dos 

instrumentais e dos procedimentos estatísticos adotados, de forma a garantir a validade interna 

da pesquisa (possibilidade de reproduzir o experimento e obter os mesmos resultados). Alguns 

desdobramentos metodológicos, em função de especificidades ou do nível de detalhamento, 

foram disponibilizados nos APÊNDICES da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1. Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte 

71

 pesquisa, 

álise sejam dessa natureza. Gil 

(2002) 

 universo de análise da pesquisa foi composto pelas organizações do terceiro setor de 

Belo Horizonte que se enquadravam na forma jurídica de associação ou fundação, em 

conform dade com as definições adotadas pela pesquisa. A delimitação proposta implicou em 

corte na base de dados do Diagnóstico, o que torna relevante a compreensão desse processo, 

considerando como ponto de partida a amostragem original. 

                                                

 

O Diagnóstico , realizado pelo Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor 

(CAOTSa, b) do Ministério Público de Minas Gerais, caracteriza-se como um levantamento 

de dados, com corte transversal, que em 2006 pesquisou 1.321 das 1.807 organizações que 

supostamente existem na capital mineira, objetivando 

 
traçar o perfil das instituições sem fins lucrativos no município de Belo Horizonte, 
fazendo constar de seus resultados o potencial de intervenção social dessas 
organizações na construção de uma conjuntura cidadã. [...]. Buscou-se a execução de 
um portentoso projeto, onde cada passo tinha que ser estudado e executado dentro 
dos rigores científicos, mesmo quando os procedimentos tiveram que ser 
remanejados de forma a absorver o maior e melhor aproveitamento de informações. 
[...]. Foram mais de 130 pessoas envolvidas diretamente no processo de
que originou um sem número de cruzamentos e conclusões que, necessariamente, 
abrem o conhecimento do Terceiro Setor de Belo Horizonte e propiciam novas 
experimentações para que a academia possa desenvolver seus trabalhos. (CAOTS, 
2006a). 

 

E foi com esse espírito de fomento aos estudos acadêmicos que o Ministério Público 

(MG) cedeu para esta pesquisa a base de dados completa do Diagnóstico. Gonçalves e 

Meirelles (2004) ressaltam que há muitas aplicações de dados secundários em pesquisas, 

classificando como funcional os estudos cujos dados de an

aponta como vantagem desse método de estudo o fato de os dados já terem sido 

coletados, o que além de se constituir como um procedimento econômico, possibilita ao 

pesquisador maior alocação de seu tempo ao processamento e à análise das informações. 

 

4.2.2. Delimitação do Universo de Pesquisa 
 

O

i

 
71 O Dia ico teve um orçamento de R$ 350.000,00 e foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fapemig). Foi operacionalizado através de parcerias com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe-SP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), Centro Universitário 
UNA, Universidade de Alfenas, Associação Mineira de Promoção das Entidades de Interesse Social (Ameis). 
Também contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e do Governo do Estado de Minas 
Gerais. 

gnóst
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A equipe do Diagnóstico utilizou diversos cadastros72 para o levantamento de 

formações sobre as organizações do terceiro setor. Todas as informações cadastrais foram 

inserida

iram o universo da pesquisa de campo 

m 1.807 organizações e, efetivamente as que foram pesquisadas, em 1.321 organizações.  

                    
Universo

Unive

otivos para não realização da pesquisa 51
Mudaram-se para fora de Belo Horizonte 41

in

s em um banco de dados, levando à identificação de 3.281 organizações. Após o 

cruzamento de dados e a exclusão de cadastros em duplicidade e de organizações que não se 

enquadravam no escopo da pesquisa, esse número foi reduzido para 2.773 organizações. 

Outras situações, conforme demonstra a TAB. 4, defin

e
           

TABELA 4                                                                                    
 pesquisado pelo Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte 
tro original do Diagnóstico 3281
Organizações com cadastro em duplicidade 323
Não selecionadas/não pertencentes ao Terceiro Setor 185

rso potencial 2773
Organizações inoperantes/fechadas 111
Atuação informal 95
Outros m

Cadas

Universo a pesquisar 2475
Organizações não localizadas 668
Universo da pesquisa de campo 1807
Responsável não localizado 346
Não quiseram participar da pesquisa 118

Questionários aplicados 1343
Questionários cancelados 22

Universo pesquisado 1321  
 

                                  Fonte: CAOTS, 2006a, p. 11. 
 

Como mencionado anteriormente, foram realizados alguns cortes no universo 

esquisado pelo Diagnóstico, conforme consta na TAB. 5. 

A 5                                                                                                        
Universo delimitado pela Pesquisa 

p

 
TABEL

Universo pesquisado pelo Diagnóstico 1321
Organizações Religiosas 114
Autarquias 13
Outras entidades de caráter público criada por lei 12
Partido Político 2
Organizações sem identificação 46

Universo considerado pela Pesquisa
Associações

1134
1033

Fundações 101  
                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                 
72 Foram utilizados os cadastros do Cartório de Pessoa Jurídica do município de Belo Horizonte, da Receita 
Federal, dos Conselhos Municipais, das Secretarias Municipais, das Promotorias de Justiça e de Fundações 
Ministério Público, do Conselho Nacional de Assistência Social, do Ministério da Justiça, da Prefeitura de Belo 
Horizonte e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais. 
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As organizações religiosas representam estruturas peculiares que introduzem as 

organizações em dimensões simbólicas, para além do contexto de racionalidade abordado. 

Ainda, em conformidade com as definições adotadas pela pesquisa, as igrejas não foram 

consideradas por se enquadrarem como tipologia jurídica própria (anteriormente eram 

consideradas associações, mas a partir do novo Código Civil foram classificadas em 

separado). As autarquias fazem parte do direito público e os partidos políticos são regidos 

por arcabouço jurídico específico e controlados e fiscalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral 

– TSE. Por fim, algumas organizações não tin entificação de sua forma jurídica, sendo 

também cortad

organizações, sendo 1033 estruturadas na forma jurídica de associação e 101 na de fundação.  

Salienta-se que, dentre as 1033 associações, encontram-se agrupadas 259 organizações 

cuja forma jurídica é a de Sociedade Civil Sem Fins Econômicos. As sociedades civis foram 

reconhecidas juridicamente pelo Código Civil de 1916, mas a partir do novo Código de 2002 

essa forma jurídica foi extinta. Na prática, continuam a coexistir com as associações e as 

fundações. Para o agrupamento das sociedades civis ao universo das associações (ao invés das 

fundações) a pesquisa considerou dois critérios, sendo o primeiro conceitual e o segundo 

estatístico: (a) as influências da legislação na operação das organizações, comum às 

sociedades e associações e distinta no caso das fundações; (b) o “patrimônio”, caracterizado 

“estatisticamente” iguais às 

ciedades civis (p=0,61) e ambas são distintas das fundações (p<0,001)73. Os testes 

estatíst

antir um alto poder de teste, sendo 

apaz de identificar efeitos sutis sobre as variáveis dependentes. Entretanto, isso aumenta a 

chance de se identificar “influências” que

analisar os resultados dos testes estatísticos com diligência, assim como, reitera-se a utilização 

da triangulação entre métodos para a avaliação global dos resultados.  

 

 

 

 

ham id

as da amostra. Destarte, o universo da pesquisa delimitou-se a 1134 

pelo volume da receita de cada grupo, onde associações são 

so

icos realizados encontram-se detalhados no APÊNDICE E.  

A amostra do estudo é grande o suficiente para gar

c

 podem não ter efeito prático. Portanto, é necessário 

 

                                                 
73 Para o agrupamento considerou-se o teste Kruskal Wallis, que identificou uma diferença global entre o volume de 
receita dos grupos (escala de 1 a 50, obtida através da recodificação de questão que classifica em faixas as receitas das 
organizações). Para verificar entre quais grupos ocorrem as diferenças, aplicou-se o teste Mann-Whitney. 
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4.2.3. 

quais, 

-se em características de 

interesse de

observados (no caso orga

(b) independentes, (c) 

dependentes, (d) espúrias e (e) intervenientes. O QUADRO 19 sintetiza e exemplifica cada uma 

dessas características. 

                                                

Tratamento dos Dados 
 

Para o tratamento de dados na etapa quantitativa considerou-se a utilização de técnicas 

estatísticas diversas, operacionalizadas através do programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences)74 versão 15.0 para Windows.  

Antes de se utilizar o programa, foi necessária a importação dos micro-dados do 

Diagnóstico que estavam em formato Microsoft Excel. Na seqüência, realizou-se através do 

SPSS a conferência da base de dados. Buscou-se identificar os dados fora do padrão ou 

inconsistentes, tendo por parâmetro o Manual de Referência elaborado pela equipe do 

Diagnóstico (CAOTS, 2006b). De uma maneira geral foram encontrados poucos erros, os 
75por sua vez, foram tratados como missing values , considerando que a perda da 

informação seria insignificante diante do expressivo tamanho da amostra.  

Ainda que pese o fato de os dados não terem sido coletados pelo pesquisador, esta base 

de dados foi desenvolvida por instituições de notória competência técnica. Portanto, há de se 

sustentar que apresenta um nível de consistência e confiabilidade adequado para este estudo. 
 

4.2.3.1. Variáveis e Definições Constitutiva e Operacional 
 

Foram extraídas do Diagnóstico e utilizadas pela pesquisa apenas as variáveis que 

mostraram-se alinhadas com as proposições do estudo e com a sua fundamentação teórica. As 

variáveis, para Andersom, Sweeney e Williams (2003), constituem

 uma pesquisa, que são medidas tendo por referência cada um dos elementos 

nizações do terceiro setor).  

As variáveis diferem entre si, principalmente nos tipos de dados por elas mensurados e nas 

funções a elas atribuídas pela pesquisa. Quanto ao tipo, que determina a quantidade de informação 

que uma variável pode prover, podem ser classificadas como (a) quantitativas ou (b) qualitativas. 

Quanto às funções, podem ser classificadas como (a) descritivas, 

 
74 Pacote Estatístico para as Ciências Sociais (tradução do inglês). O SPSS dispõe de amplo instrumental 
estatístic stitui-se como um dos softwares mais utilizados para análise quantitativa nas ciências sociais. 
75 O missing value representa um dado faltante em alguma variável pesquisada. Sua ausência não afeta os 
cálculos estatísticos, desde que não sejam em grande volume. Geralmente surgem por que o entrevistado negou-
se a responder alguma questão ou por que houve esquecimento do próprio pesquisador em assinalá-la. Também 
podem ser utilizados como nesta pesquisa, onde estabeleceu-se que informações inconsistentes ou erros fossem 

A, 1999).  

o e con

tratadas como dados ausentes. Todavia, procedimentos como esse devem ser aplicados com cautela, visto que o 
volume de dados ausentes pode comprometer a qualidade dos resultados. Assim, é importante diagnosticar os 
dados ausentes para que sejam tomados os procedimentos mais apropriados para cada caso (FERREIR
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QUADRO 19                                                                                                       
Classificação das Variáveis 

Classificação Descrição Exemplos 
Q

sultado de 
discretas). 

organização presta contas, podendo 
assumir valores entre 0 e 9. 

uantitativas Utilizam-se “números” para identificar os 
atributos da variável. Tais números podem 
assumir um valor qualquer em um determinado 
intervalo (intervalares) ou serem re
uma contagem do número de itens (

A variável Prestação de Contas é 
mensurada a partir de uma escala que 
corresponde ao número de públicos que a 

Ti
po

 Qualitativas Utilizam-se “rótulos” ou “nomes” para 
identificar os atributos da variável (nominais). 
Os valores assumidos pelas variáveis também 
podem denotar ordem (ordinais). Seja qual for o 
caso, as variáveis podem ser tanto em formato 
numérico quanto não-numérico. 
 

A variável Avaliação de Serviços é 
mensurada a partir da observação de que 
a organização “avalia serviços” ou “não 
avalia”. De outra forma, mensura-se 
“sim” ou “não”. Ainda, para simplificar o 
registro em um banco de dados, opta-se 
na maioria das vezes pela inserção 
numérica, onde o “sim” é representado 
por 1 e o “não” por 0.  

Descritiva76 Descrevem as informações das variáveis, sejam 
elas quantitativas ou qualitativas. Servem 
apenas como estimativas pontuais, sem que se 
estabeleçam explicitamente relações de 

Variáveis Idade ou Tamanho das 
organizações. 

independência ou dependência. Não fazem parte 
do modelo.  

Independente É aquela que afeta outra variável. É a 
antecedente em uma relação entre variáveis. 
Numa pesquisa, faz-se as predições no sentido 
variável independente => variável dependente, 

Variáveis Forma Jurídica, Títulos e 
Certificações, Conselhos, Financiadores. 

correspondendo àquilo em função do qual se 
deseja realizar previsões ou obter resultados.   

Dependente É aquela afetada ou explicada pela variável 

entre variáveis. Corresponde àquilo que se 

Variáveis Prestação de Contas e 
ção de Serviços. independente. É a conseqüente em uma relação Avalia

deseja prever ou obter como resultado. 
Espúria Não são diretamente objeto de estudo, mas 

interferem na relação entre as variáveis 
independentes e as dependentes.  

Poder-se-ia considerar que a variável 
Receita também exerce influência sobre a 
prática de prestação de contas: “quanto 
maior a receita, maior a probabilidade de 
se prestar contas”. Essa função da 
variável não foi considerada no modelo 
teórico-analítico da pesquisa. 

Fu
nç

ão
 

Interveniente Estão entre as variáveis independente
dependentes. Constituem-se como 

s e 
causa 

Poder-se-ia considerar que a variável 
Área de Atuação pode ser causa 

dessa prática pode ser mais demandada 
que em outras. Essa função da variável 
não foi considerada no modelo teórico-

necessária da variável independente e condição 
determinante para ocorrência da variável 
dependente.  

necessária da variável independente 
Conselhos, visto que em áreas como a de 
Assistência Social, as organizações 
devem ser registradas em conselho 
homônimo para operar e celebrar 
convênios com o poder público. Pode ser 
condição determinante para ocorrência da 
variável dependente Prestação de Contas, 
visto que em algumas áreas, a exigência 

analítico desta pesquisa. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Stevenson (1981) e Anderson, Sweeney e Williams (2003).  

 

 

                                                 
76 Classificação do pesquisador, visando à organização e à explicação das funções assumidas pelas variáveis na 
pesquisa. 
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No QUADRO 20 consta a des

com del analítico e, no QUADRO 21, das variáveis dependentes. Salienta-

se que ár

utilizadas no mode

dr

operacional. Segu t

conceituação teóric  

identificação emp rconi (1991)

pesquisadores dêem atenção aos temas de conceituação e

const rm o

 

                                                                                            

Variável in

crição detalhada das variáveis independentes que 

põem o mo o teórico-

 foi necess io recodificar as variáveis originais do D

lo proposto. As recodificações encontram

iagnóstico para que pudessem ser 

-se detalhadas no APÊNDICE A.   

Nos qua os são também abordados os concei

ndo Gil (2002), a definição constitu

a da variável e a definição operacional

írica. Para Lakatos e Ma

tos de definição constitutiva e 

iva pode ser entendida como a 

como a forma de mensuração e de 

, é de vital importância que os 

 operacionalização de variáveis e 

rutos, de fo a a contribuir e facilitar a realização de 

 
QUADRO 20           

utras pesquisas na área.  

Descrição das Variáveis Independentes (Modelo Teórico-An
ição Constitutiva Defin

alítico) 
ição Operacional Tipo Def

Forma 
Jurídica 

Confo
podem
assoc
const

o cr
taç

adas em associações (0) 
ndações (1). 

Nominal 
rme o Código Civil, as organizações 
 se estruturar nas formas jurídicas de 

iação ou fundação. Associações 
ituem-se pela união de pessoas; fundações 

As 
agrup
ou fu

sã
do

iadas por um instituidor, a partir da 
ão de patrimônio. 

organizações foram Qualitativa 

Títulos e 
Certificações 

Organ
pleite
Públi
peran
ordem
conferidos e
Utilidade Pública, de OSCIP) e de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 

m 
s naquelas que têm 

Qualitativa 
Nominal 

izações juridicamente constituídas podem 
ar títulos e certificações junto ao Poder 

As 
agrupada

co, conferindo-lhes maior legitimidade 
te a sociedade, além de benefícios de 
 prática, como isenções fiscais. Os títulos 

m âmbito federal são os de 

quais
(1) e n

organizações fora

quer títulos e certificações 
aquelas que não têm (0).  

Conselhos de 
Polític
Públicas 

Órgãos compostos por representantes da 
ied
a a

suas p
dos re
áreas, 
Direito da Cria  (CMDCA) 
e de Assistência Social (CMAS). Para se 
habilitar a operar certos programas ou mesmo 
celebrar parcerias e convênios com o governo, 
visando à execução de políticas públicas, as 
organizações precisam se registrar nos conselhos 

As 
as soc

par
ade civil e do governo, tendo legitimidade 
tuar nas políticas públicas, na definição de 
rioridades, de seus conteúdos ou mesmo 
cursos orçamentários. Atuam em diversas 
mas foram considerados os municipais de 

nça e do Adolescente

agrup
regist
conse
não sã

organizações foram Qualitativa 
adas naquelas que são 
radas em quaisquer dos 
lhos (1) e naquelas que 
o (0).  

Nominal 

Financiadores Constituem-se como grupos que fomentam as 
atividades das organizações do terceiro setor, 
transferindo principalmente recursos financeiros 
e materiais, através de diversas formas, tais 

pesquisa: o governo, as empresas, as 
organizações financiadoras nacionais e as 
agências e organizações financiadoras 
internacionais. 

A pr
(em 
organ
partir

nenhum desses financiadores e 
4 para aquelas que recebiam 
financiamento de todos.  

como doações, patrocínios ou convênios. Estão 
entre os financiadores considerados pela 

Assim, atribuiu-se 0 para as 
organizações que não tinham 

esença dos financiadores 
número de 4) em cada 
ização foi mensurada a 
 de uma escala de 0 a 4. 

Quantitativa 
Escalar 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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QUADRO 21                                                                                   
Descrição das Variáveis Dependentes (Modelo Teórico-Analítico) 

Variável Definição Constitutiva Definição Operacional Tipo 

                    

Avaliação de 
Serviços 

As organizações utilizam algum tipo de 
metodologia formal de monitoramento, de 
avaliação ou indicadores das atividades que 
desenvolvem.  

A organização utiliza (1) ou 
não utiliza (0) alguma 
metodologia de avaliação de 
serviços.  

Qualitativa 
Nominal 

Prestaçã
Contas 

organização está inserida; g) Ministério 
Público; h) beneficiários; i) outros públicos. 

o de As organizações prestam contas de suas 
atividades a uma grande diversidade públicos, 
seja em relação à sua execução propriamente 
dita, ou em relação aos recursos que recebem 
para realizá-las. Dentre os públicos 
considerados estão: a) órgão interno da 
organização; b) associados e/ou 
mantenedores; c) governo (incluindo Tribunal 
de Contas da União); d) doadores e 
patrocinadores; e)  manutenção de títulos e 
certificações; f) comunidade em que a 

Considerou-se o número de 
públicos ou órgãos que a 
organização presta contas, 
numa escala de 0 a 9.  Assim, 
atribuiu-se 0 para as 
organizações que não 
prestavam contas a nenhum 
desses grupos e 9 para aquelas 
que prestam contas a todos 
eles.  

Quantitativa 
Escalar 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4 An
 

Inicial as pela pesquisa, foi realizada a análise 

e  d a  

evidenciadas. qüên mo, máximo 

e desvio-padrã s diversos entre as variáveis78, tendo em 

vista o aprofu dos dados. Tal procedimento, como indica 

C 7 r os dad r 

as informaçõe p

As me se ia encontram-se sintetizadas 

no QUADRO

 

 

 

 

 

 

 

     

.2.3.2. álise Exploratória dos Dados 

mente, diante das variáveis considerad

xploratória os dados, de forma que as característic

Buscou-se obter a distribuição de fre

o77, além da realização de cruzamento

ndamento e a melhor compreensão 

s das organizações pesquisa

cia, média, mediana, míni

das fossem

azorla (200 , p.21), é utilizado “para organiza

s subjacentes, elucidando o trabalho de 

didas estatísticas consideradas na análi

 22. 

os e apresentá-los de forma

esquisa”.  

 exploratór

 a percebe

                                            
IES e EXPLORE no SPSS (menu ANALYSE / DESCRIPTIVE STATISTICS). 

 Procedimento CROSSTABS no SPSS (menu ANALYSE / DESCRIPTIVE STATISTICS). 
7

78

7 Procedimentos FREQUENC

 - 107 - 



QUADRO 22                                                                                                       
Descrição das Medidas Estatísticas 

Parâmetro Descrição 
Freqüência É um sumário tabular que mostra a freqüênc

observações em cada uma das classes consider
mas sua utilização mais comum se dá em dado

ia numérica e/ou a porcentagem
adas. Aplica-se a todos os tipos d
s qualitativos e em faixas construí

 relativa de
e variáveis, 

 

das a partir 
de dados quantitativos.       

Média Medida de posição central, calculada somand
número de observações. 

o elo -se os valores dos dados e dividindo-se p

Mediana denados. 
ediana e 

Medida de posição central, cujo valor fica n
Divide os dados em dois grupos iguais, um c
outro com valores menores ou iguais à median

o meio da seqüência de dados or
om valores maiores ou iguais à m

a.   

Mínimo Menor valor assumido pela variável. 

Máximo Maior valor assumido pela variável. 

Desvio Padrão icar a distância média entre os elementos da Medida de variabilidade utilizada para se verif
amostra e média de todo o grupo. 

 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Stevenson (1981). 

4.2.3.3. Correlações 

As estatísticas demonstradas na análise exploratória servem apenas como estimativas 

pontuai

 negativo. Valores próximos 

de 0 in

 entre 0 e 0,20 são consideradas muito baixas, entre 0,20 e 0,40 são baixas; 

ntre 0,41 e 0,60 são médias; entre 0,61 e 0,80 são altas; e maiores que 0,81 são muito altas. 

 

 

s, necessitando de procedimentos mais apurados para o aprofundamento do estudo. 

Assim, realizou-se a análise das correlações simples de Pearson79, aplicada apenas às 

variáveis que compõem o modelo teórico-analítico da pesquisa.  

Segundo Stevenson (1981), o objetivo da análise correlacional é a determinação da 

força do relacionamento linear entre duas variáveis, expressa num coeficiente de correlação 

(r).  Atribui-se valores de -1 a +1, sendo que +1 indica que duas variáveis estão perfeitamente 

relacionadas em um senso linear positivo e -1 em um senso linear

dicam que as variáveis não encontram-se correlacionadas. Para Pestana e Gagueiro 

(2003), correlações

e

 

 

 

 

 

                                                 
79 Procedimento BIVARIATE no SPSS (menu ANALYSE / CORRELATE). 

 - 108 - 



4.2.3.4. Regressões e Testes de Hipó
 

ális  

como se verá n  

Visto que o mo o da pesquisa prevê a relação simultânea entre mais 

variáveis (relaçã ou-se mão de técnicas estatísticas de regressão para os 

te  hipó  

relacionadas ao ndentes) influenciam as variáveis 

r das às es do terceiro setor (variáveis dependentes) .  

itera-s pendentes” e “dependentes”, as informações 

g  

ar que as variáveis estão relacionadas entre 

 sem, no entanto, assumir que exista relação de causalidade nitidamente constatada. Apenas 

sistêmicas permitem essas inferências. Nessa direção, Andersom, 

weeney e Williams (2003) lembram que os resultados de uma regressão, ainda que 

demons

aticamente todas as ciências. 

Seu pri

a 

edida de eficiência do ajuste do modelo, que pode assumir valores de 0 a 1. Para Anderson, 

weeney e Williams (2003), os valores de r² variam enormemente conforme as características 

e cada ciência. Para dados típicos das ciências sociais, os autores salientam que valores 

aixos, próximos a 0,25, são geralmente considerados de utilidade. 

A regra que decide se determinada afirmação ou hipótese é verdadeira baseia-se no 

teste de significância80 (STEVENSON, 1981). É natural que o conjunto das organizações 

                                                

tese 

A an e de correlação, ainda que apresente inúmeras utilidades para a pesquisa,

a análise dos resultados, restringe-se à relação linear entre duas variáveis.

delo de teórico-analític

o multivariada), lanç

stes das teses. De uma maneira geral, tais hipóteses prevêem que as variáveis

s agentes institucionais (variáveis indepe

elaciona práticas de gestão das organizaçõ

Re e que apesar dos termos “inde

eradas pelos testes são preditivas. Como asseveram Bento e Ferreira (1982, p.11), 

informações dessa natureza permitem apenas afirm

si

informações decisivas e 

S

trem relações entre variáveis e subsidiem a constatação de hipóteses, dependem de 

interpretação com base em fundamentação teórica que suporte o estudo em questão.  

A regressão, segundo Tabachnick e Fidel (2001), é um dos métodos mais tradicionais 

para avaliação de relações de dependência entre variáveis em pr

ncípio fundamental reside na busca de relações entre uma variável dependente e uma 

ou mais variáveis independentes. Para a compreensão de como se dá o relacionamento entre 

variáveis, são utilizados diversos parâmetros, cuja descrição completa encontra-se nas seções 

seguintes, que tratam de especificidades dos modelos de regressão utilizados na pesquisa. 

No momento, cabe menção aos parâmetros genéricos da regressão, como é o caso do 

coeficiente de determinação (r²), que demonstra a porção da variabilidade na variável 

dependente que pode ser explicada pelo modelo de regressão estimado. O r² representa um

m

S

d

b

 
80 Esta concepção é compartilhada em todos os testes estatísticos de hipóteses, a despeito da ênfase nos modelos 
de regressão aqui apresentados. 
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pesquisa s apresente variações quanto às suda as características. Justamente, o ponto focal do 

ste de significância é identificar se as variações de fato se devem a uma relação entre 

variáve

existên

ra (essa 

probab

e a 

econom

esquisa, observa-se que a 

relação

considerada caso não houvesse indicações ou expectativas sobre o comportamento das 

te

is ou à variabilidade casual decorrente das distintas características encontradas. O 

processo geral do teste de significância consiste no seguinte: 

a) Formula-se a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula (H0) é uma 

afirmação de que não há relação entre as variáveis e o teste de significância buscará 

constatar sempre essa afirmação. A hipótese alternativa (H1) é a que demonstra que 

determinada relação é esperada entre as variáveis. Nesta pesquisa, optou-se por enunciar as 

hipóteses na forma de hipóteses alternativas, visto que a fundamentação teórica sugeriu a 

cia de relações entre as variáveis. A título de exemplo, demonstra-se a Hipótese 1B da 

pesquisa: Organizações cuja forma jurídica é a de fundação tendem a prestar mais 

contas que aquelas estruturadas como associações. Assim, quando aplicado o teste de 

significância, pressupõe-se que tanto fundações quanto associações prestam contas 

“igualmente”, ou seja, que não existe relação entre a forma jurídica e a prática de prestação de 

contas.  

b) Escolhe-se um nível de significância apropriado. O nível de significância de um 

teste é a probabilidade de uma hipótese nula ser rejeitada, quando verdadei

ilidade de ocorrência é conhecida como Erro Tipo I). Assim, determina-se qual o valor 

crítico para aceitação ou rejeição de H0. Esse valor baseia-se no nível-p (probabilidade de 

significância). Por exemplo, um nível p de 0,05 indica que há 5% de probabilidade de que 

exista relação entre as variáveis, mesmo que ela não seja verdadeira. De outra forma, 

considera-se que o resultado encontrado tem 95% de confiabilidade. Andersom, Sweeney e 

Williams (2003) asseguram que em muitas áreas de pesquisa, como a administração 

ia, o nível-p de 0,05 é tratado como um "limite aceitável" de erro. Nesse sentido, 

adotou-se nesta pesquisa esse mesmo nível, de modo que toda vez que ele for menor do que 

0,05, rejeita-se a hipótese nula e assume-se, com 95% de confiabilidade, que existe uma 

relação entre as variáveis, confirmando cada hipótese enunciada pela pesquisa. 

c) Escolhe-se a lateralidade do teste. Conforme o enunciado de cada hipótese, o 

valor crítico para aceitação ou rejeição de H0 pode envolver desvios em ambas as direções ou 

apenas numa direção. Retomando o exemplo da Hipótese 1B desta p

 esperada envolve apenas uma direção, ou seja, “fundações tendem a prestar mais 

contas que associações”. De outra forma, uma relação em ambas as direções poderia ser 

variáveis, buscando-se apenas identificar a relação, seja ela positiva ou negativa. A 
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implicação prática da lateralidade se dá na avaliação dos testes, visto que, na variação em 

apenas uma direção, divide-se o nível-p por “dois”. Assim, caso seja encontrado no teste de 

hipótese um nível-p de 0,08, a relação será considerada válida, pois representa um nível-p de 

0,04. Todos os valores de “p” apresentados nos testes de hipótese desta pesquisa 

passar

ções, Conselhos e Financiadores) mantiveram-se as mesmas nos dois modelos.  

am por esse tratamento e encontram-se divididos por “dois”.  

Expostos os parâmetros gerais para a compreensão do tratamento estatístico adotado 

pela pesquisa, adentra-se nas próximas seções em especificidades dos modelos de regressão. 

Visto o tipo81 de cada uma das variáveis dependentes, foi necessária a utilização de dois 

modelos distintos de regressão. Um dos modelos baseia-se na análise de regressão logística 

binária (variável dependente Avaliação de Serviços) e outro na de regressão linear múltipla 

(variável dependente Prestação de Contas). Apesar de na fundamentação teórica a temática 

da avaliação preceder a de prestação de contas, na metodologia será demonstrado inicialmente 

o modelo linear e depois o logístico, visto que algumas características do primeiro mostram-se 

úteis para a compreensão do segundo. As variáveis independentes (Forma Jurídica, Títulos e 

Certifica

Diante do caráter exploratório da pesquisa, em ambas as regressões foi utilizado o 

método enter82 do SPSS, que inclui ao mesmo tempo todas as variáveis independentes no 

modelo, sejam ou não significativas (FERREIRA, 1999).  

 

 

 

 

                                                 
81 O tipo da variável utilizada no modelo remete à natureza dos testes estatísticos, que podem ser paramétricos e 
não-paramétricos. Segundo Stevenson (1981), os testes paramétricos sugerem uma forma de distribuição dos 
dados, sendo a mais popular a distribuição normal (apesar de existirem outros tipos como a Gama, Weibull, 
Poisson e Expo
testes nã

nencial). Esses testes também utilizam estimativas como a média ou a variância populacional. Os 
o-paramétricos não assumem uma distribuição probabilística dos dados, sendo, portanto, conhecidos 

como testes de livre distribuição. Em geral, os testes paramétricos mostram-se mais poderosos do que os não-
paramétricos. Todavia, a opção por uma ou outra natureza de teste, como mencionado, depende do tipo dos 
dados utilizados (quantitativos ou qualitativos) e, no caso das regressões, especificamente daqueles empregados 
na variável dependente. Portanto, como a variável prestação de contas é do tipo quantitativa, o modelo de 
regressão utilizado é o linear e toda a sua estimação baseia-se em estatística paramétrica. A variável avaliação de 
serviços é do tipo qualitativa e o modelo de regressão utilizado é o logístico, sendo toda a sua estimação baseada 
na distribuição logística, mais facilmente atendida para dados qualitativos do que a distribuição normal. 
82 Os outros métodos de análise são stepwise e forward (métodos de inclusão progressiva de variáveis 
independentes), backward (método de eliminação progressiva de variáveis independentes) e remove (método que 
calcula o modelo sem inclusão de qualquer variável independente). Conforme a aplicação, sugere-se a utilização 
de diferentes metodologias, de forma a se encontrar o melhor ajuste do modelo de regressão (FERREIRA, 1999). 
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4.2.3.4.1. Regressão Linear Múltipla 

 

A regressão linear múltipla83 é utilizada para identificar como uma variável 

dependente relaciona-se com duas ou mais variáveis independentes. A variável dependente 

deve ser do tipo quantitativa, como é o caso da variável Prestação de Contas, que varia de 0 a 

9, conf

ente 

descrev

onselhos + β1 Financiadores + ε       [2] 
 

 partir dessa equação, objetiva-se encontrar uma combinação linear das variáveis 

referentes aos Agentes Institucionais (independentes) que maximize a capacidade preditiva da 

prática de Prestação de Contas (variável dependente) pelas organizações do terceiro setor. 

Acrescenta-se a constante (β0) que ajusta a variabilidade da variável dependente. Subjacente a 

essa lógica estatística, busca-se, de fato, encontrar a relação entre construtos teóricos, em 

conformidade com os pressupostos do modelo teórico-analítico da pesquisa. Todavia, tem-se 

orme o número de públicos aos quais a organização presta contas. Anderson, Sweeney 

e Williams (2003) descrevem a equação fundamental desse modelo de regressão [1], onde Y 

representa a variável dependente e X1, X2, (...) , Xp as variáveis independentes. Os parâmetros 

β1, β2, (...) , βp demonstram a razão com que cada variável independente se relaciona com Y . 

O parâmetro β0 é uma constante que ajusta a equação de regressão e ε é uma variável aleatória 

definida como o termo de erro.  
 

[1] 

 

Considerando a variável dependente Prestação de Contas, poder-se-ia idealm

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βpXp + ε 

er a seguinte equação para o modelo linear múltiplo [2]: 
 

Prestação de Contas = β0 + β1 Forma Jurídica +  β1 Títulos + β1 C

A

em mente as limitações desse modelo em prever um fenômeno complexo que, 

indubitavelmente, também é influenciado por outras variáveis (p. ex. tamanho e idade das 

organizações)84. Nessa direção, o modelo da pesquisa objetiva tão somente constatar relações 

entre as variáveis, sem se pretender como um acurado instrumento gerador de informações 

decisivas ou sistêmicas sobre a prática de prestação de contas. Por esse motivo, optou-se por 

não descrever nos resultados dos testes estatísticos os parâmetros da constante (β0), sendo 

suficiente, para o que se pretende, apenas a utilização da significância dos testes. 
                                                 
83 Procedimento LINEAR no SPSS (menu ANALYSE / REGRESSION). 
84 O aprofundamento dessa discussão encontra-se nas Considerações Finais, seção 8.2 (Terceiro Setor e as 
múltiplas teorias das organizações), p.163. 
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Em regressão múltipla, a significância é vista por duas óticas. A significância total do 

odelo (baseada no teste F)85 é utilizada para determinar se há uma relação significante entre 

a variá

rificação de sua estabilidade e da ausência de inconsistências 

ue possam invalidá-lo. Tabachnick e Fidel (2001) sugerem as seguintes avaliações: (a) 

multicolineariedade; (b) linear dependência dos resídu

(e) normalidade do resíduo e; (f) casos influentes (outliers). A descrição detalhada dessas

avaliaç

 
 

 

m

vel dependente e o conjunto de todas as variáveis independentes. A significância 

individual (baseada no teste t)86 determina se cada variável é significante, sendo este o 

parâmetro utilizado para a constatação das hipóteses da pesquisa.  

Outro ponto a considerar é a medida da eficiência do ajuste do modelo, que é dada 

pelo coeficiente de determinação múltiplo ajustado (R² ajustado). Aplica-se a esse coeficiente 

a mesma lógica descrita na seção anterior para o r², que inclusive constitui-se como base para 

se estimar o R² ajustado87.  

Entretanto, mesmo com um alto valor de R² ajustado, o modelo de regressão só deve 

ser considerado válido após a ve

q

idade; (c) homocedasticidade; (d) in os; 

 

ões, bem como a demonstração completa dos testes do modelo de Prestação de Contas 

encontram-se disponíveis no Apêndice B. 

 

 

 
 
 

 

 

                                                 
85 O teste F verifica diferenças entre duas variâncias. Na regressão ele verifica se a variância explicada pela 
regressão é significativamente superior à variância não explicada pelo modelo. Quando o teste apresenta um 
resultado significativo (p<0,05) pode-se dizer que o modelo consegue explicar uma parcela significativa da 
variação total dos dados e, portanto, ao menos uma das variáveis independentes está associada à variável 
dependente. 
86 O teste t na regressão avalia se o parâmetro Beta das variáveis independentes é diferente de zero 
Neste caso (p<0,05) pode-se dizer que a variável esta significativamente associada a variável depe

na população. 
ndente. 

87 O R² ajustado atenua o ajuste obtido pela complexidade do modelo e pelo tamanho da amostra. Assim, 
do em comparação a modelos 

dida 
modelos complexos ajustados em amostras pequenas teriam seu ajuste penaliza
simples ajustados em grandes amostras. Por levar em conta a parcimônia, o R2 ajustado tende a ser uma me
mais fidedigna do ajuste do modelo. 
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4.2.3.4

logia de monitoramento ou 

avaliaç

ependente sobre a variável dependente Y. O parâmetro β0 é uma 

constan

Considerando a variável dependente Avaliação de Serviços, poder-se-ia idealmente 

escrever a seguinte equação para o modelo logístico binário [4]: 

Avaliação de Serviços = β0 + β1 Forma Jurídica +  β1 Títulos + β1 Conselhos + β1 Financiadores + ε    [4] 

A partir dessa equação89, objetiva-se encontrar uma combinação lógica das variáveis 

os Agentes Institucionais (independentes) que maximize a probabilidade de 

ocorrência da prática de Avaliação de Serviços (variável dependente) pelas organizações do 

terceiro setor. Acrescenta-se a constante (β0) que ajusta a probabilidade de ocorrência da 

variável dependente. Pelos mesmos motivos explicitados na seção que abordou o modelo de 

regressão múltipla, optou-se por não descrever nos resultados dos testes estatísticos os 

.2. Regressão Logística Binária 

 

A regressão logística binária88 é utilizada quando a variável dependente é qualitativa 

(dicotômica), com dois resultados possíveis, como é o caso da variável Avaliação de Serviços, 

que assume o valor 1 quando a organização utiliza alguma metodo

ão e o valor 0, quando não utiliza. Tabachnick e Fidel (2001) descrevem a equação 

fundamental desse modelo de regressão [3], onde Y representa a variável dependente e X1, X2, 

(...) , Xp as variáveis independentes. Os parâmetros β1, β2, (...) , βp demonstram o efeito 

relativo de cada variável ind

te que ajusta a equação de regressão e ε é uma variável aleatória definida como o 

termo de erro. Por fim, o parâmetro Pi representa a probabilidade de resposta da variável 

dependente Y, pois, como mencionado, esta função trabalha em um intervalo de ocorrência 

dos valores 0 e 1.  

 

[3] 

 
Y(Pi) = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βpXp + ε 

d

 

 

referentes a

parâmetros da constante (β0), sendo suficiente, para o que se pretende, apenas a utilização da 

significância dos testes.  

                                                 
88 Procedimento BINARY LOGISTIC no SPSS (menu ANALYSE / REGRESSION). 
89 Cabe ressaltar que no modelo logístico a variável dependente é transformada por uma função logarítmica que 
transforma a variável dependente na forma ln([Pi]/[1-Pi]), de modo que a variável dependente é uma razão 
exponencial da freqüência da Pi.
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Em regressão logística, a significância é vista também por duas óticas. A significância 

tal do modelo (baseada no teste Qui-quadrado)90 é utilizada para determinar se há uma 

relação

ui-quadrado, busca-se constatar se as freqüências observadas (modelo real) 

stão próximas das freqüências esperadas (modelo hipotético). Pode ocorrer do modelo 

apresentar-se significativo co  considerado um mod

im pelo teste de Hosmer Lemeshow (TABACHNICK e FIDEL, 2001). 

stado da regressão múltipla, 

xceto pelo fato de se analisar a probabilidade e não a porção da variabilidade na variável 

depe

IDEL, 2001). 

 
 

                                                

to

 significante entre a variável dependente e o conjunto de todas as variáveis 

independentes. A significância individual (baseada no teste de Wald)91 determina se cada 

variável é significante, sendo este o parâmetro para a constatação das hipóteses da pesquisa. 

Uma estatística interessante obtida pela regressão logística é a Odds Ratio, que 

representa o aumento na chance de ocorrer um evento diante da significância individual da 

variável independente (TABACHNICK e FIDEL, 2001). Por exemplo, se a variável forma 

jurídica mostrar-se significativa, além da relação constatada, é possível identificar quão mais 

provável será a ocorrência da avaliação de serviços em relação a essa variável.  

Outro parâmetro relevante advém do teste de Hosmer Lemeshow, que verifica se o 

modelo de regressão constitui-se como um “bom modelo”. Em termos práticos, a partir de 

uma distribuição Q

e

mo um todo, mas ainda assim vir a ser elo 

ru

A medida de eficiência do ajuste do modelo é dada pelo Coeficiente Nagelkerke (R² 

Nagelkerke). A interpretação desse coeficiente é similar ao R² aju

e

ndente que pode ser explicada pelo modelo de regressão estimado (TABACHNICK e 

F

Por fim, o modelo de regressão logística só deve ser considerado válido após a 

verificação de sua estabilidade e da ausência de inconsistências que possam invalidá-lo. 

Tabachnick e Fidel (2001) sugerem as seguintes avaliações: (a) multicolineariedade; (b) 

adequação das freqüências esperadas e; (c) casos influentes (outliers). A descrição detalhada 

dessas avaliações, bem como a demonstração completa dos testes do modelo de Prestação de 

Contas encontram-se disponíveis no Apêndice C. 

 
 
 

 
inais são independentes, 90 O teste qui-quadrado usualmente é empregado para verificar a se duas variáveis nom

isto é, se duas variáveis nominais não estão relacionadas, sem, no entanto, apontar a força da associação. 
91 O teste de Wald é análogo ao teste t da regressão linear, sendo obtido pela razão do valor beta pelo seu erro 
padrão. 

 - 115 - 



4.3. 

a 

quantit

rrespondendo 

respect

4.3.1. 

a”.  

 Contas da Sociedade Civil na 

 e pretende, a partir do foco nos processos de prestação de contas, abordar 

uestões relacionadas aos mecanismos, instrumentos e condições sociais e políticas de criação 

e legitimidade, de controle, de responsabilização das organizações do terceiro setor, no 

ontexto das sociedades latino-americanas. Os dados divulgados constituem-se como uma 

preliminar da pesquisa realizada no Brasil e foram coletados através de entrevistas diretas, 

 

Pesquisa Qualitativa 
 

Na pesquisa qualitativa, o objeto de estudo foi conhecido através de processos que 

contemplam a subjetividade e a descoberta das relações entre os elementos que compõem o 

modelo teórico-analítico. A definição constitutiva das variáveis, que integra a etap

ativa (ver QUADROS 20 e 21), tem particular utilidade na pesquisa qualitativa, que se 

orienta pelos mesmos entendimentos, muito embora, em consonância com Fernandes (1967, 

p.69), “[...] não serão as ‘noções exatas’ que nos levarão gradualmente aos ‘fatos precisos’”. 

Os dados utilizados são também secundários e foram tratados por meio de análises 

mais interpretativistas: a análise de conteúdo e a análise histórica, co

ivamente à segunda e terceira etapas da pesquisa. Salienta-se que o trabalho de Amaral 

Filho e Machado-da-Silva (2006) foi de especial utilidade para esta pesquisa, pois ao 

abordarem as questões do discurso em organizações e a prática estratégica, associam ação e 

discurso à dimensão temporal e contextual.  

 

Análise de Conteúdo 
 

Como afirma Vergara (2005, p.15), “a análise de conteúdo é considerada uma técnica 

para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tem

A análise de conteúdo compreende a segunda etapa da pesquisa e presta-se à 

finalidade exploratória de se constatar a relação entre as variáveis que constituem o modelo 

teórico-analítico e sua presença no texto para discussão Projeto Transparência e Prestação de 

Contas da Sociedade Civil na América Latina - CASO: BRASIL”, de autoria de Landim e 

Carvalho (2007). Esse trabalho, bastante recente (realizado entre meados de 2006 e início de 

2007), faz parte do Projeto Transparência e Prestação de

América Latina

q

d

c

anotações em seminários e debates, material colhido através da internet e notícias de

imprensa. 
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Dentre a diversidade de informações que compõe esse material, interessa em especial 

s discursos de dirigentes e outros representantes das organizações do terceiro setor e dos 

agentes

o 

de Lan

onte.  

Como observado, foram selecionados do trabalho de Landim e Carvalho (2007), da 

mesma forma que no Diagnóstico, apenas os conteúdos alinhados com a temática em estudo, 

o mais amplos e dispõem de informações que extrapolam a 

aplicação a eles conferida pela pesquisa.  

 

rica 

om os elementos constitutivos do modelo teórico-analítico da pesquisa.  

o

 institucionais.  

Segundo Vergara (2005), a análise de conteúdo compreende três etapas básicas: (a) 

pré-análise; (b) exploração do material; e (c) tratamento dos dados e interpretação. A pré-

análise refere-se à seleção do material a ser utilizado e os procedimentos de tratamento, 

conforme fora descrito no parágrafo anterior. A exploração do material remete à 

implementação dos procedimentos sobre o material selecionado. Particularmente, o trabalh

dim e Carvalho (2007), o qual o pesquisador teve acesso através da Rede de 

Informações para o Terceiro Setor (RITS), mostrou-se em estrita consonância com a 

problemática pesquisada. O tratamento e interpretação dos dados remetem à geração de 

inferências sobre os resultados da pesquisa e guardam conexão seqüencial com a etapa 

anterior (pesquisa quantitativa), quando são descritos os resultados dos testes de hipóteses no 

Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horiz

sendo que ambos materiais sã

4.3.2. Análise Histó
 

A análise histórica ou historiografia constitui-se a terceira e última etapa da pesquisa. 

Segundo Vergara (2005, p.130), é um método de pesquisa que “caracteriza-se pela narrativa 

dos acontecimentos, baseada em documentos escritos. [...] Permite a reflexão e a compreensão 

acerca da construção, da transformação e da incorporação dos valores e das ações do homem 

ao longo do tempo”. Fernandes (1967, p.58) elucida que “[...] a história não possui, 

naturalmente, o recurso da estatística, de lidar com grandes massas de dados, estabelecendo 

assim a distinção entre o essencial e o acidental pela repetição do número de provas”.  

Nessa direção, aplica-se de certa forma à análise histórica o princípio da análise de 

conteúdo, conforme demonstrado por Vergara (2005) na seção anterior. Buscou-se através da 

consulta a livros, artigos e outros materiais de cunho científico, além de documentos, 

relatórios de pesquisa e sites de internet, construir a história do Terceiro Setor a partir de sua 

interação c
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Para facilitar a visualização desses elementos ao longo da história, foram elaboradas 

algumas figuras, orientando-se pelo princípio das árvores hiperbólicas. Como explicam 

Santos, Lima e Rocha (2003), a árvore hiperbólica é formada por uma rede de nós que se 

desdob

 menor ou maior grau concomitantemente 

relacion

icas, isenção da cota patronal do INSS, etc., eles 

xistem por força de lei e, portanto, foram agrupados à legislação.  

Outro aspecto a ressaltar é que os desdobramentos não consideram somente as 

squisa, mas também outras que fizeram parte do desenvolvimento 

históric

 

 

ram em suas componentes hierarquicamente dependentes.  

Assim, o nó raiz inicial é o próprio Terceiro Setor. À medida que as tipologias 

organizacionais vão se diversificando, o nó central também se expande.  

As primeiras derivações do nó central representam os construtos utilizados pela 

pesquisa. As práticas de gestão foram diretamente evidenciadas nas figuras, contudo, os 

agentes institucionais, por guardarem posições ontológicas mais amplas, foram relacionados 

às dimensões legal e econômico-financeira da ambiência, representadas na figura pela 

legislação e pelas fontes de recursos do terceiro setor.  

As derivações desses nós remetem a desdobramentos dos construtos. Por exemplo, as 

práticas de gestão se desdobram em avaliação de serviços, prestação de contas, planejamento, 

captação de recursos. Já os agentes, por estarem em

ados a ambas as dimensões da ambiência, optou-se por vinculá-los às suas origens. 

Por exemplo, por mais que os títulos e certificações relacionem-se a aspectos econômico-

financeiros, tais como o estabelecimento de convênios e parcerias com órgãos públicos, 

recebimento de doações de pessoas juríd

e

variáveis utilizadas pela pe

o do Terceiro Setor – notadamente o instrumental – que inclusive é muito mais amplo 

e complexo do que graficamente pode-se representar. Assim, para indicar as variáveis 

pesquisadas, foram utilizadas linhas tracejadas. Por sua vez, o conjunto de elementos surgidos 

em cada período analisado diferenciam-se do período anterior por estarem hachurados.  
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5. De

ente, as características das 

organiz

elo teórico-analítico. 

Por fim

 

intes. Particularmente em 

relação

scrição dos Resultados 
 

Nas seções seguintes apresentam-se os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa, 

em conformidade com o tratamento dos dados proposto. Inicialm

ações são descritas através da análise exploratória dos dados. Em seguida, aborda-se 

as correlações, considerando somente as variáveis que compõem o mod

, os resultados obtidos para cada modelo de regressão são demonstrados, lembrando 

que foram testados dois modelos, um baseado na análise de regressão múltipla (variável 

dependente prestação de contas) e outro na de regressão logística (variável dependente 

avaliação de serviços). 

 

5.1. Características das Organizações Pesquisadas 
 

A amostra da pesquisa quantitativa, com 1.134 organizações, advém do Diagnóstico 

do Terceiro Setor de Belo Horizonte, cuja data base é dezembro de 2005.  

Na TAB. 6 constam as características gerais das organizações pesquisadas. As 

variáveis assinaladas com * (asterisco) correspondem às mesmas utilizadas nos modelos de 

regressão e nas correlações, que serão demonstrados nas seções segu

 às variáveis avaliação de serviço e prestação de contas, foram acrescentadas outras 

tabelas que complementam e detalham o sentido das variáveis. 
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TABELA 6                                                                                                        
 Gerais das Organizações Pesquisadas 

Parâmetro n válido n % Média Mediana Mín. Máx. Desv.Pad 
Características

Nº de Membros do Orgão Gestão 924 - - 6 6 1 20 2,8 
Nº de Empregados CLT 1103 - - 27 1 0 4547 188,2 
Nº de Voluntários 974 - - 29 0 0 4000 194,8 
Número de Beneficiários Diretos 771 - - 2630 286 1 92102 8192,7 
Ano de Criação 1064 - - 1984 1989 1900 2005 19,2 

Associação 1134 1033 91,1 - - - - - 
Fundação 1134 101 8,9 - - - - - 

Forma 
Jurídica 

Forma Jurídica 
(Fundação)* 

1134 101 8,9 - - - - - 

Utilidade Pública 1134 233 20,5 - - - - - 
OSCIP 1134 29 2,6 - - - - - 
CEBAS 1134 156 13,8 - - - - - 

Títulos ou 
Certificações 
Federais 

Títulos ou 
Certificações* 

1134 272 24,0 - - - - - 

CMAS 1134 306 27,0 - - - - - 
CMDCA 1134 158 13,9 - - - - - 

Registro em 
Conselhos 

- - - - Conselhos* 1134 355 31,3 - 
Governo 1134 371 32,7 - - - - - 
Empresas 1134 309 27,2 - - - - - 
Org. Nacionais 1134 100 8,8 - - - - - 
Org. Internacionais 1134 87 7,7 - - - - - 

Financiadores 

4 0,9 Financiadores* 1134 - - 0,8 0 0 
Prestação de Contas* 1082 - - 2,7 2 0 9 1,8 
Avaliação de Serviços* 997 725 72,7 - - - - - 

 Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 Legenda: n válido (total de organizações da amostra) / n (total de organizações que se enquadram no parâmetro) 

 

As organizações são gerenciadas por um órgão de gestão conhecido como diretoria 

executiva. A diretoria, normalmente composta de voluntários92, apresenta uma média de 6 

integrantes. O número mínimo de integrantes é 1 (provavelmente só o presidente, o que foge 

do princípio colegiado ou mesmo pode se constituir como um erro de resposta) e o máximo 20.  

O quantitativo de empregados CLT é muito próximo do de voluntários e apresentam 

rande variabilidade. Enquanto algumas organizações não têm nenhum empregado ou 

oluntário, outras têm cerca de 4000. Todavia, a mediana demonstra que as organizações são 

a sua maioria muito pequenas, visto que 50% delas têm até um empregado. No caso dos 

oluntários, apesar de muitas organizações não mencioná-los, registra-se que as diretorias e 

onselhos são normalmente voluntários e pode haver um viés de resposta onde os 

ntrevistados reconheçam como voluntários apenas os indivíduos externos à organização. 

inda assim, a média de 27 empregados CLT e 29 voluntários por organização reitera o 

manho pequeno das organizações. 
                                              

g

v

n

v

c

e

A

ta
   

 Apenas organizações qualificadas como OSCIP podem optar por remunerar sua diretoria, ainda assim com 
a série de implicações legais. 

92

um
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As organizações do terceiro setor

beneficiários diretos, mas também ta o g de s a a  

b

a, as organiz  apr enta -se jovens. A data de criação m  o 

a no de 1989. Como se ê, ada 80 re es um o 

n ão das iniciativas ad il iz a-se que a 

organização m  foi criada cio sé  XX  espec camente no ano de 1900 e, 

a organização no ano d 059

s 91,1% foram a  fo a jurídica de associação, enquanto 

a -se rm  çã Cerca de 24  das rganizações 

juridicamente e alinha sse público detêm algum título ou 

certificação concedido pelo Poder Público Federa  co iderad  indiv ualm te, ob rva-

se que o título  pela ma das a õe (20,5%) é o de Utilidade Pública 

F a  das organ es m er icado  Enti de B neficen  de 

Assistência Social (CEBAS), sendo o n ro is reduzido e o d Utili de Púb ca é 

coerente, pois para o acesso a essa certificação é necessário ter cum tiva  

tí  das organizaç etêm  tít

entração de organizações que detêm esse título em 

reconhe

Assistê

ana, não constatou-se a presença desses financiadores. O 

                                                

 de Belo Horizonte atendem a uma média de 2.630 

 apresen nd ran  variabilidade, endo  medi na de 286

eneficiários. 

Na sua maiori ações es m édia é

no de 1984 e a mediana o a  v a déc  de pr entou  marc

a criação e multiplicaç d soa c die e civ organ ada. Registr

ais antiga no iní  do culo , ifi

mais jovem, e 20 3.  

Dessa

s demais 8,9% estruturaram

 organizações, criad s na rm

na fo a de funda o.  %  o

constituídas das a causas de intere

l. Se ns os id en se

 possuído ioria  org nizaç s 

ederal. Cerc  de 14% izaçõ deté  o C tif de da e te

 que úme  ma qu e da li

ula mente o outro

tulo. Apenas 2,6% ões d  o ulo de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP). A menor conc

relação aos demais pode guardar correspondência com o período em que esses 

cimentos foram instituídos: o título de Utilidade Pública é o mais antigo e data de 

1935; o de Entidade Beneficente data de 1946 e, o de OSCIP, de 1996.   

Quanto aos conselhos de políticas públicas, 31,3% das organizações são registradas 

nos conselhos municipais de Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) ou de 

ncia Social (CMAS). Individualmente, observa-se uma maior concentração de 

organizações no CMAS (27,9%), que no CMDCA (14,4%).  

Em relação aos financiadores considerados pela pesquisa, 32,7% das organizações 

recebem recursos do governo, 27,2% de empresas, 8,8% de organizações financiadoras 

nacionais, incluindo institutos empresariais e 7,7% de agências e organizações financiadoras 

internacionais. Considerando a escala de 0 a 4 aplicada pela pesquisa para mensurar a 

participação conjunta desses financiadores no universo das organizações do terceiro setor, 

observou-se a presença de em média 0,8 financiadores por organização. Em 50% das 

organizações, representada pela medi

 
ns 

o Diagnóstico, não ocorreu prejuízo em relação a esse parâmetro. 
93 Ver na TAB. 1 (Introdução), p.6, a distribuição das organizações por período de criação. Apesar de algu
cortes na base de dados original d
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máxim

anizações, de forma principalmente a manter os recursos que recebem, 

necessi

. Na TAB. 7 estão indicados todos os públicos 

para os

                    

o de financiadores encontrados foram 4, demonstrando que algumas organizações 

lidam com a influência conjunta desses agentes institucionais.  

As org

tam prestar contas e dar transparência de suas atividades ao seu grupo de 

relacionamento, constituindo-se essa como uma das práticas de gestão pesquisadas. 

Considerando a escala utilizada para mensuração dessa variável no modelo de regressão, as 

organizações prestam contas a uma média de 2,7 públicos, sendo que algumas prestam a todos 

os públicos, em número de 9 e outras a nenhum

 quais as organizações prestam contas e de onde a escala de mensuração da variável foi 

obtida94.  
TABELA 7                                                                                   

Públicos para os quais as organizações prestam contas 
Públicos Freq. % 
À órgão interno da organização 661        60,3  
Aos associados e/ou mantenedores 542        49,5  
Ao Governo (incluindo Tribunal de Contas da União) 456        41,6  
Aos doadores e patrocinadores 392        35,8  
Para manutenção de títulos 248        22,6  
À comunidade em que está inserida 212        19,3  
Ao Ministério Público 151        13,8  
Aos beneficiários 149        13,6  
Outros públicos 63          5,7  
Não presta contas 41          3,7  
Não Sabe 14          1,3  
Total de respondentes (respostas múltiplas) 1096  -  

                          Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

A maioria das organizações (60,3%) presta contas para seus órgãos internos 

(normalmente os conselhos), seguidos pelos associados e/ou mantenedores (49,5%), pelo 

governo (41,6%), pelos doadores e patrocinadores (35,8%), para a manutenção de seus títulos 

e certificações (22,6%), para a comunidade em que está inserida (19,3%), para o Ministério 

Público

                                                

 (13,8%), para os beneficiários (13,6%) e para outros públicos (5,7%). Cerca de 4% 

das organizações não prestam contas de suas atividades. Pondera-se que o fato de a 

organização não prestar contas para determinado público não significa necessariamente 

omissão ou falta de transparência, mas sim que esse público pode não fazer parte do seu grupo 

de relacionamento.  

Outro aspecto relevante das prestações de contas são os instrumentos utilizados para 

esse fim, cuja descrição consta na TAB. 8.    

 

 p.104. 
94 As respostas “não sabe” foram consideradas como dados ausentes, não sendo computadas no processamento 
da regressão, conforme explicado no capítulo 4 (Metodologia), seção 4.2.3 (Tratamento dos Dados),
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TABELA 8                                                                                       
Tipos de relatórios utilizados para prestação de 

Tipos de Relatórios de Prestação de Contas 

                
contas 

Freq. % 
Relatórios circunstanciados 755        71,3  
Modelos padronizados de órgãos públicos, financiadores ou parceiros 350        33,1  
Folhetos ou folder explicitando as suas atividades 174        16,4  
Afixação na sede ou unidade da Organização 147        13,9  
Publicação de seus demonstrativos na imprensa 123        11,6  
Correspondência dirigida ou não 90          8,5  
Programa SICAP - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 49          4,6  
Propaganda na mídia 35          3,3  
Outros meios 198        18,7  
Não sabe 28          2,6  
Total de respondentes (respostas múltiplas) 1059 - 

               Fonte: Dados
 

 trabalhados a partir do Diagnóstico 

A maioria das organizações (71,3

contas. Cerca de 33%  utiliza modelos padronizados de órgãos públicos, financiadores ou 

parceiros. Os os po , rganizações, 

seguidos pela des ou d ,9%) ou pela 

publicação desses demonstrativos na imprensa (11,6%). As correspondências são utilizadas 

por poucas or % das organizações l m outros meios 

para prestar be menção ao Programa SICAP, mente pelas 

fundações pa  contas junto ao Ministério Público e  inserido no 

contexto de 4,6% das organizações.  

sa é a aval  de s iços. Conforme 

mostra a TAB. 6, 72,7% das organizações dizem deter alguma metodologia de 

monito

                 

%) utiliza relatórios circunstanciados para prestar 

 folhetos ou folders explicativos são utilizad r 16 4% das o

 afixação de seus demonstrativos em suas se  uni ades (13

ganizações (8,5%). Cerca de 19 ança  mão de 

suas contas. Ca utilizado unica

ra prestação de que está

Outra prática de gestão considerada pela pesqui iação erv

ramento, de avaliação ou indicadores das atividades desenvolvidas no cumprimento de 

sua missão. Cabe ressaltar, conforme indica a TAB. 9, que 58,6% das organizações dizem 

avaliar seus serviços através de metodologias “internas”, desenvolvidas por elas próprias (esse 

número representa 83% do universo de organizações que avaliam suas atividades).  

 
TABELA 9                                                                                       

Avaliação de Serviços 
Avalia atividades através de Freq. % 
Metodologia própria (desenvolvida internamente) 602 58,6% 
Metodologi
Metodologi

a adaptada de terceiros 32 3,1% 
a indicada por patrocinadores ou parceiros 50 4,9% 

4 0,4% 
24 2,3% 

Não utiliza nenhuma metodologia 272 26,5% 
Não sabe 31 3,0% 

Metodologia indicada pelos seus beneficiários 13 1,3% 
Metodologia importada do exterior 
Outra metodologia 

Total 1028 100,0% 
                     Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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Outra relevante informação que 

financi obre a gestão das organizações. Dentre os 

instrum

financi tre as organizações qu ltados, 

12% a s externas, supostamen m vindas 

desses 

 
 

 

Modelo 
 

                  

consta nas tabelas 8 e 9 é a influência direta de 

adores, parceiros e outros públicos s

entos de prestação de contas, 33,1% são modelos padronizados de órgãos públicos, 

adores ou parceiros. Da mesma forma, den e avaliam resu

firmam fazê-lo através de metodologia te ta bém ad

mesmos grupos.  

5.2. Correlações entre as Variáveis do 

Utilizando-se o coeficiente de correlação r de Pearson (unicaudal), foi calculada uma 

matriz de correlação bivariada entre as variáveis integrantes de ambos os modelos de 

regressão, conforme demonstra a TAB. 10. 

 
TABELA 10                                                                                    

Matriz de correlação entre as variáveis integrantes dos modelos 
Cod Variáveis A B C D E F 

A Forma Jurídica -           
B Títulos e Certificações 0,04 -         
C Conselhos -0,04 0,44* -       
D Financiadores 0,03   0,30* 0,42* -     
E Avaliação de Serviços 0,05* 0,09* 0,17* 0,16* -   
F Prestação de Contas 0,10* 0,33* 0,31* 0,44* 0,19* - 

    * Correlações significativas com p-valor < 0,05  
    Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 
Dentre as variáveis relacionadas aos agentes institucionais (A até D), três apresentam 

correlações positivas significativas entre si (B, C e D), variando de 0,30 a 0,44. A única 

variável que não apresentou correlação com as demais foi a de forma jurídica, sugerindo que 

não ex te relação entre uma organização se estruturar como fundação e o fato de possuir 

títulos e certificações, participar de o sobre os financiamentos de que 

dispõem. P tam com  estru ivalentes 

perante as s. Por sua vez, é suge a a con ão de que 

organizaçõe endam a er part  e 

possuam um s, conclusões decorrentes das corr  positivas 

que chegam a forma, a participação em con  

is

conselhos ou mesm

ortanto, fundações e associações se apresen o turas equ

demais variáveis institucionai stiv stataç

s que possuem algum título ou certificação t  faz e de conselhos

 leque maior de financiadore elações

 à magnitude média. Da mesm selhos favorece o
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acesso 

ervadas correlações positivas, variando de 0,05 a 0,17. A correlação 

ais fraca se deu com a variável forma jurídica (0,05), seguida por títulos e certificações 

0,09) e, em bases muito próximas, pela presença de financiadores (0,16) e pelo registro em 

onselhos (0,17).  

onadas ao ambiente institucional, 

oram observadas correlações positivas, variando de 0,10 a 0,44. A correlação mais fraca se 

deu com

Observa-se preliminarmente, pela força das correlações, uma maior relação do 

ambiente institucion

con a  das variáve insti c ais om mbo  modelos, nota-se mpre 

uma men rma j  seguida pela alt nância de posiçõ  entre as 

variá is rtificações, c s nci C e de acar a posição de 

desta e presentou em relação à avaliação de serviços  seg da maior 

tas, a correlação mais forte.  

 

 
 

a um número maior de financiadores. As mais fortes correlações estão em títulos e 

conselhos (0,44) e entre conselhos e financiadores (0,42).       

Entre as variáveis de avaliação de serviços e prestação de contas, constatou-se uma 

correlação positiva significativa de 0,19.  

Entre avaliação de serviços e todas as variáveis relacionadas aos agentes 

institucionais, foram obs

m

(

c

Entre prestação de contas e todas as variáveis relaci

f

 a variável forma jurídica (0,10), seguida em bases muito próximas pela participação 

em conselhos (0,31) e por títulos e certificações (0,33). Por fim, a correlação mais forte está 

na presença de financiadores (0,44). 

al sobre a prestação de contas do que sobre a avaliação de serviços. E, 

sider ndo a relação is tu ion c  a s os  se

or correlação da fo urídica, er es

ve títulos e ce onselho e fina adores. ab st

qu desta última, que re  a un

correlação e, em relação à prestação de con
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5.3. Modelo de Regressão: Prestação de Contas 
 

A variável dependente prestação de contas reflete a variação na quantidade de 

públicos ou órgãos que a organização presta contas. O modelo de regressão múltipla95 para 

prever 

                     

endente: Prestação de Contas 

a prática de prestação de contas em função dos agentes institucionais do terceiro setor 

está descrito na TAB. 11. 

 
TABELA 11                                                                                  

Parâmetros gerais do modelo de prestação de contas 

Variável Dep
Significância total do Modelo (Sig.): < 0,001 
Coeficiente de Determinação (R² ajustado): 0,30 
Variáveis Independentes Pesos (β) Erro Beta Valor T Sig. 
Forma Jurídica 0,38 0,16 0,06 2,31 0,010 
Títulos e Certificações 0,73 0,11 0,20 6,59 0,000 
Conselhos 0,41 0,11 0,12 3,78 0,000 
Financiadores 0,65 0,05 0,36 12,15 0,000 

             Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
O
e

ntes para prever o 

omportamento da variável dependente. Complementarmente, dada a magnitude dos pesos 

adronizados (Beta), a relação mais fraca se deu com a variável forma jurídica (0,06), seguida 

ela participação em conselhos (0,12), títulos e certificações (0,20) e, por fim, a relação mais 

rte está na presença de financiadores (0,36). Todavia, o índice Beta não será aprofundado, 

isto que interessa ao estudo apenas identificar se a presença ou não de um agente interfere na 

ariabilidade da prática de prestação de contas pelas organizações, sendo suficiente para tanto 

 utilização da significância individual. 

Registra-se que esse modelo foi obtido após o processamento da regressão sem os casos 

fluentes (outliers), em conformidade com o que sugere Tabachnick e Fidel (2001). Em 
                                              

bservações: os pesos correspondem aos pesos beta estimados na relação linear (β); o erro é o 
rro padrão da estimativa; o valor beta corresponde aos pesos padronizados; o valor t é a razão da 

estimativa por seu erro padrão; a significância é a significância do teste t unicaudal, com nível de 
significância (α=0,05).  

 
 

O modelo estimado mostrou-se significativo como um todo (Sig. < 0,001) e com 

razoável poder preditivo, conseguindo explicar 30% (R² ajustado) da variância da prestação 

de contas em função das variáveis institucionais. Um exame sobre a significância individual 

das variáveis independentes demonstra que todas elas são releva

c

p

p

fo

v

v

a

in
   

 Descreve-se o modelo que apresentou mais consistência após avaliação de pressupostos e a comparação entre 
odelos alternativos. A descrição completa dos modelos estimados, bem como os parâmetros que levaram à 

alidação do modelo que ora se apresenta encontra-se disponível no APÊNDICE B, p.189. Não constam no 
odelo os parâmetros da constante (β0), visto que objetiva-se tão somente a explicação das relações entre as 

ariáveis, sem se pretender como um acurado instrumento de previsão do comportamento de prestação de contas 
as organizações do terceiro setor.  

95

m
v
m
v
d
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relação aos resultados gerais dos modelos de regressão, observa-se que o modelo apresentado 

ostrou um poder preditivo superior ao primeiro modelo testado, visto que o R² ajustado 

elevou-

stas peculiares que podem ter se originado de informações pouco 

onfiáveis ou erros na base de dados, justi

 
 

5.4.  Serviços 
 

A v aliação de iços a se a nizaç dota  não – 

alguma a de monitorame de ação ou indicadores das atividades 

modelo de regressão logística96 para prever a 

prática  está 

descri

                   

m

se de 24% para 30%. O exame dos demais parâmetros demonstrou sutis variações, 

contudo, sem interferir na relação de magnitude entre as variáveis. Portanto, para fins de 

aplicação na pesquisa, parte-se da premissa que as observações excluídas representam casos 

com combinações de respo

c ficando a opção pelo modelo descrito na TAB. 11. 

Modelo de Regressão: Avaliação de

ariável dependente av  serv indic s orga ões a m – ou

 metodologi nto, avali

desenvolvidas na realização de seus serviços. O 

 de avaliação de serviços em função dos agentes institucionais do terceiro setor

to na TAB. 12. 

 
TABELA 12                                                                                   

Parâmetros gerais do modelo de Avaliação de Serviços 
Variável Dependente: Avaliação de Serviços 
Significância total do Modelo: < 0,001 
Significância do Teste de Hosmer Lemeshow: 0,321 
Medida da Força de Associação - R² Nagelkerke: 0,063 
Variáveis Independentes 

 
Pesos 

(β) 
Erro 
(S.E.) 

Beta 
(Wald) 

Grau de 
liberdade 

Sig. 
 

Odds Ratio 

Forma Jurídica 0,48 0,29 2,87 1 0,045 1,62 
Títulos e Certificações 0,01 0,20 0,00 1 0,483 1,01 
Conselhos 0,68 0,20 11,55 1 0,000 1,98 
Financiadores 0,31 0,10 9,76 1 0,001 1,36 

Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
Observações: os pesos correspondem aos pesos beta estimados no modelo logístico (β); S.E é o erro  padrão da 
estimativa; o valor de Wald é o teste da significância do parâmetro Beta (similar ao teste t na regressão múltipla - 
é a razão da estimativa por seu erro padrão); o grau de liberdade corresponde aos graus de liberdade da estatística 
de Wald. Sig. é a significância do teste de Wald
o aumento ou diminuição da probabilidade de o

. O valor Exp.(B) é o risco proporcional para a categoria. Indica 
corrência do evento dependente na presença de um resultado 

positivo
instituiç

                                                

 da variável independente. Exemplo: para Forma Jurídica, Exp.(B) é de 1,62, indicando que quando a 
ão é uma fundação a probabilidade de avaliar seus resultados é 62% (1,62-1) maior do que se fosse uma 

associação. 
 

96 Descreve-se o modelo que apresentou mais consistência após avaliação de pressupostos e a comparação entre 
modelos alternativos. A descrição completa dos modelos estimados, bem como os parâmetros que levaram à 
validação do modelo que ora se apresenta encontra-se disponível no APÊNDICE C, p.197. Não constam no 
modelo os parâmetros da constante (β0), visto que objetiva-se tão somente a explicação das relações entre as 
variáveis, sem se pretender como um acurado instrumento de previsão do comportamento de prestação de contas 
das organizações do terceiro setor. 
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O modelo estimado mostrou-se significativo como um todo (Sig. < 0,001) e respondeu 

bem ao teste de Hosmer Lemeshow (Sig. 0,321), mostrando que não existe diferença 

significativa em relação ao modelo de ajuste ótimo para os dados (TABACHNICK e FIDEL, 

2001). Todavia, apresentou um baixo poder preditivo, conseguindo explicar 6,3% (R² 

Nagelkerke) da probabilidade de ocorrência da avaliação de serviços em função dos agentes 

institucionais. Um exame sobre a significância individual das variáveis independentes 

demonstra que apenas a variável títulos e certificações não se mostrou relevante para prever o 

omportamento da variável dependente. Complementarmente, dada a magnitude dos pesos 

adronizados (Exp.B), a probabilidade de uma organização cuja forma jurídica é a de 

sse estruturada na forma de 

ssociação. Nessa direção, uma organização que participa de conselhos tem 98% a mais de 

pro

uma consideração sobre a variável dependente avaliação de serviços, 

ue foi construída a partir da recodificação dos dados de questão do Diagnóstico que verifica 

se organização adota p

e  maioria das organizações diz que a avaliação se dá 

a  próprias. Essa constatação conduz a algumas 

i nistério Público, portanto, não teria havido 

um l i ) at ue po s 

m róprias se con m com ses c idad para um va avaliaçã

s Não obstante, atra e cru nto de variáveis, como consta em detalhes no 

rganizações d amanho (cerca de 6

o aos resultados encontrados, observou-se que o novo modelo, mostrou-se 

c

p

fundação avaliar suas atividades é 62% maior do que se fo

a

babilidade de avaliar suas atividades. Para cada financiador a mais, a probabilidade 

aumenta 36%.  Todavia, o índice Exp.B não será aprofundado, visto que interessa ao estudo 

apenas identificar se a presença ou não de um agente aumenta a probabilidade de avaliação de 

serviços, sendo suficiente para tanto a utilização da significância individual. 

Todavia, cabe 

q

rática de avaliação e qual a origem da metodologia – interna ou 

xterna. Como observado na TAB. 9, a

través de metodologias desenvolvidas por elas

ndagações: (a) a pesquisa foi conduzida pelo Mi

 viés de resposta daquelas que não ava iam ativ dades? (b é q nto as dita

etodologias p stitue o ba onsol as a efeti o de 

erviços? vés d zame

A , pôde-se cons que são as oPÊNDICE C tatar e t micro 6%, 

com até 9 empregados) que se enquadram nessa opção.  

Como forma de relativizar um possível viés de resposta e construir um modelo 

comparativo, deu-se um novo sentido à variável dependente. Foi atribuído o status de “não 

sabe” para as organizações que disseram avaliar resultados a partir de metodologias próprias. 

Em relaçã

significativo como um todo (Sig. < 0,001) e respondeu bem ao teste de Hosmer Lemeshow 

(Sig. 0,111). Ao comparar seu poder preditivo em relação ao primeiro modelo estimado, 

constatou-se que o R² Nagelkerke, passou de 6,3% para 15,3%, mantendo-se num baixo 

patamar, mas elevando a probabilidade de ocorrência da avaliação de serviços em função dos 
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agentes institucionais. Novamente, apenas a variável títulos e certificações não se mostrou 

relevante para prever o comportamento da variável dependente. 

Observa-se que ambos os modelos levam essencialmente à mesma conclusão, 

demonstrando que os resultados estão relativamente robustos à presença de vieses de 

respostas por parte das organizações que participaram da pesquisa do Ministério Público. Para 

fins de aplicação na pesquisa, foram considerados os resultados da amostra completa (modelo 

inicial), pois este resultado é mais conservador e fidedigno à base de dados original. No 

entanto, cabe cautela quanto à possibilidade de os efeitos entre as variáveis estar atenuado 

neste modelo, devido às inconsistências de respostas apontadas anteriormente. 
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6. Análise dos Resultados 
 

Apresenta-se neste capítulo a análise dos resultados das três etapas da pesquisa, 

orientada pela triangulação entre os diferentes métodos utilizados. Na primeira etapa, a 

pesquisa quantitativa baseou-se principalmente nos testes de hipóteses, considerando a 

utilização de técnicas estatísticas de regressão em dados de uma amostra de 1.134 

organizações, advindas da base de dados do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte. 

Na segunda etapa, a pesquisa qualitativa considerou a análise de conteúdo dos discursos de 

dirigentes e outros representantes das organizações do terceiro setor e dos agentes 

stitucionais que constam no texto para discussão “Projeto Transparência e Prestação de 

Contas da Sociedade Civil na América Latina - CASO BRASIL”, de autoria de Landim e 

Carvalho (2007). Na terceira etapa, a pesquisa abordou o Terceiro Setor a partir de uma 

perspectiva histórica, com base em diversas fontes de informação.  

 
 
6.1. nálise Estatística do Diagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte 

 
6.1.1. orma Jurídica: O Código Civil e o Velamento do Ministério Público 

o que compete à influência da forma jurídica sobre a gestão das organizações, era 

esperado que as organizações estruturadas na forma de fundação se apresentassem mais 

propensas a avaliar serviços e prestar contas. Dessa forma, foram testadas as hipóteses 1A, 

relacionada avaliação de serviços e 1B, relacionada à prestação de contas.  

s resultados das regressões (tabelas 11 e 12) indicaram uma relação positiva entre 

ambas as variáveis dependentes e a forma jurídica de fundação, demonstrando que as 

organiz ções que se assim se estruturam apresentam mais probabilidade de avaliar seus 

serviço ais contas do que aquelas organizações que se estruturam como 

associações. 

m relevante aspecto sobre essa influência advém do Código Civil, que determina que 

as fundações apresentem-se mais estruturadas em termos de gestão e que também posiciona o 

Ministério Público como importante agente que vela sobre suas ações (BRASIL, 2002; 

RESENDE, 2006).  

 

 
 

in

A

F
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a

s e tendem a prestar m
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6.1.2. Títulos e Certificações: Adesão Cerimonial?  

 

onstração das atividades 

alizadas, sem qualquer prescrição sobre sua avaliação, ou mesmo sobre o monitoramento 

tro aspecto 

mbém atenuador é a correlação positiva (TAB. 10) entre os títulos e outros dois agentes 

dores (0,3). A 

relação com os conselhos tende a ocorrer, pois tanto organização com títulos quanto os 

conselh

uma vez que a atuação do núcleo técnico de uma organização sofre restrições, por 

No que compete à influência dos títulos e certificações sobre a gestão das 

organizações, era esperado que as organizações que detivessem algum título ou certificação se 

apresentassem mais propensas a avaliar serviços e prestar contas. Dessa forma, foram testadas 

as hipóteses 1A, relacionada avaliação de serviços e 1B, relacionada à prestação de contas.  

Os resultados das regressões indicaram uma relação positiva entre títulos e 

certificações e a prática de prestação de contas (TAB.11). Todavia, a relação com a prática de 

avaliação de serviços não se mostrou significativa (TAB.12). 

De fato, para manter seus títulos e certificações, as organizações precisam prestar 

contas através dos modelos dos órgãos públicos concedentes. Todavia, um exame sobre o 

conteúdo da legislação pertinente (BRASIL, 1935; BRASIL, 1961; BRASIL, 1999; CNAS, 

1999) demonstra que é solicitado às organizações apenas a dem

re

direto dos trabalhos desenvolvidos, o que poderia relativizar essa influência. Ou

ta

cujas influências mostraram-se significativas: os conselhos (0,44) e os financia

os lidam com questões de “interesse público”. Quanto aos financiadores (tanto 

públicos quanto privados) não raro, constata-se em seus editais que as organizações devem 

possuir determinados títulos e certificações para deles poderem participar (SES/MG, 2005; 

SMADS/SP, 2008; PETROBRÁS, 2007; AVON, 2008 e outros). 

Portanto, como sugerido por Alves (2002b, p.17), parece que as organizações aderem 

aos títulos e certificações de maneira também cerimonial (MEYER e ROWAN, 1991). Em 

seu ensaio, o autor sugere que  

 

implicações de eficiência, a administração poderia realizar uma operação 
“decoupling” em relação a outros agentes externos, criando mecanismos que 
“simulam” a adoção de processos tidos como legítimos em um campo 
organizacional, a fim de lidar com pressões ambientais. Em decorrência desse 
processo de “desligamento”, aumentará a sua legitimidade diante dos outros atores, 
bem como a possibilidade de conseguir recursos (ALVES, 2002b, p.17).    
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6.1.3. Conselhos de Políticas Públicas: Instância Normativa e de Participação Social  

 

o dos conselhos faz com que se 

apresen

 esse fim. Além disso, para 

manter

rar que os conselhos excedem sua função de controle social 

anto das políticas públicas quanto das organizações do terceiro setor), se constituindo 

também como instânci

sem fins lucrativos e

KOSLINSKI, 2007).  
                                     

No que compete à influência dos conselhos de políticas públicas sobre a gestão das 

organizações, era esperado que as organizações que fossem registradas em conselhos se 

apresentassem mais propensas a avaliar serviços e prestar contas. Dessa forma, foram testadas 

as hipóteses 1A, relacionada avaliação de serviços e 1B, relacionada à prestação de contas.  

Os resultados das regressões (tabelas 11 e 12) indicaram uma relação positiva entre 

ambas as variáveis dependentes e o registro das organizações nos conselhos, demonstrando 

que a conformação das organizações às normas e à fiscalizaçã

tem mais propensas a avaliar seus serviços e tendam a prestar mais contas do que 

aquelas organizações que não são registradas.  

Todavia, o comportamento dos conselhos apresenta-se muito próximo daquele 

observado nos títulos e certificações, visto a correlação positiva (TAB. 10) com os 

financiadores (0,42), que também determinam que as organizações devem ser registradas em 

certos conselhos se quiserem participar de seus editais (SES/MG, 2005; SMADS/SP, 2008; 

PETROBRÁS, 2007 e outros). Portanto, é sugestivo que os conselhos também cumpram uma 

função cerimonial. Então, qual seria o elemento que faz com que a influência dos conselhos 

sobre a avaliação de serviços seja significativa e a dos títulos e certificações não? 

Em ambos os conselhos municipais considerados pela pesquisa (Assistência Social e 

de Direitos da Criança e do Adolescente), observam-se traços normativos comuns que 

demonstram o exercício formal dos conselhos no acompanhamento e avaliação dos serviços, 

notadamente através de comissões especialmente designadas para

em seus registros, as organizações precisam prestar contas97 periodicamente através 

dos modelos fornecidos pelos conselhos (CMAS/BH, 2008; CMDCA/BH, 2008). 

Ainda, há de se conside

(t

a de participação entre representantes de governo, das organizações 

 dos usuários – beneficiários – dos serviços (RAICHELIS, 2005; 

            
dor com a presidente do CMDCA/BH, a Sra. Lucia Elena Rodrigues, cons97 Em conversa do pesquisa tatou-se 

ue esse conselho considera o ato de apresentação dos relatórios tão somente como a manutenção dos registros e 
bilitação dos programas que as organizações operam. O termo prestação de contas, no contexto do 

nselho, remete aos processos de apresentação de relatórios e documentações diante de convênios estabelecidos 
m o governo em que houve a transferência de recurso por intermediação do conselho (seja através de fundos 

úblicos, seja somente pelo fato da organização ter o registro no conselho e estabelecer convênios direto com o 
overno). Ainda assim, como o conceito prestação de contas fora construído pela pesquisa, considera-se que a 
resentação de relatórios para a manutenção dos registros constitui-se como tal.  

q
da ha
co
co
p
g
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6.1.4. Financiadores: Um a mais, maior a chance...  
 

r 

contas.

os financiadores, bem como sobre a influência 

progres

01; PINTO, 

2003; S

r dos testes 

das hip

 exame das correlações (TAB. 10) demonstra que a magnitude entre as 

de resposta dessas duas 

No que compete à influência dos financiadores sobre a gestão das organizações, era 

esperado que aquelas que tivessem entre suas fontes de recursos certos financiadores 

(governo, empresas, organizações financiadoras nacionais e agências e organizações 

financiadoras internacionais) se apresentassem mais propensas a avaliar serviços e presta

 Ainda, a presença cumulativa dos financiadores intensificaria de forma crescente essa 

influência. Dessa forma, foram testadas as hipóteses 1A, relacionada avaliação de serviços e 

1B, relacionada à prestação de contas.  

Os resultados das regressões (tabelas 11 e 12) indicaram uma relação positiva entre 

ambas as variáveis dependentes e a presença d

siva decorrente da acumulação dos financiadores, ou seja, um a mais, maior a 

chance...  

A influência dos financiadores, seja sobre a avaliação de serviços, seja sobre a 

prestação de contas, bem como suas correlações positivas (TAB. 10) com os títulos e 

certificações e o registro das organizações em conselhos sugere que essa seja uma das, senão 

a mais forte pressão institucional que vem conformando a gestão das organizações do terceiro 

setor, como constatado por diversos autores (CARVALHO, 1999; FRASSON, 20

ALLES, 2004; ALMEIDA e FERREIRA, 2007 e outros).  

 
 
6.1.5. Agentes Institucionais e suas relações com as Práticas de Gestão  

 

A influência dos agentes institucionais sobre as práticas de avaliação de serviços e de 

prestação de contas das organizações do terceiro setor pôde ser constatada a parti

óteses, conforme demonstrado nas tabelas 11 e 12. A pesquisa não objetivou testar 

hipóteses sobre a relação entre ambas as práticas, num sentido em que organizações que 

prestam mais contas têm mais probabilidade de avaliar seus serviços ou vice-versa. Aliás, 

antecipa-se essa como uma sugestão para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Ainda assim, o

duas variáveis é relativamente baixa (0,19). Essa constatação sugere que para prestar contas 

nem sempre é necessário avaliar serviços. Da mesma forma, o fato de uma organização 

avaliar seus serviços não implica que necessariamente ela vá demonstrá-los.  

Outra constatação se dá diante dos distintos coeficientes que explicam a probabilidade 

(avaliação de serviços) e a variabilidade (prestação de contas) 
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práticas de gestão. O modelo de regressão relacionado à prestação de contas demonstrou 

maior poder explicativo (TAB.11 / R² Ajustado: 0,30) do que o relacionado à avaliação de 

serviço

orcional à falta de base consensual e à ausência dos 

referido

nizações do terceiro setor, em detrimento à prestação de contas relacionada ao 

desemp

ASIL  

No texto para discussão Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade 

ugere a literatura 

uanto à institucionalização de práticas de prestação de contas mais funcionais, o sentido 

usual a

ade de uma ONG, 
s organizações mais 

s (TAB. 12/ R² Nagelkerke: 0,06), o que sugere uma maior influência do ambiente 

institucional sobre a prática de prestação de contas. 

De fato, a revisão da literatura, associada a estudos específicos (Frasson, 2001; 

Koslinski, 2007) demonstrou que tanto entre organizações do terceiro setor quanto entre 

agentes institucionais não existem padrões amplamente aceitos ou claramente definidos em 

relação aos mecanismos de desempenho, o que pode implicar em menor influência sobre a 

avaliação de serviços, diretamente prop

s mecanismos (FRASSON, 2001; KOSLINSKI, 2007). Outro aspecto a considerar é 

que a prestação de contas funcional, restrita à apresentação relatórios financeiros e cujas 

regras e critérios de medição são mais claros e institucionalizados, tende a ser a mais utilizada 

pelas orga

enho, que recorre à apresentação de objetivos, metas e outras medidas que demandam 

de práticas avaliativas (KOSLINSKI, 2007).  

 
 
 
6.2. Análise de Conteúdo do texto para discussão Projeto Transparência e Prestação de 

Contas da Sociedade Civil na América Latina – CASO BR
 
 

Civil na América Latina - CASO BRASIL, observa-se que a despeito do que s

q

tribuído a essa prática está aparentemente relacionado ao de desempenho. Contudo, em 

consonância com a literatura, é real o cenário de debilidade e de falta de base consensual 

sobre os mecanismos de mensuração de desempenho, tais como a avaliação de serviços. 

Landim e Carvalho (2007, p.13-14) constataram no discurso de diversas organizações, 

financiadores e outros importantes atores do Terceiro Setor que o sentido atribuído à 

prestação de contas apontou para questões 

 
[...] relativas a performances, resultados e impactos efetivos, sendo poucos os que 
mencionaram logo de início mecanismos técnicos ou gerenciais de controle de 
recursos. Está presente em várias entrevistas e declarações a advertência de que a 
prestação de contas formal não seria central para a legitimid
embora se reconheça sua necessidade. Como era de se esperar, a
próximas ao campo empresarial, por sua origem e natureza, deram maior ênfase ao 
fator de gestão e de mecanismos técnicos de prestação de contas (referência 
fundamental é o GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) do que as 
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ONGs ligadas [...] aos movimentos sociais, cuja matriz discursiva tem na ABONG 
(Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais) seu maior porta-voz. 
Observe-se que não acreditamos haver uma contraposição irredutível entre 
concepções, mas sim trata-se de marcas distintivas dadas por origens, ligações 
institucionais, ideários, que em diversos casos e situações podem estar se 
contaminando e em diálogo. 

 

A heterogeneidade das organizações do terceiro setor tem se mostrado como marco 

distintivo entre racionalidades e comportamentos ao longo de toda a pesquisa. Notadamente, 

não seria diferente nas discussões sobre avaliação e prestação de contas. Todavia, sutilezas à 

parte, muitos dos discursos analisados estão sobrepondo dialogicamente essas duas práticas de 

gestão. De outra forma, apesar de fraca, a correlação estatística entre elas (ver seção 6.1 desse 

mesmo capítulo), se amparada pelo discurso dos atores do Terceiro Setor, pode sugerir uma 

crescente aproximação. Como demonstram Amaral Filho e Machado-da-Silva (2006, p.8), ao 

ligarem as questões do discurso em organizações e a prática estratégica,  
 

A habilidade das organizações em influenciar estrategicamente seus contextos 
ambientais [...] se dá at
instituições e ação. [...] Em

ravés das relações existentes entre textos, discursos, 
 resumo, textos estão imersos nos discursos, que por sua 

vez, se institucionalizam, influenciando as ações, em um processo iterativo, 
repetitivo, ligado ao dia-a-dia, mas não obrigatoriamente inalterado. 

 

rganiz dores, que constam 

obreposição entre práticas de gestão como 

a presta

                    

Nessa direção, os discursos de dirigentes e outros representantes tanto das 

ações do terceiro setor quanto dos agentes institucionais financiao

nos QUADROS 23 e 24, possibilitam identificar a s

ção de contas e a avaliação, da mesma forma que entre parâmetros como transparência 

eficiência, eficácia ou efetividade. Além dessa constatação, comum a todos os discursos, 

pode-se constatar outras alinhadas ao interesse desse estudo e que serão discutidas na 

seqüência98.  
 

QUADRO 23                                                                                  
Análise de Conteúdo – Organizações do Terceiro Setor 

A) CDI (Comitê para Democratização da Informática) / Sede: Rio de Janeiro /Atuação: nacional 
“Temos que fazer prestação de contas, não prestação de contos”. Ressaltou, quanto ao fundamental na 
prestação de contas, a relevância do estabelecimento de “metas definidas, indicadores precisos, objetivos claros, 
capacitação para se mostrar a maneira de se faz
termos de qualidade e quantidade. Reforçando a

er”. Isso é premissa para se poder medir os resultados em 
 racionalidade e tecnicidade necessários a esse processo, 

contrapô se também à “cultura dos anos 70”, em outra conjuntura, em que a confiança era a base das relações. 
[...]. Def  o uso do modelo de balanço social para as ONGs, mencionando o modelo usado pelo IBASE. 

s-
ende

                                                 
do o conteúdo que consta no documento constitui-se como transcrições diretas das 
im e Carvalho (2007), foram mantidas nos QUADROS 23 e 24 as transcrições 
transcrições diretas se diferenciam por estarem em itálico e entre aspas. Por sua vez, 
r constam entre colchetes. Salienta-se que as organizações do terceiro setor, cujo 
O 23 serão tratadas por organização A, B, C, etc. Da mesma forma proceder-se-á 

is financiadores (QUADRO 24), que serão tratados por financiadores A, B, C, etc.  

98 Considerando que nem to
entrevistas realizadas Land
indiretas desses autores. As 
comentários do pesquisado
discurso consta no QUADR
com os agentes instituciona
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(continuação QUADRO 23)
B) AS-PTA (Assessoria e S

 
erv. a Projetos em Agricultura Alternativa) / Sede: Rio de Janeiro / Atuação: nacional 
 seria um componente de entidades que trabalham em parceria, um momento da 
ceber dinheiro, junto com ele, estariam assumindo compromissos com resultados. Da 
, resultar qualidade. Não só tendo em vista uma relação direta com o financiador, 
 seria um repassador. Tratar-

[...] “a prestação de contas
parceria ela mesma”. Ao re
quantidade deverá, portanto
posto que muitas vezes este se-ia de uma reação em cadeia: com o financiador do 
financiad r (bancos, governos, p. ex.), com o financiador-parceiro, com a ONG-parceira, os parceiros locais 
(sindicat
dessa ca

o
os, associações de agricultores), famílias. Cada um obtém recurso em nome do outro [...]. Em função 
deia, [...] é necessário prestar contas junto a uma assembléia de sócios responsável diante da sociedade, 

que confie e respalde política e eticamente o trabalho da entidade. Essa prestação de contas não pode ser apenas, 
nem sobretudo, contábil. [Para o entrevistado], a contabilidade formal é instrumento de ocultação, para revelar 
são necessários outros instrumentos. São necessárias, conseqüentemente, linguagens próprias e claras para cada 
parceiro-público. [...]. A prestação de contas [...] deve evidenciar com números a qualidade de seu trabalho. 
C) SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa) / Sede: Goitá-PE / Atuação: Pernambuco 
[...] prestar contas refere-se [...] principalmente às atividades realizadas, “o que foi feito e seu impacto. É disso 
que uma organização tem que prestar contas, fundamentalmente”. [...]. Focaliza de modo particular [...] a 
questão dos diversos destinatários da prestação de contas: o financiador, o público e os parceiros. [...]. Em 
termos dos parceiros do mundo empresarial e o que poderiam contribuir com a expertise na prestação de contas, 
a entrevistada foi taxativa ao narrar uma péssima experiência de administração contábil [...] imposta por um 
financiador também do campo empresarial: teria havido problemas não só com relação à competência, mas 
também de relacionamento distante e autoritário com as ONGs locais, que têm dificu
mecanismos gerenciais e contábeis empresariais trazidos de fora de seu mundo e de suas transações quotidia

ldades para dominar os 
nas, 

em lugares onde mesmo as notas fiscais são inexistentes. [...] “a prestação de contas é um aprendizado muito 
difícil. Trabalha-se com dinheiro público, é necessária gestão transparente, lisura, boa utilização dos recursos”.  
D) IGDS (Instituto Girassol de Desenvolvimento Social) / Sede: Boca da Mata-AL / Atuação: Boca da Mata 

u por conta própria iniciativas interessantes, criando mecanismos de prestação de 
 e ao seu contexto, como audiências públicas, um boletim informativo e divulgação 
(não possuem site na internet). Nesse caso, a prestação de contas torna-se também 
ivulgação e legitimação da instituição. [...] “Não basta só demon

Seu coordenador [...] tomo
contas apropriados ao local
das contas pela rádio local 
instrume o relevante de d strar os dados 
financeir s, mas também as ações realizadas, como foram feitas, com quem foram feitas, quantos envolvidos 
diretame
Girassol

nt
o
nte e indiretamente. [...] Em uma cidade muito pequena e de baixos indicadores sociais, o diretor do 
 [...] revela que o processo de transparência envolve também a fixação de planilhas em locais públicos, 

além de entrevistas avaliativas feitas com pessoas da comunidade.  
E) IMAFLORA (Instit. de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) / Sede:Piracicaba-SP / Atuação: São Paulo 
Há alguns modelos de prestação de contas que vêm sendo disseminados, no sentido de sua adoção pelas ONGs. 
[...]. A questão de que modelo adotar parece estar sendo progressivamente objeto de preocupação nesse campo. 
Como afirma representante da IMAFLORA [...], ao trabalhar com a certificação ambiental, estão cobrando 
publicamente boas práticas de atores externos. “Isso se reflete sobre nós, temos que ter transparência”. Nesse 
caso, fala da importância de um modelo de prestação de contas, e se pergunta sobre qual adotar: o GRI (Global 
Report Initiative), o modelo do Instituto Ethos, o Balanço Social do IBASE? 
F) IBASE (Instituto Brasileiro de Ação Social e Econômica) / Sede: Rio de Janeiro /Atuação: Rio de Janeiro 
Um dos modelos mais discutidos e cuja utilização vem pouco a pouco sendo aceita no mundo das ONGs 

Balanço Social, que tem no IBASE [...] um importante defensor e disseminador. Herbert de Souza 
etinho), um dos fundadores do IBASE, lançou

balanço social [...], “demon
 acionistas e à 

brasileiras é o 
(B  em junho de 1997 a campanha pela divulgação voluntária do 

strativo divulgado anualmente, reunindo informações sobre projetos, benefícios e 
 dirigidas a empregados(as), investidores, analistas dações sociais e ambientais e mercado,

comunidade”. [...] Atualmente, o Ibase oferece quatro modelos de balanço social: empresas; fundações e 
organizações sociais; micro e pequenas empresas; cooperativas. O número de adesões ao balanço social por parte 
das ONGs ainda é reduzido. 
G) FASE (Federação de Órgãos para Assist. Social e Educacional) / Sede: Rio de Janeiro / Atuação: nacional 
[...] as agências de cooperação [internacionais] teriam contribuído bastante para o desenvolvimento de uma 
cultura de prestação de contas das ONGs brasileiras, para a evolução de ONGs criadas em um quadro de extrema 
informalidade, sem institucionalidade e voltadas/orientadas apenas pelo contexto nacional. [...]. Cobradas em 
seus países quanto aos resultados e formas de aplicação de recursos, se tornaram mais exigentes aqui. O fim da 
ditadura brasileira coincidiu com esses questionamentos crescentes das agências internacionais. Conforme ainda 
o entrevistado, as agências pressionaram por formalização de procedimentos e no sentido da implantação de 
métodos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, PMA, aos quais muitas ONGs resistiram por considerá-
los intrinsecamente empresariais. Hoje, no entanto, são percebidos como importantes para o próprio 
desenvolvimento institucional. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Landim e Carvalho (2007). 
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QUADRO 24                                                                                                       
Análise de Conteúdo – Agentes Institucionais (Financiadores) 

A) Fundação Ford do Brasil (Org. Internacional) / Sede brasileira: Rio de Janeiro / Atuação: Nacional 
“Não há uma receita quanto a ser ou não ser transparente. O que precisa ser colocado é até que ponto a 
organização tem instrumento de transparência que faz com que [...] se sinta legítima perante as pessoas com as 
quais se relaciona. É preciso, no mínimo, ter como responder às suas ações, justificá-las com números e dados. 
Isso vai mudar de organização para organização. [...] Uma questão é saber quais são as práticas da 
organização em relação à prestação de contas, auditoria, à área financeiro–administrativa; a de governança, se 
tem um conselho externo etc. [...] Quando a Fundação Ford faz uma doação de recursos, temos que prestar 
contas do que estamos fazendo. Há um contrato formal entre o doador e o donatário. Por exemplo, se a 
organização que recebe recursos utilizou–os para comprar 10 computadores, vai ser verificado se esses 
computadores foram realmente comprados”.  
B) GIFE (Grupo de Institutos, Empresas e Fundações) / Sede: São Paulo / Atuação: nacional 
[...] confere-se especial visibilidade, responsabilidade e poder às entidades de origem empresarial que financiam 

 e, 
 em 

projetos sociais. [...]. As expectativas são de “resultados do investidor social”, tendo as entidades financiadas 
que prestar contas a seus “patrocinadores sociais”, em busca, além da ética, de maior “eficiência”: [...] Hoje, as 
ações sociais de indivíduos e empresas são amparadas no conceito de responsabilidade social, onde o doador, 
deixando de ser um mero expectador [...], passa a ser um ator social exercendo sua quota-parte nos destinos de 
sua comunidade. A partir dessa nova atitude pessoal do doador, surgiram novas expectativas sobre a atuação 
da entidade receptora. A doação descompromissada da caridade foi substituída pela doação engajada, pautada 
em práticas éticas e focada em resultados do investidor social. Assim, as entidades do terceiro setor, em curto 
prazo de tempo, deixaram de ser provedoras de serviços sociais – e, portanto, voltadas apenas para o 
beneficiário, que sendo hiposuficiente aceitava o que lhe davam – para se tornarem mandatárias dos 
investidores sociais, administrando valores de terceiros dados à causa de interesse público que advogam
dessa forma, tendo o dever de prestar contas aos seus patrocinadores, cada vez mais criteriosos e sempre
busca de maior eficiência social”. Ou seja, os financiadores são centrais enquanto controladores das ações das 
ONGs e os critérios mais relevantes de accountability são os da eficiência e impacto social. 
C) CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviço) / Sede: Bahia / Atuação: nacional (financia pequenos projetos) 
“O CESE existe há 34 anos, é do tempo em que transparência significava risco de vida”.[...]. Aos poucos, foi-se 
criando a necessidade de planejamentos mais longo do trabalho; de pensar sua identidade, pensar qual o volume 
de recursos poderiam ou queriam operar. Daí foram se criando novos arranjos administrativos e ferramentas de 
gestão apropriadas. Mas tudo veio com o tempo, tendo-se que superar uma forma que foi construída em tempos 
não (ou anti) democráticos. Houve ainda uma afirmação original, por parte de um dos entrevistados, especialista 
em gestão e administração do terceiro setor: “o que atrapalha a prestação de contas é a sociedade”. Refere-se ao 
fato de que, em sua opinião, somos um país filantrópico, onde todo mundo doa. [...] Também os que doam 
dinheiro para ONGs e não cobram resultados contribuem para a má administração dos recursos. A ONG vai 
continuar “vendendo miséria”. Na sua concepção, as organizações estrangeiras e as empresariais exigem um 
retorno, e, portanto, contribuem positivamente para a questão da transparência. 
D) Action Aid  (Org. Internacional) / Sede brasileira: Rio de Janeiro / Atuação: Rio de Janeiro 
O diretor da Action Aid ressalta as múltiplas dimensões de poder envolvidas nos processos de cobrança de 

 

mbros da Diretoria e da Assembléia têm que ser compostos por pessoas de grupos 
sas 

transparência: observa, por exemplo, que nas relações de parceria, quem financia tem o poder de demandar
transparência; igualmente, se pensarmos no campo de concorrência em que se situam as ONGs, a demonstração 
de transparência agrega um “plus” às que a fazem; os discursos e as demandas por transparência podem também 
funcionar como elementos de poder entre as ONGs e os grupos excluídos e populares; a transparência também 
tem sido usada como marketing, tem valor de prestígio no mercado; a transparência também pode ser mercado 
para especialistas e consultores no assunto, dentro do “mercado da gestão”. [Em relação aos modelos de 
prestação de contas], a Action Aid adota o “sistema ALPS”, utilizado em 44 países. O diretor da Action Aid 
menciona alguns mecanismos de controle coerentes com suas concepções expostas acima: a instituição 
estabeleceu que 80% dos me
populares e excluídos. [...] Algumas (talvez poucas) organizações adotam como princípio colocar nes
instâncias pessoas originárias da população com a qual se trabalha (beneficiários, público-alvo, destinatários, 
envolvidos, como se queira chamar). [...] Observa que quando está em jogo a questão de poder envolvendo 
segmentos populares, o problema certamente “não é de eficácia de gestão”, e que o debate sobre a transparência, 
ou as exigências de transparência, tem sempre funções políticas. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Landim e Carvalho (2007). 
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Além da sobreposição entre prá

mentais. 

tas definidas, indicadores precisos, objetivos claros, 

Isso se reflete 

sões decorrentes do setor público, ao 

ponto de dizer que “aí, estamos muitas vezes lidando com o inimigo”. 

Considerando os financiadores, em todos os discursos (A, B, C e D) faz-se notar as 

pressões que exercem. O financiador A, por exemplo, diz que quando faz uma doação de 

ticas de gestão, discutida anteriormente, observa-se 

nos discursos que constam nos QUADROS 23 e 24 a valorização de práticas instru

Segundo o financiador A, as organizações do terceiro setor precisam de, “[...] no mínimo, ter 

como responder às suas ações, justificá-las com números e dados”. Essa concepção é 

compartilhada pelos demais financiadores (B, C e D). A organização A, em consonância com 

o restante do grupo (B, C, D, E, F e G) também corrobora a presença da racionalidade e da 

tecnicidade na gestão, através de “me

capacitação para se mostrar a maneira de se fazer”.  

As práticas contábeis e a prestação de contas funcional, restrita a relatórios 

financeiros, são desvalorizadas pelas organizações B e D. Segundo a organização D “[...] não 

basta só demonstrar os dados financeiros, mas também as ações realizadas, como foram 

feitas, com quem foram feitas, quantos envolvidos diretamente e indiretamente. A 

organização B chega a questionar inclusive a legitimidade das práticas contábeis, pois “os 

instrumentos contábeis não foram feitos para garantir transparência junto a parceiros”. Para 

essa organização, “a contabilidade formal é instrumento de ocultação.”  

Se por um lado algumas práticas são desvalorizadas, por outro a falta de base 

consensual sobre qual seriam aquelas mais apropriadas pode ser constatada nos discursos das 

organizações A e E, sendo que essa última se pergunta sobre qual instrumental deve adotar: 

“o GRI (Global Report Initiative), o modelo do Instituto Ethos, o Balanço Social do IBASE?” 

Ainda no discurso da organização E, constata-se a evidenciação de pressões 

coercitivas para que as organizações adotem certas práticas de gestão. Segundo essa 

organização, “estão cobrando publicamente boas práticas de atores externos. 

sobre nós, temos que ter transparência”. A organização B, em consonância com a 

organização C, corrobora as pressões através do compromisso que assume, pois considera que 

“[...] ao receber dinheiro, junto com ele, estariam assumindo compromissos com resultados”. 

Contudo, a organização C evidencia uma péssima experiência decorrente da imposição de 

certas práticas por um financiador do campo empresarial, que além de tudo, manteve um “[...] 

relacionamento distante e autoritário com as ONGs locais, que têm dificuldades para 

dominar os mecanismos gerenciais e contábeis empresariais trazidos de fora de seu mundo e 

de suas transações quotidianas, em lugares onde mesmo as notas fiscais são inexistentes”. A 

organização C também considera negativamente as pres
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recurso

 contas do que estamos fazendo”. A 

organiz

dor D enfatiza um 

control

 

trabalh

ação do Terceiro Setor. 

Landim

s para a compra de computadores “[...] vai ser verificado se esses computadores foram 

realmente comprados”. O financiador B chega a ser taxativo, ao dizer que as organizações do 

terceiro administram “valores de terceiros dados à causa de interesse público que advogam e, 

dessa forma, tendo o dever de prestar contas aos seus patrocinadores, cada vez mais 

criteriosos e sempre em busca de maior eficiência social”. 

Nos discursos do financiador A e das organizações B e G, observa-se ainda que as 

pressões e cobranças muitas vezes ocorrem em cadeia. Segundo o financiador A, quando 

fazem uma doação de recursos, “temos que prestar

ação B evidencia a longa cadeia que se estabelece “com o financiador do financiador 

(bancos, governos, p. ex.), com o financiador-parceiro, com a ONG-parceira, os parceiros 

locais (sindicatos, associações de agricultores), famílias. Cada um obtém recurso em nome 

do outro”. A organização G considera que as agências e organizações financiadoras 

internacionais, por serem “cobradas em seus países quanto aos resultados e formas de 

aplicação de recursos, se tornaram mais exigentes aqui”. 

Numa posição diferente dos demais financiadores, o financia

e social mais horizontal e substantivo, visto mencionar que em sua organização “80% 

dos membros da Diretoria e da Assembléia têm que ser compostos por pessoas de grupos 

populares e excluídos”. Como ressaltado “algumas (talvez poucas) organizações adotam 

como princípio colocar nessas instâncias pessoas originárias da população com a qual se

a (beneficiários, público-alvo, destinatários, envolvidos, como se queira chamar)”. 

 A percepção do tratamento distinto aos diferentes grupos de relacionamento também 

pode ser constatada nos discursos do financiador A e das organizações B, C e D. Para a 

organização A, “são necessárias, também e conseqüentemente, linguagens próprias e claras 

para cada parceiro-público”. O financiador A, ao tratar da responsabilidade das organizações 

na prestação de contas sobre a aquisição de materiais, considera que a informação não deve 

ser a mesma repassada para o financiador, visto que “[...] para o público, essa informação 

não é relevante desta forma, deve–se falar sobre os benefícios dessa compra, para que 

servem etc. Agora, é importante que essas informações não se contradigam. As informações, 

embora diferentes, devem ser complementares”. 

Outras informações relevantes para a análise desta pesquisa a partir do texto para 

discussão Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade Civil na América 

Latina - CASO BRASIL, remetem a alguns debates atuais sobre a legisl

 e Carvalho (2007, p.31) pontuam que 
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Os meandros das discussões sobre a legislação continuam a ser acompanhados por 
uma minoria, entre as ONGs. Quanto aos nossos entrevistados, reiteraram-se 
reclamações a respeito dos limites e imperfeições legais. [...] Observa-se que “o 
marco legal está tumultuado, há um mosaico, uma sobreposição de camadas 
geológicas de leis”, o que torna difícil e confusa a regulamentação das organizações 
do terceiro setor, o que abre as portas para desvios de recursos e falta de controle 
público. [...] A utilização das novas leis – no caso das OSCIPs [...] – para desvios de 
recursos públicos através de licitações 
Faltariam mecanismos de controle. Afir

ilegítimas também é ponto destacado. 
mou-se nas entrevistas que, para um 

nizações e sua relação com os recursos 
lo de OSCIP como uma credencial de 

o menciona a organização G, “as agências 

pressio

stitucional”. 
                                                

funcionamento eficiente e eficaz, a lei careceria de uma institucionalidade mais 
sólida. 

 

É justamente nos questionamentos sobre o funcionamento eficiente e eficaz das leis 

que observa-se a adesão cerimonial das organizações – ao menos ao título de OSCIP –, 

sugerida na etapa quantitativa da pesquisa (ver seção 6.1 desse mesmo capítulo). Landim e 

Carvalho (2007, p.34) mencionam reportagem da imprensa99 onde,  
 

[...] para Eduardo Elias Romão, do Ministério da Justiça, antes de fazer qualquer 
alteração nas normas referentes ao terceiro setor é preciso conhecer que campo é 
este, quantas e de quais perfis são as orga
públicos. Ele criticou a criação do títu
entidades de ‘interesse público’ e que, portanto, teriam mais legitimidade para uso 
dos recursos públicos. As OSCIPS, segundo Romão, não são necessariamente 
entidades com história. O título é concedido a quem quer desenvolver atividades de 
interesse público. “Hoje, 960 das 3 mil OSCIPs registradas no Ministério da Justiça 
sequer atualizam endereços desde 1999 [quando a Lei que cria este tipo de 
organização foi promulgada]. Não se sabe o que estas entidades fazem, o título é 
apenas uma roupagem”, disse. Para Romão, é preciso construir um sistema eficiente 
de informações, que faça os diversos cadastros do governo dialogar, no sentido de 
obter um panorama minimamente fiel do setor. 

 

Nesse trecho de reportagem, quando no cenário atual as OSCIPs são postas 

longitudinalmente em relação ao período em que a legislação a elas referente foi promulgada, 

evidencia-se um elemento fundamental à pesquisa institucional: a história. Retomando os 

QUADROS 23 e 24, algumas posições demonstram a mudança de paradigma e de valores do 

Terceiro Setor ao longo do tempo, numa nítida valorização da racionalidade instrumental. Os 

financiadores C e D estão em consonância com o financiador B, que considera que “a doação 

descompromissada da caridade foi substituída pela doação engajada, pautada em práticas 

éticas e focada em resultados do investidor social”. A organização A, lembra que a 

“confiança era a base das relações”, mas com

naram por formalização de procedimentos e no sentido da implantação de métodos de 

Planejamento, Monitoramento e Avaliação, PMA, aos quais muitas ONGs resistiram por 

considerá-los intrinsecamente empresariais. Hoje, no entanto, são percebidos como 

importantes para o próprio desenvolvimento in
 

99 Marketing Social. Revista Carta Maior, 14/05/2006. 
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Amaral Filho 

contextual deve ser rea

considerar que as medid

levantamento com cort

complexa em que o Te

pesquisa qualitativa dem

stanque da história. Co entarmente aos métodos quantitativos e qualitativos que até aqui 

mostrar

 

Ascender a um 

valores e significados,

temporais e simbólicas

nessas instâncias que a

conjuntamente aos age

apenas como um estado

constrição, característic

em passando ao longo de cinco séculos.  

 o final do século XIX – novas 

omum a origem religiosa e a prática 

e Machado-da-Silva (2006) asseveram que a questão temporal e 

lçada diante do caráter interpretativo do agente. Portanto, seria restrito 

as estatísticas analisadas na primeira etapa da pesquisa, oriundas de um 

e transversal, sejam tidas como absolutas para explicar uma realidade 

rceiro Setor parece imergido. Da mesma forma, embora esta etapa da 

onstre o caráter interpretativo do agente, também reflete um momento 

mpleme

am-se válidos, recorre-se na próxima seção à análise histórica, de forma a possibilitar a 

identificação de outras relações que estão além da prática e da ação imediatas. 

 

 
6.3. Análise Histórica do Terceiro Setor Brasileiro 

padrão institucional significa interpretar e compartilhar determinados 

 sendo que esses estão intimamente ligados a instâncias contextuais, 

 (AMARAL FILHO e MACHADO-DA-SILVA, 2006). Talvez seja 

s práticas de gestão possam ser melhor posicionadas entre si, além de 

ntes institucionais e às organizações sem fins lucrativos, não como 

 atual, mas como um processo de produção e reprodução, permissão e 

o do processo de institucionalização que o Terceiro Setor brasileiro 

v

Nos alicerces do Terceiro Setor brasileiro estão os princípios da filantropia e da 

caridade religiosa. As primeiras organizações da sociedade civil nacional foram as Santas 

Casas de Misericórdia, que remontam à segunda metade do século XVI e se encontram 

atuantes até hoje. Landim e Carvalho (2007, p.6) ressaltam que  

 
O Brasil Colônia foi formatado por um Estado autoritário e centralizado, em 
simbiose com a Igreja Católica. [...]. Diz-se que a sociedade civil foi “construída” 
pelo Estado – a Coroa portuguesa - através de mandato concedido à Igreja. [...] 
Educação, saúde, assistência, lazer, passavam fundamentalmente pelos espaços e 
organizações ligadas ao catolicismo o qual, ainda hoje, é uma referência relevante na 
organização da filantropia, de uma cultura da “doação”, da assistência e também 
(através de organismos e espaços relacionados à Igreja) das redes de organizações 
para o desenvolvimento. Nesse sentido, fazer a história de organizações civis, do 
tipo associativo e voluntário, com autonomia do Estado ou da Igreja, durante a maior 
parte da construção da sociedade brasileira, é como procurar agulha em palheiro.  

 

Por mais de três séculos – do período colonial até

organizações foram surgindo, tendo em c
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assisten

 abolicionistas, na 

gunda metade do século XIX”. 
102 onfiguração do Terceiro Setor era 

bastante simplificada, tanto em relação às tipologias organizacionais, quanto às práticas de 

gestão e aos

cialista100 às comunidades carentes que ficavam às margens das políticas sociais 

básicas, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Ressalta-se a 

presença do Estado101, da Igreja, assim como dos “ricos filantropos” na sustentação dos 

educandários, asilos e hospitais – tipologias organizacionais mais comuns nesse período 

(ASHOKA, 2001; BNDES, 2001).  

A despeito dessas tipologias, intrinsecamente ligadas ao Estado e à Igreja, Mânica 

(2007) e Landim e Carvalho (2007) evidenciam a existência de alguns grupos de defesa e 

promoção de direitos. Segundo Mânica (2007, p.176), “há registros históricos de movimentos 

não organizados e não duradouros, com destaque para a defesa de idéias

se

Como indica  a FIG. 13, durante esse período a c

 agentes institucionais, sendo que esses últimos estão ligados às dimensões legal e 

econômico-financeira da ambiência, representadas respectivamente pela legislação e pelas 

fontes de recursos103.  

 

Terceiro 
Setor

Fontes de 
Recurso

Legislação

Práticas de 
Gestão

Governo Indivíduos

Igreja

conexões com elementos pesquisados

elementos surgidos no período

Legenda:

 
A 13: Configuração do Terceiro Setor no século XIX 

 Elaborado pelo autor 

           

     FIGUR
                                  Fonte:

                                      
ismo implica postura paternalista, distribuindo favores e não reconhecendo direitos. 
tência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
à garantia dos mínimos sociais e à universalização dos direitos sociais, como direito 
da Assistência Social - LOAS Lei 8742, de 07.12.1993). 
p.6) salientam que o governo diferencia-se do Estado: “Se o segundo tem uma certa 
primeiro é definido em termos de alianças partidárias, de acordos e de um

100 A prática do assistencial
Já uma política de assis
enfrentamento da pobreza, 
dos cidadãos (Lei Orgânica 
101 Corrêa e Pimenta (2006, 
permanência estrutural, o a 
determinada gestão cuja direção é impressa pelo grupo no poder”. Contudo, a análise desta pesquisa não 
aprofund
102 Mais 

a-se em tais diferenciações, embora reconheça, tais como essas autoras, a sua importância.     
explicações sobre a interpretação das figuras encontram-se no capítulo 4.3.2 (Análise Histórica), p.117. 

103 Embora ocorra essa segmentação, os agentes institucionais, em menor ou maior grau, relacionam-se 
concomitantemente a ambas as dimensões, mas graficamente optou-se por vinculá-los à sua origem. 
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Mudanças mais significativas na forma de atuação das organizações viriam a 

acontecer somente no início do século XX, principalmente pela intensificação da atuação 

Estatal nas questões sociais. Segundo Mânica (2007, p.176), “no campo institucional, com a 

Constituição de 1934, o Estado brasileiro assumiu o modelo de Estado social, passando a 

voltar sua atenção também para a área econômica e social”. Além de se envolver diretamente 

com a 

rativa das organizações (ASHOKA, 2001; BNDES, 2001). 

 20 e 30, a industrialização e a urbanização alterariam profundamente o 

enário sócio-econômico brasileiro. À medida que a massa de operários e as cidades cresciam, 

os problemas sociais se agravavam e se tornavam mais complexos, favorecendo o aumento 

das tradicionais organizações assistenciais. Novas tipologias de organizações sem fins 

lucrativos também surgem nessa época: sindicatos, associações profissionais, federações e 

confederações defendiam interesses coletivos mais específicos, mas também vinculavam o 

setor privado às práticas da doação e da assistência e auxílio aos imigrantes e operários 

(ASHOKA, 2001; BNDES, 2001). 

A integração ao Terceiro Setor de inúmeras entidades cuja representatividade não era 

mais tão bem definida foi determinante para a elaboração de uma legislação específica para 

aquelas que tinham finalidade pública. Em 1935, através da Lei nº 91/1935, foi instituído o 

título de U nizações que serviam 

econhecimento institucional das organizações foi 

ampliado em 1959 com a criação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (Lei nº. 

 

execução de políticas públicas – quase que exclusivamente em perímetros urbanos e 

nas áreas de saúde e educação – o Estado passou a destinar um maior aporte de recursos para 

as organizações assistenciais. Iniciou-se um período caracterizado por forte dependência 

econômica do Estado, que passou a exigir prestação de contas e a exercer maior controle 

sobre a gestão financeiro-administ

Em 1916, através do Código Civil, as organizações passaram a ter garantida a sua 

existência jurídica como sociedades civis sem fins econômicos, associações ou fundações, 

lembrando que as igrejas foram tratadas como “sociedades religiosas e, portanto, pessoas 

jurídicas de direito privado” (PAES, 2006, p.72).    

Nas décadas de

c

tilidade Pública Federal, concedido às orga

desinteressadamente à coletividade. O r

3577/1959). Essas Leis, vigentes até os dias atuais, estabeleceram os alicerces para o marco 

legal do Terceiro Setor (BNDES, 2001).  

Entre o início e a primeira metade do século XX, como indica a FIG. 14, a 

configuração do Terceiro Setor começa a se modificar. Observa-se um Estado interventor que 

passou a exigir que as organizações detivessem algumas práticas de gestão. As relações com o

Estado também estão presentes no estabelecimento do marco legal a partir do Código Civil de 
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1916, das legislações referentes ao Título de Utilidade Pública e do Certificado de Entidade 

de Fins Filantrópicos (atual CEBAS), assim como da promulgação da Constituição de 1934. 

Ocorre também a diversificação das tipologias organizacionais e, conjuntamente, a distinção 

entre a natureza público e coletiva (corporativa) das organizações sem fins lucrativos. 
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          FIGURA 14: Configuração do Terceiro Setor na década de 50 
          Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na década de 70, para defender direitos políticos e humanos tornados precários pela 

ditadura militar, surgiram as organizações denominadas de não-governamentais – ONGs104 –, 

marcando uma postura de distinção quanto às ações governamentais. Essas organizações, 

surgidas no âmago da resistência política, tiveram um papel fundamental nos rumos da 

sociedade brasileira e na consolidação do Terceiro Setor. Além de serem responsáveis pela 

disseminação da noção de cidadania e pela pressão para seu exercício pleno, favoreceram 

também a entrada de recursos de organizações internacionais, tais como Ford Foundation, 

Rockefeller ou MacArthur, assim como de agências de fomento e cooperação internacional, 

tais como o Banco Mundial ou o UNICEF (ASHOKA, 2001; BNDES, 2001). 

                                                 
104 Ressalta-se que o termo não existe legalmente e se caracteriza como um conceito que vem sendo socialmente 
construído e difundido. No contexto internacional, o termo tem sua origem nas Nações Unidas (Non-
Governm
sociedad

ental Organizations - NGO), onde foi utilizado pela primeira vez para se referir às organizações da 
e civil comprometidas com a reconstrução da vida social após a II Guerra Mundial. Tratavam-se de 

organizações que não haviam sido criadas por acordos governamentais, então, por dedução, eram “organizações 
não-governamentais”. O termo, na América Latina e no Brasil, foi importado por meio das agências 
internacionais para denominar as organizações responsáveis pela implementação de projetos de cunho social, por 
elas financiadas. O termo se tornou popular – sobretudo após a ECO 92 – e atualmente, com freqüência, é 
utilizado para designar qualquer tipo de organização sem fins lucrativos (PEREIRA, 2003). 
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Cabe destacar que as ONGs configuraram um novo modelo de organização e de 

gerenciamento de recursos. Ao contrário dos períodos anteriores, em que as organizações 

(principalmente as assistenciais) se vinculavam ao Estado tanto administrativa quanto 

economicamente, essas organizações tinham como principal vínculo as agências e instituições 

financiadoras internacionais (ASHOKA, 2001). 

Em meados da década de 80, com a abertura política e econômica de países do leste 

Europeu e o agravamento das crises sociais no continente africano, parte significativa dos 

recursos internacionais foram redirecionados para programas de desenvolvimento dessas 

regiões. Ainda, as organizações internacionais passaram a atuar com maior rigor na seleção 

das ONGs e dos projetos financiados, exigindo eficiência, eficácia e efetividade 

organizacional, especialmente nas áreas de planejamento, avaliação de atividades e prestação 

de contas. No mesmo período os recursos governamentais tornaram-se mais escassos 

(ASHOKA, 2001; BNDES, 2001). Como descreve Pereira (2003, p.37),  

 
Mesmo com seriedade e trabalhos de longa data reconhecidos, entidades de grande 
porte, longevidade e com projeção nacional e mesmo internacional [...] vêm 
sofrendo grandes baques financeiros, gerados por mudanças nas regras e critérios de 
financiamento da rede de cooperação internacional, agravados por cr es e 

os econômicos de choque, dificulda es de 
da concorrência por financiamento com a 

o de entidades do universo de sem fins lucrativos – tanto no circuito 
nacional quanto no exterior – corte de subsídios e alterações de legislação nacional, 

 

Com a queda da ditadura militar e a consolidação democrática do país, somadas às 

is
dinstabilidade econômicas nacionais, plan

ão de recursos no país, aumento captaç
proliferaçã

entre outros fatores. 

Diante desse cenário, as organizações do terceiro setor foram levadas a buscar 

alternativas para sua sustentabilidade, iniciando uma tendência de geração de suas fontes 

próprias de recursos, principalmente através de atividades de produção ou comercialização de 

produtos e serviços. Tude (2007, p.193) demonstra que “essas atividades têm se tornado cada 

vez mais complexas, conformando-se como verdadeiros empreendimentos produtivos com 

fins comerciais”. A própria busca da sustentabilidade – ou da sobrevivência – parece ser um 

dos fatores que levaram as organizações a intensificarem o processo de profissionalização e a 

busca de instrumentos e práticas de gestão para auxiliá-las em suas operações.  

crescentes dificuldades sócio-econômicas brasileiras, abriu-se espaço para uma atuação mais 

efetiva das organizações não governamentais, cujo número elevou-se rapidamente. Tanto a 

origem quanto os objetivos e as trajetórias dessas organizações passaram a cada vez se 

diversificar mais, acompanhando a própria fragmentação e pluralidade dos movimentos 

sociais contemporâneos (BNDES, 2001). 
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Cabe destacar, nessa época, a aprovação da nova Constituição de 1988, no âmbito de 

um amplo processo de mobilização social, que, dentre outros, introduziu novos direitos civis e 

socioeconômicos, bem como estabeleceu os princípios da descentralização na promoção das 

políticas sociais. A Constituição alinhava-se à Reforma do Estado, que trouxe a visão de um 

Estado gerencial e reconheceu a existência de um setor de serviços não-exclusivos. O 

Terceir

hos,  
 

al legítimo de 

express

de articulação; o estímulo a reflexão acerca da relação 
s movimentos sociais, bem como acerca da interlocução entre 

o Setor ganha importância nesse processo, uma vez que o Estado considerou que as 

organizações da sociedade civil poderiam prestar os serviços ao cidadão com maior eficiência, 

em detrimento à burocracia estatal. Mesmo que repassado para a sociedade civil a execução 

de serviços públicos de natureza social, estes deveriam continuar sendo fomentados pelo 

Estado (BRESSER-PEREIRA e GRAU, 1999; FALCONER, 1999a). 

Ainda, no contexto do processo de descentralização política instaurado pela nova 

Constituição, Landim e Carvalho (2007, p.9-10) lembram que a participação popular no 

controle e gestão de políticas públicas passou a ocorrer através dos consel

que se contam hoje por dezenas de milhares, formados por representantes do 
governo e de organizações da sociedade civil, de existência prevista em âmbito 
federal, municipal e estadual e com caráter deliberativo – instituições que 
materializam, portanto, as disposições constitucionais de co-gestão. Ao lado das 
experiências de orçamentos participativos, são espaços cujo funcionamento 
democrático e eficaz dependeria da existência de um campo sólido de organizações 
associativas. Organizações da sociedade civil como as ONGs adquirem crescente 
relevância na cena nacional, através desses espaços. Cada vez mais, portanto, têm 
sido sujeitas à legítima pergunta: quem as controla, e como?  

 

Por fim, foram os acontecimentos ocorridos na década de 90 que delinearam o atual 

panorama do Terceiro Setor brasileiro. Como lembra Abong (2007, p.1), nessa época: 
 

[...] os diversos fóruns de articulação de ONGs começam a discutir as mudanças 
globais, o avanço do neoliberalismo, o processo internacional de reestruturação do 
capitalismo, a flexibilização produtiva, a globalização da economia, as reformas do 
papel do Estado, a mundialização da cultura, e, particularmente a conjuntura 
brasileira e a crise política.  

 

Também estava entre as discussões a criação de uma associação nacional de ONGs 

que promovesse o intercâmbio entre as organizações e representasse um can

ão destas em torno de temáticas sociais relevantes. Reunindo organizações com 

atuação em diferentes áreas, em sua maioria situadas em espaços urbanos da região sudeste, 

era criada em 1991 a Associação Brasileira de ONGs (ABONG ).  Foram priorizadas entre as 

primeiras ações:  
[...] a realização de um cadastro de ONGs atuantes no país; o apoio aos processos 
regionais, estaduais e locais 
entre a Associação e o

 - 146 - 



as ONGs de desenvolvimento e organizações ambientalistas; a participação na ECO-
92; a disseminação de informações de interesse para as organizações associadas 
[inicialmente eram 164 associadas] e a análise da legislação existente com relação a 
criação e funcionamento das ONGs (ABONG, 2007, p.1). 

 

Como observa Pereira (2003, p.37), dentro do universo ABONG encontravam-se “as 

ONGs mais antigas e tradicionais do Brasil [como a FASE, fundada na década de 60, e o 

IBASE, na de 80] e com maior orçamento, relativa estabilidade quanto às fontes de 

financiamento, credibilidade na relação com a cooperação internacional e capacidade de 

captação de recursos”, o que favoreceu uma forte projeção na mídia e um impacto social 

positivo e mais amplo de suas associadas. 

A expansão e a diversificação das organizações continuaram através do movimento da 

Respon

 suas próprias 

fundações e institutos empresarias, que passaram a implementar diretamente os programas e 

projetos (FALCONER,

Como pioneiro 

Institutos, Fundações e

reunir organizações d

ambientais e culturais d m 1989, a partir de 

um com

O conceito da Responsabilidade Social viria a se consolidar com a criação do Instituto 

Ethos, em 1999. Ideali

referencia nacional e 

desenvolvimento de fe

ocial – que auxiliam as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seus 

compro

sabilidade Social, onde o setor empresarial passou atuar de maneira organizada no 

Terceiro Setor. O envolvimento das empresas se deu através da intensificação de doações de 

recursos e do estabelecimento de parcerias com as ONGs, além da criação de

 1999a; BNDES, 2001).  

na introdução da temática da cidadania empresarial105 está o Grupo de 

 Empresas (GIFE), que foi a primeira associação da América do Sul a 

e origem privada que financiam ou executam projetos sociais, 

e interesse público. O GIFE surgiu informalmente e

itê de filantropia da Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham) e em 

1995, institui-se legalmente (GIFE, 2008). 

zado por empresários oriundos do setor privado, o instituto se tornou 

internacional como pólo de conhecimento, troca de experiências e 

rramentas – notadamente os Indicadores Ethos de Responsabilidade 

S

missos com o a cidadania empresarial (INSTITUTO ETHOS, 2007)106.  

O modo de atuação empresarial e a inserção da visão de mercado no Terceiro Setor 

também vieram a reforçar a tendência de modernização e de profissionalização das 

                                                 
105 Para Ashley (2003), a cidadania empresarial vai além do envolvimento da empresa com projetos socialmente 
responsáveis. Caracteriza-se como a postura pela qual as organizações atendem às suas responsabilidades 
econômicas, legais, é
uma matriz que cont

ticas e discricionárias, exigida por seus diversos stakeholders. Pode ser entendida como 
empla essencialmente quatro dimensões: a legal, a econômica, a ética e, finalmente, a de 

auxílio à sociedade, colabor
106 Segundo INSTITUTO E
empresas de grande porte e 

ando com desenvolvimento sustentado e com a manutenção do meio ambiente. 
THOS (2008,p.1), em 2008 são 1.332 empresas associadas, sendo a maioria (33,5%), 
concentradas na região sudeste (53,9% em SP, 13,1% no RJ e 6,8% em MG).  
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organizações sem fins

organizações,  
 

 [...] passaram a investir na aquisição de atributos que conferissem melhorias de 

 prêmios de qualidade e eficiência, que na sua 

maioria

a responsabilidade social, bem como da 

instituc

onsabilidade social do setor privado, colaborando 

para um

(ABONG, GIFE, CETS, etc.). Não foi diferente com o Governo que, em âmbito federal, criou 

 lucrativos como um todo. Como observa BNDES (2001, p.9), as 

qualidade, transparência de ação e resultados (inclusive auditorias externas), 
aumento da visibilidade e da credibilidade e identificação de novas estratégias de 
sustentabilidade e financiamentos. Destaca-se, nessa década, a criação de vários 
cursos e instrumentos voltados para o planejamento, a gestão e o marketing de 
instituições do terceiro setor; para estratégias de captação de recursos; para 
sistematização de metodologias utilizadas nestas instituições; para a divulgação e 
avaliação das experiências (metodologias e instituição de prêmios), por exemplo. 

 

Particularmente, o surgimento de

 concedem recursos financeiros às organizações premiadas, mostrou-se também 

importante fator indutor da profissionalização do setor. Dentre esses, destacam-se pelo 

pioneirismo o prêmio ECO (AMCHAM), Bem Eficiente (Kanitz e Assiciados), Empreendedor 

Social (Ashoka & Mckinsey), Tecnologia Social (Fundação Banco do Brasil) e o Prêmio Itaú-

Unicef, que remete ao nome de seus instituidores. 

Registra-se que o desenvolvimento d

ionalização de prêmios ou práticas de gestão, se deu em estrita consonância com a 

academia, que passou a criar seus “centros” dedicados ao estudo do terceiro setor. Um 

exemplo é o Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), criado em 1994 e cuja missão é “contribuir para o fortalecimento das organizações, 

formar especialistas em gestão social, produzir e disseminar conhecimentos, dar consciência a 

futuros dirigentes empresariais sobre a resp

a maior eficiência e eficácia do Terceiro Setor” (CETS, 2008, p.1)107.  

Posteriormente, em 1998, a FGV consolidou a disseminação desse conhecimento 

através da revista eletrônica Integração108. Nessa mesma direção (e ano), tendo à frente o 

Conselho da Comunidade Solidária, foi criada a Rede de Informações para o Terceiro Setor 

(RITS)109, que dedicou-se à divulgação de artigos, notícias, agenda de eventos e, 

principalmente, à disseminação de práticas de gestão. 

Observa-se que as organizações do terceiro setor, bem como as empresas e a academia 

passaram a se mobilizar, organizar e criar suas próprias instituições ou grupos representativos 

                                                 
107 Tenório (2006b) demonstra que na trajetória do Programa de Estudos em Gestão Social (Pegs) da FGV, 
relacionado ao CETS, entre 1990 e 2006, produziu 122 trabalhados acadêmicos sobre gestão (42 artigos, 39 
dissertações, 1 tese, 12 livros, 4 capítulos de livros, 15 pesquisas, 9 trabalhos técnicos). 
108 www.fgvsp.br/integracao 
109 www.rits.org.br 
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em 1995 o referido Conselho da Comunidade Solidária, com o intuito de estabelecer parcerias 

entre governo, sociedade civil, universidades e empresas “[...] visando otimizar os recursos 

empregados no combate à pobreza e à exclusão social” (COMUNITAS, 2008, p.1). Por sua 

vez, em 2002, esse c

governamental, cuja pr

 

as 
organizações que não atuam pelo lucro, mas sim pela causa. Ética e transparência, 

ral participaram representantes de vários 

Ministé

en es fiscais aos 

doador

ei 9.608/98, conhecida como Lei do 

Volunta

que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

onselho viria a se institucionalizar na Comunitas, organização não 

incipal visão passou a ser a de 

“[...] adaptar capacidades e técnicas de gestão de qualidade, inerentes ao mundo 
empresarial, às organizações do terceiro setor, sem desrespeitar a lógica dess

construção de parcerias entre múltiplos atores, gestão eficiente, mensuração e 
avaliação de resultados são valores direcionadores dos investimentos e ações 
sociais.” (COMUNITAS, 2008, p.1).  

  

Retrocedendo um pouco aos idos de 1997, enquanto ainda Conselho da Comunidade 

Solidária, Ferrarezi lembra (2001, p.1) que esse conselho iniciou um processo de interlocução 

entre “[...] entidades sem fins lucrativos que tinham expressão e atuação nas mais variadas 

áreas sociais [...]. Pelo lado do Governo Fede

rios”. Na sexta rodada de interlocução, chegou-se aos seguintes consensos gerais: (a) o 

papel estratégico do terceiro setor, diante da capacidade de suas organizações para gerar 

projetos, assumir responsabilidades, empreender iniciativas e mobilizar recursos necessários 

ao desenvolvimento social nacional; (b) a mudança do marco legal, necessária para o 

fortalecimento do setor; (c) a abrangência do terceiro setor, demandando um entendimento 

mais amplo sobre o escopo das organizações que o comporiam; (d) transparência e 

responsabilidade, buscando instituir mecanismos de transparência e de responsabilização das 

organizações; (e) modelos de financiamento, buscando ampliar as is çõ

es, bem como o estabelecimento de novos mecanismos de transferência de recursos 

com Estado; e (f) regulamentação do voluntariado, tendo em vista que a cada dia mais 

cidadãos se engajam em atividades dessa natureza, bem como as organizações demandariam 

de mecanismos que as protegessem de eventuais causas trabalhistas.  

Esse processo de interlocução resultou na L

riado, demonstrando a tendência de profissionalização do setor. Em seu artigo 1º, o 

serviço voluntário foi definido como “[...] atividade não remunerada, prestada por pessoa 

física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, 

social, inclusive mutualidade” (BRASIL, 1998).  
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Na seqüência, foi instituída a Lei 9790/99, conhecida como Lei das OSCIPs, cuja 

matéria, em seu artigo 4º, evidencia que para uma organização da sociedade civil ser 

considerada como de interesse público, “[...] deve ser regida por estatuto cujas normas 

expressamente disponham sobre a observância dos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência”.  (BRASIL, 1999, 

p.1). Por sua vez, como estipula o artigo 10º dessa lei, diante do estabelecimento do Termo de 

Parceria com o govern

publicidade, estipular 

prevendo ainda critério

Como lembra A e que a Lei das OSCIPs, “aos poucos, 

substitu

o, as organizações devem prestar contas com grande transparência e 

metas e resultados a serem atingidos nos projetos desenvolvidos, 

s de avaliação de desempenho.  

lves e Koga (2003), pretendia-s

ísse a Lei 91 de 28/08/1935, que criou a figura jurídica dos Títulos de Utilidade 

Pública, regulamentados pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961”. Todavia, como demonstrado 

pelos autores, não houve revogação desta lei e atualmente as legislações coexistem. Ou seja, 

vigoraram concomitantemente os títulos e certificações de Utilidade Pública Federal, 

Entidade Beneficente e OSCIP.  

Um dos pressupostos da Lei das OSCIPs, segundo Ferrarezi (2001), foi o 

estabelecimento de mecanismos de transparência, onde a sociedade, através da internet, 

passou a ter acesso aos dados cadastrais e outras informações sobre as organizações que 

detinham esse título. Posteriormente, os demais títulos e certificações também passaram a 

disponibilizar da mesma forma o acesso às informações das organizações certificadas110. 

Diante dessa tendência à transparência das organizações, a FGV criou em 2003 o Mapa do 

Terceiro Setor111, que consiste em uma base de dados eletrônica de organizações que 

espontaneamente se cadastram, “[...] facilitando a transparência, favorecendo a credibilidade, 

identificando, sistematizando e divulgando suas informações relevantes”. (CETS, 2008, p.1). 

Por sua vez, como lembram Alves e Koga (2003, p.14), nessa dinâmica institucional  

 
Há ainda um incipiente processo de “profissionalização” no Terceiro Setor, 
principalmente com a formação de profissionais “especialistas” no assunto, tais 
como administradores, advogados e, principalmente, de captadores de recursos, que 
são pessoas especializadas em levantar fundos para organizações sem fins lucrativos. 
Já existe até mesmo uma Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), 
que até mesmo estabeleceu um código de ética para a atividade. 

 

                                                 
110 As informações sobre as OSCIPs ou as organizações co
através do site do Ministério da Justiça (www.mj.gov.br) e

m o título de Utilidade Pública podem ser acessadas 
 aquelas com o Certificado de Entidade Beneficente, 

através do site do CNAS (www.mds.gov.br/cnas), órgão atualmente ligado ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. 
111 www.mapa.org.br/ 
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Como indica a FIG. 15, ao longo de cinco séculos, o Terceiro Setor brasileiro veio 

ampliando seu espaço de atuação, fruto das próprias demandas sociais da população e de 

mudanças institucionais diversas, intensificadas após a década de 70. Nessa década surgem as 

ONGs assim como as agências e organizações financiadoras internacionais passam a atuar no 

fomento às atividades do setor. A década de 80 configurou-se por mudanças econômico-

financeiras e legais. As organizações, diante da escassez de recursos, passam a buscar fontes 

próprias, principalmente através da comercialização de produtos e serviços. Quanto à 

legislação, promulga-se a Constituição de 1988 e, decorrente dela, surgem os conselhos de 

políticas públicas. A partir da década de 90, a ambiência estabeleceu uma dinâmica que só 

veio a r

tração de seus níveis de eficiência, eficácia, efetividade ou 

mesmo

eforçar a orientação instrumental no setor: empresas, responsabilidade social, prêmios, 

centros de estudo, novas mudanças na legislação, incluindo a promulgação das leis do 

Voluntariado e das OSCIPs. Tudo isso levou as organizações – das tradicionais filantrópicas 

às ONGs contemporâneas – a coexistirem com um ambiente onde a busca de legitimidade e 

dos recursos necessários para a sobrevivência passou a se vincular à adoção de práticas que 

possibilitem a aferição e demons

 de transparência. Drucker (1997: XIV), um dos artífices que disseminou a 

racionalidade instrumental no Terceiro Setor, sugere a incorporação dessa racionalidade à 

base valorativa do setor: "as organizações não lucrativas estão, é evidente, ainda dedicadas a 

‘fazer o bem’. Mas já verificaram que as boas intenções não podem substituir a gestão e a 

liderança, a responsabilidade, o desempenho e os resultados”.  
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       FIGURA 15: Configuração do Terceiro Setor no início do século XXI 

elo autor        Fonte: Elaborado p
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7. Co

e se estabelece entre agentes 

institucionais e práticas de gestão, mesmo quando não significativa estatisticamente, orienta-

se por uma racionalidade instrumental. 

 Na análise dos resultados da segunda etapa (qualitativa / análise de conteúdo), 

constatou-se que as relações identificadas nos testes estatísticos estavam manifestas nos 

discursos de dirigentes e outros representantes tanto das organizações do terceiro setor quanto 

dos agentes institucionais. Até mesmo a adesão cerimonial aos títulos e certificações, 

particularmente o de OSCIP, foi constatada. Contudo, nenhuma informação do material 

analisado remetia ao discurso de algum representante dos conselhos de políticas públicas ou 

da forma jurídica, notadamente o Ministério Público. Ao longo do desenvolvimento dessa 

pesquisa foram estabelecidos alguns contados com esses órgãos, buscando compreender as 

suas dinâmicas de funcionamento, além de demonstrar-lhes alguns dos resultados obtidos pela 

pesquisa. A partir desses contatos112, observou-se que esses órgãos compartilham opiniões 

                                                

nclusões 
 

 

As conclusões se baseiam nas informações obtidas na fundamentação teórica 

(Capítulo 2) e na análise dos resultados de cada etapa da pesquisa (Capítulo 6), sendo 

orientada pelo modelo teórico-analítico (Capítulo 3) e pelos elementos constitutivos das 

instituições demonstrados no QUADRO 15. 

Na análise dos resultados da primeira etapa da pesquisa (quantitativa / teste de 

hipóteses), constatou-se que apenas uma das hipóteses enunciadas não se concretizou: a 

influência dos títulos e certificações sobre a avaliação de serviços. Em bases estatísticas 

comprovou-se que os demais agentes institucionais exercem influência sobre as práticas de 

gestão das organizações do terceiro setor. Todavia, em seu conjunto, constatou-se que essas 

influências são mais intensas em relação à prestação de contas do que em relação à avaliação 

de serviços e que, ainda assim, explicam uma parcela limitada do comportamento das 

organizações na adoção das referidas práticas. Mesmo o advento da não significância 

estatística dos títulos e certificações e a possibilidade da adesão cerimonial das organizações a 

práticas como a avaliação de serviços sugere que a base de submissão ocorre pelo princípio da 

utilidade. Ou seja, esses reconhecimentos institucionais, ainda que não impliquem no 

incremento direto de eficiência ou eficácia, constituem-se como meios necessários para se 

atingir fins racionalmente determinados. Logo, a dinâmica qu

 
ues, ocorreu em 03/06/2008 e com o 

omaz de Aquino Resende, no dia 15/02/2008. Salienta-se que essas conversas 
112 A conversa com a presidente do CMDCA/BH, a Sra. Lucia Elena Rodrig
coordenador do CAOTS, o Dr. T
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sim lares ao campoi , no que tange à importância concedida à atuação transparente e eficiente 

as organizações. Segundo a presidente do CMDCA/BH, a transparência é um princípio 

recíproco entre o conselho e as organizações da sociedade civil. O órgão busca através de 

alguns 

conselho é tratado como prioridade: 
 

a comparativa com a dimensão do problema, ficarão até 
 missão impossível de beija-flor querer apagar fogo em floresta. 

                                                                                                                                                        

d

mecanismos, tais como manuais de prestação de contas, orientar as organizações a 

realizar essa prática corretamente, visto que a utilização de recursos públicos é bastante 

burocratizada e as organizações precisam se atentar a muitos detalhes. Por sua vez, o 

desempenho das organizações registradas no 

Orientamos as entidades desde a elaboração de seus planos de trabalhos, de forma 
que ao executarem suas ações, essas alcancem os melhores resultados possíveis, 
tanto em termos da alocação correta dos recursos públicos que recebem quanto dos 
objetivos a que se propõem. [...] Através das reuniões e plenárias com as entidades, 
também disseminamos a cultura da avaliação. [...] No conjunto buscamos a garantia 
da efetividade das políticas públicas para a infância e a adolescência no município. É 
nesse sentido que o próprio conselho se posiciona numa dimensão mais ampla e 
alinhada às políticas do município, que inclusive foi condecorado nesse ano com o 
prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq.  

 

Segundo o Procurador de Justiça que coordena o Centro de Apoio ao Terceiro Setor 

(CAOTS) do Ministério Público de Minas Gerais, 
 

As duas preocupações básicas e fundamentais que nós temos são as da 
administração profissional e da transparência pública nas ações das organizações. Se 
elas não tiverem administração profissional e transparência pública de suas ações, 
não terão resultados satisfatórios. [...] Eu vejo muitas organizações em que as 
pessoas fazem atendimento social e fazem um grande atendimento, mas não é uma 
gestão profissional, é uma gestão amadora. Eles sentem que estão fazendo o bem, 
mas não sabem a quantidade. [...] Ocorre que se fizer um juízo, uma avaliação de 
resultados de form
envergonhados, é a
Por exemplo: a mortalidade infantil diminuiu? Diminuiu. Houve uma diminuição 
nos percentuais, mas em números reais continua grande a mortalidade infantil, ainda 
são mais de 100.000 casos por ano. É mais que qualquer guerra aí, é uma bomba 
atômica por ano. [...] Então, quando a questão da responsabilidade das organizações 
e dos padrões institucionais é posta em evidência, a avaliação de resultados e a 
transparência são fundamentais. 

 

Apesar do trabalho de Landim e Carvalho (2007) ter seu foco principal na prestação 

de contas, pode-se perceber nos discursos que é tênue o limite entre transparência e 

desempenho, da mesma forma que a observada nas conversas com o CMDCA/BH e com o 

Ministério Público (MG). Logo, essas constatações corroboram a presença da racionalidade 

instrumental na dinâmica que se estabelece entre agentes institucionais e a utilização de 

práticas de gestão pelas organizações do terceiro setor. 
 

foram gravadas, mas não ocorreram com o intuito de coletar informações para serem analisadas pela pesquisa. 
Assim, tão somente aproveitam-se algumas informações alinhadas aos resultados da pesquisa sem, no entanto, 
considerá-las como conclusivas.  
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Na análise dos resultados da terceira etapa (qualitativa / análise histórica), constatou-

se que a ambiência do Terceiro Setor foi se tornando mais complexa ao longo do tempo, num 

contínuo onde inicialmente predominava uma racionalidade substantiva que gradualmente foi 

sendo permeada por uma racionalidade instrumental. Os agentes institucionais pesquisados, 

em menor ou maior grau, estão concomitantemente relacionados às dimensões legal e 

econômico-financeira da ambiência, cuja racionalidade instrumental é inquestionável. Ainda, 

é consenso na pesquisa institucional que tais dimensões afetam muitos aspectos da estrutura e 

o comportamento organizacional, apresentando condicionantes, ao mesmo tempo em que 

também recebem dem

organizações. Contudo

presença da racionalida

substantiva está dando

práticas de gestão pesq

sclarece o porquê dos resultados dos modelos estatísticos refletirem apenas uma pequena 

parcela

alidade a todo o Terceiro Setor, pois esse 

po, longe de ser homogêneo, é composto por uma variedade de tipologias organizacionais 

que refletem a racional

uma amálgama entre ra

em um ambiente onde 

de lucro e a partir de 

Terceiro Setor apresen

objetivos, notadamente

Portanto, as rel

discursos e principalme

ue a dinâmica que se estabelece entre agentes institucionais e organizações do terceiro setor 

orienta

omo as de avaliação de serviços e de 

d

andas e oferecem os recursos necessários à sobrevivência das 

, os resultados obtidos por esta pesquisa tão somente indicam a 

de instrumental e são insuficientes para se afirmar que a racionalidade 

 lugar a essa outra. Diante da história, os agentes institucionais e as 

uisadas se diluem num universo mais amplo, que ao menos em tese, 

e

 de influência no comportamento organizacional. Por sua vez, dificilmente poder-se-ia 

atribuir uma forma pura e predominante de racion

cam

idade a elas subjacente. O que é sugestivo é que pode estar ocorrendo 

cionalidades e, considerando que a racionalidade instrumental insurge 

as organizações têm a capacidade de produzir bens públicos a despeito 

ideais solidários e associativos, tem-se uma visão otimista de que o 

ta o potencial para conciliar ambas as racionalidades na busca de seus 

 aqueles que visam à transformação social. 

ações estatisticamente comprovadas, que mostraram-se presentes nos 

nte na história mais recente do Terceiro Setor brasileiro, demonstram 

q

-se por uma racionalidade instrumental, embora se reconheça a presença e a 

importância da racionalidade substantiva que é característica significativa de muitas dessas 

organizações. Reitera-se que ao exercerem essas influências, os agentes institucionais estão 

exercendo controle social sobre as organizações do terceiro setor. Ainda, considerando as 

relações estabelecidas, é sugestivo que as organizações, em busca de legitimidade e dos 

recursos de que necessitam, tendem a adotar práticas c

prestação de contas, as quais pressupõem relação com esses agentes e com o controle social 

que exercem. Tal ocorrência, por sua vez, conduz as organizações a se tornarem isomórficas 
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no am

acesso a recursos. Alguns 

conselh

biente, visto que passam a adotar práticas de gestão muito semelhantes entre si. 

Contudo, a influência desses agentes parece exceder uma relação direta com as organizações, 

que também se orientam pelo comportamento de outras. 

A partir dessas constatações e orientando-se pelo modelo teórico analítico proposto, 

evidenciam-se as relações entre os resultados obtidos pela pesquisa e os mecanismos 

institucionais, além de outros elementos constitutivos das instituições (QUADRO 15). Como 

descrito no capítulo 2.3.4 (Agentes Institucionais do Terceiro Setor), esses mecanismos – 

principalmente os de natureza coercitiva e normativa – guardam correspondência com os 

conceitos de controle social vertical e instrumental. Oportunamente, registra-se que tal 

correspondência não pretende-se uma asserção, mas uma constatação desta pesquisa que 

demanda de novos estudos para sua validação em bases teóricas complementares. 

Observa-se que a base da submissão a quaisquer dos agentes institucionais 

pesquisados é de natureza utilitarista. A perenidade das iniciativas sociais é assegurada 

justamente quando elas adquirem personalidade moral através da existência jurídica, 

possibilitando-as, por exemplo, a se inserir em contextos formais ou a celebrar contratos. Os 

títulos e certificações diferenciam as organizações, conferindo-lhes maior legitimidade 

perante a sociedade, além de outros benefícios de ordem prática, como isenções fiscais ou 

mesmo a obtenção de certos financiamentos que exigem titulações. Em relação aos 

financiadores – principalmente o governo, as empresas, as organizações nacionais e as 

agências e organizações internacionais – a natureza utilitarista apresenta-se de maneira clara, 

à medida que essas fontes de recursos representam, para parte significativa do Terceiro Setor, 

a sustentabilidade organizacional. De forma não muito diferente é o registro em conselhos, 

que também legitima os programas desenvolvidos e favorece o 

os, como os de Direito da Criança e do Adolescente e de Assistência Social estão 

envolvidos com a transferência direta ou indireta de recursos para as organizações, através da 

manutenção dos respectivos fundos públicos ou pelo fato de que a organização registrada 

poderá celebrar convênios e outras relações de parceria com o governo, ou mesmo a obtenção 

de certos financiamentos privados que exigem o registro das organizações.  

Ainda assim, é sugestivo que os conselhos ampliam as bases de submissão das 

organizações, por também se constituírem como espaços legítimos de participação social, 

discussão, compatibilização de interesses e disseminação de práticas. Contudo, essas últimas 

características observadas nos conselhos também estão presentes em outras instâncias, visto 

que não raro diversos financiadores ou mesmo outras organizações do terceiro setor de caráter 
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técnico fornecem informações, serviços de consultoria e acesso a tecnologias ou programas de 

capacitação para as organizações.  

Se por um lado esses agentes oferecem benefícios e recursos de diversas naturezas, 

por out

gras desses 

agentes

trumental. Apesar 

das dif

patrimoniais e demonstrativos de resultados do exercício. Da mesma forma, estão sujeitas ao 

ro elaboram e disseminam regras formais e informais, predominantemente de natureza 

instrumental, que regulam e restringem o comportamento das organizações do terceiro setor, 

bem como aplicam sanções para aqueles que não as obedecerem. Logo, a base da legitimidade 

desses agentes é a adequação às suas regras, normas e leis. 

Tais aspectos são observados com mais clareza diante dos mecanismos institucionais e 

de controle social, visto que em busca de legitimidade, aceitação social e dos recursos 

necessários às suas atividades, as organizações acabam por conformar suas estruturas e a 

adotar comportamentos semelhantes entre si (isomorfismo) em função das re

, predominando nessas relações as pressões coercitivas, ainda que as pressões 

normativas, como discutido anteriormente, também possam ser constatadas através das bases 

de submissão das organizações aos agentes. 

No caso da forma jurídica, observa-se que a legislação é bastante favorável à criação 

de associações, sendo necessário apenas que pessoas se reúnam em torno de uma causa de 

interesse comum, registrando seus atos constitutivos em cartório civil, com exigências 

burocráticas que não sugerem influência sobre a gestão das organizações e a adoção de 

práticas como a prestação de contas ou a avaliação de serviços. Já as fundações, por se 

caracterizarem como um patrimônio vinculado ao interesse de seu instituidor, estão sujeitas a 

mais exigências quanto à sua constituição e administração, bem como sofrem pressões 

coercitivas do Ministério Público, levando-as a considerar em sua gestão a adoção de práticas 

instrumentais. Ainda, a não observância das regras pelas fundações, bem como o desvio de 

suas obrigações e finalidades quanto ao objetivo fundacional pode determinar o encerramento 

de suas atividades.  

Por sua vez, na medida em que os títulos e certificações introduzem as organizações 

num outro regime jurídico, novas influências tendem a conduzir tanto as associações quanto 

as fundações a adotarem cumulativamente práticas também de natureza ins

erenças entre as legislações que regem os títulos e certificações, obter tais concessões 

significa se adequar às regras do jogo, que exigem muitos documentos, a existência de 

dispositivos específicos na estrutura da organização e no seu estatuto, além de registro prévio 

em outros órgãos e conselhos. Também é comum, para a manutenção dos títulos e 

certificações, a apresentação periódica de relatórios de atividades, além de balanços 
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controle social dos órgãos públicos concedentes, sendo que aquelas que se desviam de suas 

obrigações e finalidades podem ser penalizadas com a cassação ou suspensão do título, 

perdend

ais em que novamente regras são 

definid

por parte dos financiadores uma mudança no 

tratame

 ou normativas. Por exemplo, ao constatarem que organizações que têm 

títulos 

o os benefícios de que usufruem. 

Outro aspecto observado é a influência das organizações financiadoras nas atividades 

desenvolvidas. Os órgãos governamentais, as empresas e as organizações nacionais e agências 

internacionais especializadas em financiamento selecionam os projetos que decidem apoiar a 

partir de propostas recebidas em atendimento a seus Edit

as. O procedimento, se de um lado restringe a criatividade das soluções planejadas e 

favorece o isomorfismo, por outro reduz incertezas tanto para as organizações financiadoras 

quanto para as financiadas, apresentando em alguns casos certas vantagens, mas em outros, 

pode significar a imposição de regras arbitrárias. Como constatado, ressalta-se que em um 

passado recente, somente a existência de uma organização do terceiro setor ou a validade da 

causa defendida por ela seriam suficientes para justificar o aporte de recursos, sem maiores 

exigências de resultados. Contudo, houve 

nto com o endurecimento da postura referente à apresentação periódica de relatórios 

com informações sobre desempenho, resultados obtidos, número de assistidos, aplicação de 

recursos, etc. 

Os conselhos de políticas públicas, ao menos os municipais (Belo Horizonte) de 

Direito da Criança e do Adolescente e de Assistência Social, funcionam de maneira muito 

semelhante aos títulos e certificações, bem como, por também lidarem direta ou indiretamente 

com a transferência de recursos, é sugestivo que acumulem algumas características das 

organizações financiadoras.  

Contudo, a influência desses agentes tende a exceder uma relação direta com as 

organizações, conduzindo-as também a outros tipos de isomorfismo, que não através de 

pressões coercitivas

ou mesmo registros em conselhos têm um acesso mais fácil aos recursos de 

financiadores, as demais organizações irão orientar-se de maneira mimética, buscando 

também obtê-los. Por sua vez, as organizações que são imitadas, tendem a ser referência no 

setor e, geralmente, por serem mais estruturadas, muito possivelmente utilizam práticas de 

gestão como avaliação de serviços, prestação de contas, planejamento estratégico, gestão de 

projetos, captação de recursos, marketing, etc. Como se vê, o ciclo produzido pelo 

isomorfismo mimético é extenso e permite conexões diversas com os mecanismos coercitivo 

e normativo.  
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Particularmente, em relação a esse último mecanismo, constata-se nitidamente na 

pesquisa histórica o surgimento de iniciativas diversas de aperfeiçoamento da gestão, através 

da educação continuada, de portais de internet, de assessorias e de consultorias, de centros de 

estudo 

o somente como uma das possíveis apreensões dessas conexões e das 

informa

em instituições de ensino e dos próprios conselhos, financiadores e outras organizações 

de caráter técnico que fornecem acesso a tecnologias ou programas de capacitação e de 

disseminação de práticas. Assim, com uma base de conhecimento comum, as organizações 

propagam normas e práticas legitimadas, que acabam por conduzi-las para a convergência.  

É certo que os mecanismos institucionais surgem de condições peculiares e conduzem 

as organizações a configurações diversas. Contudo, diante dos resultados observados ao longo 

de toda a pesquisa, parece que pressões coercitivas, normativas e miméticas cada vez mais 

conduzem as organizações do terceiro setor a se orientarem – ou ao menos considerarem – a 

racionalidade instrumental.  

No contexto de Gestão, Racionalidade e Instituições no Terceiro Setor, as dinâmicas 

da avaliação de serviços e da prestação de contas em ambiente de controle social podem 

assumir conexões diversas, como as estabelecidas no modelo teórico-analítico (FIG. 11). 

Portanto, reitera-se o caráter exploratório desta pesquisa, sendo que a leitura realizada 

constitui-se tã

ções disponibilizadas principalmente na fundamentação teórica (capítulo 2) e na 

análise dos resultados (capítulo 6). 
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8. Co

atividades, considerando a racionali

uma perspectiva racional instrumental de 

observação e de interpretação dos fenôm

 assim, se esta pesquisa começou com uma 

pergunta, cuja investigação traduz-se no objetivo fundamental supracitado, encontrou como 

resposta, na prática, diversas outras questões que se espalham ao longo de todo o texto. Como 

o método é o fio condutor de qualquer investigação, notar-se-á que essa ocorrência remete à 

precurs ra maiêutica, “[...] método socrático que consiste na multiplicação de perguntas, 

induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de 

um objeto”113. 

 nesse contexto que se percebe que muito mais que elucidativa, como pode deixar 

transparecer, esta pesquisa se envolve com essas tantas questões que demandam não só do 

desenvolvimento de novos estudos teóricos e empíricos, como também do alinhamento da 

própria pesquisa com os diversos estudos existentes, tendo em vista a descoberta das 

“verdades” desse instigante objeto de estudo: o Terceiro Setor. Com a convicção Cardoso 

(2005, p.12), “[...] acredito que este é um caminho que vale a pena continuar a explorar com 

entusiasmo e a aperfeiçoar com as lições da experiência”. Como ensinam Bento e Ferreira 

(1982, p.17), a pesquisa científica deve ser balizada “[...] numa atitude de humildade 

                                                

nsiderações Finais, Limitações do Estudo e Recomendações para 
Pesquisas Futuras 

 

 

O objetivo fundamental desta pesquisa foi o de investigar e analisar influências dos 

agentes institucionais que exercem controle social vertical sobre as organizações do terceiro 

setor, particularmente sobre as práticas de gestão de prestação de contas e de avaliação de 

dade subjacente a essa dinâmica. Esse percurso se deu 

através de um estudo quali-quantitativo, desenvolvido ao longo de três etapas. O capítulo 

anterior, que constitui-se na conclusão da pesquisa a partir da triangulação entre essas etapas, 

orientou-se pela hipótese básica enunciada no modelo teórico-analítico da pesquisa. Tal 

modelo priorizou, em bases exploratórias, 

enos sociais concernentes ao Terceiro Setor, em 

consonância com o que Fernandes (1967) considera como atividade seletiva necessária à 

pesquisa empírica. Ainda, como elucidam Bento e Ferreira (1982, p.35), “[...] para fins da 

prática da pesquisa, não há objetividade completa nas ciências sociais, isto é, os resultados 

obtidos numa pesquisa dependem da visão de mundo do pesquisador”.  

Tem-se a expectativa, portanto, de que a pesquisa desenvolvida tenha atingido seu 

objetivo, na visão de outros pesquisadores. Ainda

o

É

 
113 Definição do dicionário eletrônico Houaiss, versão 1.0 (2001). 
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[intrínseca à racionalidade substantiva da ciência] e num estimulante desafio à curiosidade, ao 

‘engenho e arte’ dos pesquisadores que, embora separados no tempo e no espaço, colaboram 

ução da ‘escada’ do conhecimento”. 

, este capítulo desdobra-se em alguns degraus, que contam com breves 

ampliações teóricas e metodológicas, de form

el conselhos de 

políticas públicas 

e o outro lado da História  
 

                                                

entre si, juntando tijolos na constr

E assim

a a evidenciar as apreensões e limitações deste 

estudo, bem como as recomendações para novas pesquisas. Os tópicos que serão tratados são 

os seguintes: (a) Legitimidade: Ampliação conceitual e o outro lado da história; (b) Terceiro 

Setor e as múltiplas teorias organizacionais; (c) Generalização dos resultados; (d) Utilização 

de dados secundários; e (e) Tratamento e qualidade na mensuração das variáveis. Entre o 

primeiro e o último tópico, observa-se um contínuo que se inicia em ponderações mais 

teóricas e termina nas de natureza predominantemente metodológica. 

De antemão, diante dos dados utilizados terem sido secundários, especial atenção deve 

ser dada por novos estudos na coleta de dados primários que busquem confrontar os 

resultados obtidos – principalmente os da pesquisa quantitativa – com a visão dos agentes 

institucionais pesquisados. A variável forma jurídica relaciona-se com o Ministério Público; a 

variável títulos e certificações relaciona-se com o Ministério da Justiça (Utilidade Pública e 

OSCIP) e com o Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS); a variáv

relaciona-se com os Conselho Municipais de Assistência Social e dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte); quanto à variável financiadores, não 

se tem nominalmente os agentes relacionados, mas pela composição da variável, sabe-se que 

envolve o governo, as empresas e as organizações financiadoras nacionais e internacionais.  

 

 

8.1. Legitimidade: Ampliação Conceitual 

Berger e Luckmann (1985) explicam que a legitimidade114 ocorre em quatro níveis e a 

obtenção de um nível máximo demanda de grande interação entre a estrutura do 

conhecimento. Alinhado ao objeto de estudo, exemplifica-se objetivamente essa interação 

através das relações entre os agentes institucionais denominados financiadores e as 

organizações do terceiro setor. 

O primeiro nível de legitimidade situa-se numa dimensão pré-teórica e privilegia o 

conhecimento prático. Observa-se tal interação quando uma organização do terceiro setor 

 
114 Essa seção retoma e aprofunda o conceito de legitimidade utilizado pela pesquisa, que consta no capítulo 2.3 
(Instituições e Racionalidade no Terceiro Setor), p.64. 
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busca obter recursos e para tanto sabe (sem muitos “por quês”) que precisa elaborar um 

projeto, geralmente em conformidade com os critérios dos financiadores. No segundo nível, 

acrescentam-se proposições teóricas (ainda pouco elaboradas) que atribuem mais sentido à 

interaçã

 técnico especializado, 

que pod

s 

úblicos não-exclusivos e considerou-se que as organizações da sociedade civil poderiam 

restá-los. Ainda que a execução fosse repassada, os serviços deveriam continuar sendo 

t que as 

rganizações tenham acesso aos recursos. A mais recente foi o Termo de Parceria, instituído 

pela Le

tomasse acento no Conselho da Comunidade Solidária. Esse convite foi aceito com a 
 
 

o social. Se a organização se perguntar “por quê” precisa elaborar um projeto, uma 

resposta é que os financiadores precisam avaliar se a proposta está em conformidade com suas 

linhas de fomento e se a organização tem capacidade de executá-la. No terceiro nível, as 

teorias legitimadoras ficam mais explícitas e as interações mais complexas. Assim, elaborar 

um projeto, considerando o atendimento aos critérios do financiador, significa que a 

organização demandará de conhecimentos como: o contexto de atuação, os objetivos, como 

mensurar os resultados, os custos, além da formalização de tudo isso em extensos formulários. 

Para o domínio desse processo, a organização demanda de um corpo

e ser obtido através de consultorias ou do aprendizado formal. Todo esse processo se 

relaciona a uma demanda institucional, que se atendida, significará a obtenção de legitimidade 

e, conseqüentemente, dos recursos solicitados.  

O quarto nível de legitimidade consiste num corpo teórico lógico e consistente, mas 

pouco pragmático, que justifica a existência das ordens institucionais. Berger e Luckmann 

(1985) o denominam universo simbólico. Voltando ao exemplo, o projeto e os conhecimentos 

necessários para atender aos critérios do financiador, dão lugar ao “por quê” esses 

financiamentos ocorrem. Considerando que o financiador seja o governo, uma das possíveis 

leituras foi feita ao longo da análise histórica desta pesquisa e remonta à Reforma do Estado, 

iniciada com a constituição de 1988. Nesse período reconheceu-se a existência de serviço

p

p

fomen ados pelo Estado e, para tanto, existem diversas modalidades “legítimas” para 

o

i 9790/99 (Lei das OSCIPs), cujo alicerce está no processo conduzido pelo Conselho 

da Comunidade Solidária e que contou com uma ampla interlocução entre organizações do 

terceiro setor e representantes do governo. Por outro lado, Alves e Koga (2003, p.11-12, 

negrito dos autores) asseveram que  

 
Desde o início do governo Fernando Henrique (1995-2001) houve uma tentativa de 
aproximação do governo com as ONGs por meio da Comunidade Solidária. As 
ONGs – por meio da ABONG (Associação Brasileira de ONGs) corresponderam, a 
principio, a essa aproximação. Houve o convite para que um de seus representantes 

indicação de Jorge Durão da ONG FASE e representante da ABONG. Esse
movimento de aproximação logo perdeu força, principalmente pela real falta de

 - 161 - 



empenho do governo no encaminhamento e no financiamento de soluções para a 
área social [...]. Em maio de 1996, com a saída de Betinho do Conselho da 
Comunidade Solidária, como forma de protesto contra a atuação do governo na área 
social, o representante da ABONG também renunciou. A partir desse estranhamento, 
a ABONG passou a agir de forma mais cautelosa em relação às tentativas de 
aproximação do governo. Quando foi convidada para participar dos processos de 
Interlocução Política que tratavam do ‘novo marco legal do Terceiro Setor’, a 
ABONG aceitou, por entender que se tratava um espaço público onde suas 
proposições e suas idéias poderiam ser ouvidas [...] Depois das várias rodadas de 
Interlocução Política, chegou-se a um projeto, mas, quando da apresentação da Lei, 
houve uma surpresa: ‘as consultas não corresponderam ao produto final da Lei das 
OSCIPs’. Dessa maneira, as ONGs se prenderam aos interesses consagrados 
(vested interests), ou seja, mantiveram um caráter de oposição ideológica ao 
governo e às suas ideologias”. 

 

Diante do exposto, Berger e Luckmann (1985) esclarecem que a lógica da 

legitimidade não reside somente nas instituições e que essas podem esconder seus verdadeiros 

porquês, refletindo tão somente o interesse de alguns grupos. Nessa perspectiva, a promessa 

revolucionária do Terceiro Setor poderia se mostrar mais retórica do que prática, encontrando-

se amparada pelo que os autores denominam de legitimidade ideológica, tendo por detrás a 

manute

 

 

 

nção das estruturas vigentes e jogos de poder.  

A esse respeito, Corrêa e Pimenta (2006, p.1) esclarecem: “Se a realidade social tem 

como princípio estruturante a contradição, significa pensar que os paradoxos, em lugar de tais 

contradições, emergem como signos de uma construção sócio-histórica direcionada por um 

processo hegemônico”. Complementarmente, a abordagem do poder parece também 

apropriada para essa compreensão, pois segundo Faria e Faria (2006, p.86), poder é a 

capacidade que tem “[...] um grupo (social ou politicamente organizado) de definir e realizar 

seus interesses objetivos e intersubjetivos específicos, mesmo contra a resistência ao exercício 

desta capacidade e independente do nível estrutural em que tal capacidade esteja 

principalmente fundamentada”.   

No ensejo, demonstra-se que a análise empreendida por esta pesquisa permeia os 

quatro níveis demonstrados por Berger e Luckmann (1985). Contudo, quando chega ao quarto 

nível, não se aprofunda em discussões ideológicas. Neste sentido, para o aprofundamento 

sobre questões dessa natureza sugere-se a consulta aos autores supracitados, assim como aos 

trabalhos de Santos (2005), de Pimenta, Saraiva e Corrêa (2006) e Montaño (2007). 
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8.2. Terceiro Seto

 
Se por um lado

evidente a profundidad

entre os institucionalist

fenômenos sociais com

deixar de ser, Scott (19

teoria e em sua flexibil óprias palavras115,  

contrar seus lugares” (SCOTT, 1995, p. xiii). 

o desses recursos (PUGH e HICKSON, 2004). 

 

                                                

r e as múltiplas Teorias Organizacionais 

 a seção anterior demonstra uma lacuna deste estudo, por outro deixa 

e que a pesquisa institucional pode atingir. Ainda assim, é consenso 

as que a Teoria Institucional – utilizada isoladamente na apreensão de 

plexos – apresenta também suas limitações. Mas como não poderia 

95), um de seus principais autores, insiste no alto poder explicativo da 

idade analítica. Em suas pr

  
Durante as últimas três décadas, os estudos organizacionais vêm testemunhando uma 
sucessão de perspectivas teóricas, que focalizam sua atenção em um ou outro 
aspecto da organização, como é o caso da Teoria Contingencial, da Dependência de 
Recursos ou da Ecologia Populacional. Embora todas elas enfatizem as organizações 
como sistemas abertos, que afetam e são afetadas pelo ambiente, somente a Teoria 
Institucional realça a importância do amplo ambiente social e cultural o qual as 
organizações podem considerar como base para se fundamentar. [...] A Teoria 
Institucional provê um contexto ou uma moldura dentro da qual as abordagens 
anteriores, associadas a ela, podem en

 

Seja como for, esta pesquisa tem seu foco somente em influências de natureza 

institucional e, como mencionado, a literatura aponta diversas outras influências sobre a 

estrutura e as práticas de gestão das organizações. Dentre as variáveis utilizadas pela pesquisa, os 

títulos e certificações, os conselhos e os financiadores, pelas características apresentadas, 

poderiam ser abordadas também sob a ótica da teoria da Dependência de Recursos. Segundo essa 

teoria, as organizações devem ser entendidas em termos de sua interdependência com o 

ambiente, especificamente pela disponibilidade e demanda pelos recursos necessários às 

atividades organizacionais. Ainda que as organizações não sejam autônomas, devem 

ativamente gerenciar e controlar o flux

Por sua vez, a variável forma jurídica apresenta um interessante desdobramento, que 

sugere a utilização da teoria contingencial. Subjacente à estruturação de uma organização como 

fundação, pressupõe-se a existência de um patrimônio. Na TAB. 13, demonstra-se o tamanho 

das organizações pesquisadas em relação a cada uma das formas jurídicas. 

 

 

 

 
115 Traduzido do inglês. 
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TABELA 13                                             
Tamanho pela Forma Jurídica 

                                                         

Forma Jurídica 
Associação Fundação 

Tamanho (Volume do Orçamento Anual) 

n % n % 
Micro (até R$ 120.000) 602 68,7 30 34,9 
Pequeno (entre R$ 120.001 e R$ 750.000) 172 19,6 24 27,9 
Médio (entre R$ 750.001 e R$ 5.000.000) 65 7,4 13 15,1 
Grande (entre R$ 5.000.001 e R$ 30.000.000) 21 2,4 11 12,8 
Hiper (acima de R$ 30.000.001) 16 1,8 8 9,3 
Total 876 100,0 86 100,0 

             Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

Como se observa, 62,8% das fundações configuram-se como de micro ou pequeno 

porte. Essa mesma faix

pequeno da maioria das

assim, demonstram que

37,2% delas são de por

11,6%.  

al constatação não invalida os resultados encontrados através da Teoria Institucional, 

visto q

ia, origem 

históric

alidade – seria 

a propriedade das organizações. Na TAB. 14, a variável propriedade é mensurada a partir das 

características jurídicas dos grupos instituidores das organizações.  

 

 

 

a representa 88,4% das associações. Esses dados reiteram o tamanho 

 organizações do terceiro setor, independente da forma jurídica. Ainda 

 as fundações apresentam-se “maiores” que as associações, visto que 

te médio a híper, enquanto nas associações essa concentração caí para 

T

ue o patrimônio das fundações advém de uma determinação da legislação, de caráter 

institucional. Todavia, ela demonstra uma possível relação com influências tipicamente 

contingenciais, como é o caso do tamanho.  

Essa teoria surgiu a partir de estudos que buscavam constatar quais os modelos de 

estrutura organizacionais mais apropriados e eficazes para o alcance dos objetivos 

organizacionais, considerando diferentes segmentos de atuação. Constatou-se que as 

estruturas de cada organização variam de acordo com o ambiente ou contexto de atuação. Em 

outras palavras, tudo é relativo. Os principais estudos abordam os formatos estruturais e as 

práticas de gestão derivadas de variáveis contextuais, tais como tamanho, tecnolog

a, cultura e objetivos organizacionais, propriedade e controle, localização geográfica, 

interdependência e recursos utilizados (DONALDSON, 1998).  

Diante da ampliação das perspectivas teóricas, outra relevante variável para a 

compreensão do fenômeno em questão – principalmente dos aspectos da racion
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TABELA 14                                                                                                       
Propriedade  

Propriedade n % 
A) Pessoa(s) física(s) 7848 5,4 
B) Pessoa(s) jurídica(s) 0 1  

gão de governo 5  
40  

4  
3  
3  

Não sabe 12  
1125 100,0 

21 8,7
C) Poder público - ór 0,4
D) A + B 3,6
E) A + C 0,4
F) B + C 0,3
G) A + B + C 0,3

 1,1
Total 

                        Fonte: Dados trabalhos a partir do Diagnóstico 

 

 

as organizações (75,4%) foi criada por pessoas físicas, seguido por pessoas jurídicas 

(18,7%

certo que as estruturas e práticas de gestão 

organizacionais, bem com

 apresentar-se “mais 

instituc

ileiro e, ao menos 

m tese, seriam as áreas mais institucionalizadas do setor. 

Sugere-se que novas pesquisas, além de atentarem para as diferenciações entre as 

ham a contribuir nas discussões sobre o conceito de “campo 

As pessoas físicas remetem aos indivíduos que se reúnem em torno de causas de 

interesse público ou coletivo. As pessoas jurídicas são as empresas, outras associações ou 

fundações, partidos políticos ou organizações religiosas. O poder público abrange as 

Prefeituras, Estados ou União, bem como órgãos a eles vinculados. Como se observa, a 

maioria d

). O poder público, bem como outros formatos combinados representam os 

instituidores das demais organizações (6%).  

Não menos importante é a variável área de atuação das organizações. A pesquisa não 

distinguiu as áreas de atuação, mas é 

o o ambiente institucional, configuram-se conforme as 

especificidades de cada área. Através da TAB. 32 que consta no APÊNDICE D desta 

pesquisa, observa-se que as áreas com maior influência do conjunto de agentes institucionais 

considerados na análise são respectivamente as de Assistência Social, de Educação e Pesquisa 

e de Saúde.  

Em específico à teoria institucional, cabe ainda enfatizar que o fator “tempo” é 

determinante no processo de institucionalização. Assim, conforme as áreas de atuação se 

distribuem no tempo, infere-se que algumas áreas podem

ionalizadas” que outras. Também consta no APÊNDICE D a TAB. 33, com a 

distribuição das áreas pelos períodos de criação. Coincidência à parte, são justamente as áreas 

citadas anteriormente e com maior influência do conjunto de agentes institucionais aquelas 

que marcaram presença ao longo do desenvolvimento do Terceiro Setor bras

e

áreas de atuação, ven
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organizacional” do terceiro setor, específ

introduzem esse conceito, que remete às organizações ou outros ag s que, conjuntamente, 

constituem uma áre da institucional, com entes, fornecedores, 

agências reguladoras tidoras o eprese ivas, além de outras 

com as quais as organ e relacionam ou sofrem suas i ência

O capítulo de tação Terminologias, Tipologias e Caracterizações, demonstrou 

que apesar de concei  existir um Terceiro Setor, es  extre ente fragmentado e 

constitu orm  a construção social 

subjacente é complexa o suficiente para que se apreenda com homogeneidade o setor, assim 

omo para considerar que as instituições simplesmente “surgem” e conferem legitimidade 

igualm

tão envolvidas em um empreendimento comum. 

Observ

ralização dos resultados 
 

uelas organizações com maior 

represe

ico à Teoria Institucional. Dimaggio e Powell (1991) 

ente

a reconhecida da vi tais o cli

, organizações parceiras, compe u r ntat

izações s nflu s.  

sta disser

tualmente te é mam

ído pelas mais diversas tipologias organizacionais, de f a que

c

ente a todos os atores.  

Como incentivo para pesquisas dessa natureza, deixa-se o registro dos indicadores de 

estruturação dos campos organizacionais demonstrados por Dimaggio e Powell (1991): (a) 

aumento no grau de interação entre as organizações no campo; (b) surgimento de estruturas 

interorganizacionais de dominação e de padrões de coalizão; (c) aumento no volume de 

informação com que as organizações do campo devem se defrontar; (d) desenvolvimento de 

uma consciência pelas organizações de que es

a-se que algumas pesquisas avançaram nas discussões sobre o “campo organizacional” 

do terceiro setor, tais como Leão Júnior (2001), Holanda (2003) e Nardelli e Griffith (2003).  

Destarte, as considerações sobre as áreas de atuação têm implicação direta sobre a 

generalização dos resultados, como se verá na seção seguinte. 

 

 

8.3. Gene

Em termos de generalização, pode-se dizer que a pesquisa buscou no processo de 

triangulação a garantia de uma validade mais ampla do estudo. Todavia, todos os dados com 

que se trabalhou advêm de fontes secundárias e que, entre si, não guardam correspondência 

direta, ou seja, as organizações do Diagnóstico, não são as mesmas pesquisadas por Landim e 

Carvalho (2007) e muito menos são aquelas retratadas na pesquisa histórica. 

Ainda, considerando especificamente a pesquisa quantitativa, o resultado encontrado 

representa uma realidade mais fidedigna para aq

ntatividade global, ou seja, para as áreas de Assistência Social, de Educação e 
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Pesquisa e de Saúde (TAB. 32 do APÊNDICE D). Isso decorre da noção de que o modelo 

representa o efeito médio das variáveis estudadas e as características das organizações com 

maior representatividade teriam influência diretamente proporcional no modelo final, em 

detrimento às áreas minoritárias, como as Organizações de Benefícios Mútuos ou os 

Sindicatos e Associações Profissionais. 

Na pesquisa quantitativa, além do aspecto da representatividade, para que os 

resultados obtidos sejam generalizáveis, considera-se que devam ser aplicados a uma amostra 

de tamanho suficiente e de do tipo probabilística (STEVENSON, 1981; ANDERSOM, 

SWEENEY e WILLIAMS, 2003). Conforme consta na TAB. 5 (delimitação do universo de 

pesquisa), esta pesquisa contou com uma amostragem de 1.134 organizações do terceiro setor 

de Belo Horizonte, quantidade suficiente para se traçar um retrato fiel desse universo, na 

medida

 

naciona

o, observa-se que foi levantada 

da a população do Terceiro Setor de Belo Horizonte (1.807 organizações). Os pesquisadores 

ram a campo e conseguiram obter informações de 1.321 organizações. Caso todas as 

 Diagnóstico se constituiria como um censo117, 

as, em função do ocorrido, pode-se considerá-lo como um levantamento de amostra 

probab

 em que englobou aproximadamente 63% das 1.807 organizações que, segundo o 

Diagnóstico, supostamente existem na cidade. Considerando o universo brasileiro, essas 

organizações representam 0,4% das 275.895 contabilizadas na pesquisa do IBGE (2004). Se 

consideradas as divergências quanto aos dados do IBGE, apontadas por Resende (2008)116 e 

aplicada as mesmas proporções, as organizações pesquisadas passariam a representar 1% do 

universo de 117.612 organizações do terceiro setor brasileiro. Por sua vez, conforme as 

tabelas 1, 2 e 3, que contextualizam os dados do Diagnóstico com a pesquisa do IBGE, o 

terceiro setor de Belo Horizonte apresenta características representativas do setor em âmbito

l.  

Quanto ao tipo de amostragem utilizada no Diagnóstic

to

fo

organizações tivessem sido entrevistadas, o

m

ilística. Há de se considerar que das 1.321 organizações, 187 foram retiradas da 

amostra pelo pesquisador (TAB. 5). Todavia, essa exclusão foi orientada por princípios 

teóricos que remetem à classificação jurídica das organizações, onde são as fundações e 

                                                 
116 Nota de rodapé 4 (introdução), p.6. 
117 Fala-se em censo quando todos os elementos de uma população são considerados e em amostragem quando 
consider
probabil

características do estudo em questão (STEVENSON, 1981; ANDERSOM, SWEENEY e WILLIAMS, 2003).    

a-se apenas uma parte representativa da população. A amostragem pode ser probabilística ou não-
ística, cada qual com suas vantagens e desvantagens. A amostragem probabilística considera a 

aleatoriedade para selecionar uma amostra, ou seja, qualquer elemento de uma população tem as mesmas 
chances de serem incluídos na pesquisa. Assim, somente amostragens probabilísticas permitem generalização, 
visto que garante-se a representatividade e evita-se o vício de seleção. Todavia, muitas vezes isto não é possível 
na prática, levando a utilização de planos não-probabilísticos, onde a seleção da amostra depende das 
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associações (consideradas na amostra) as formas representativas do terceiro setor. Assim, 

considera-se que a exclusão dos demais grupos se orientou justamente para excluir tipologias 

que não faziam parte da população teoricamente concebida, de modo a não afetar a 

característica probabilística da amostra. Portanto, se consideradas as características da 

amostra, a pesquisa quantitativa apresenta certa confiabilidade para generalização de seus 

resultad

aixo São Francisco, 

 

 

aseou-se nos dados secundários do Diagnóstico do Terceiro 

os.  

Contudo, é importante posicionar que os resultados não só da pesquisa quantitativa, 

como também da pesquisa qualitativa, geraram em seu conjunto informações de natureza 

preditiva, que não possibilitam afirmar categoricamente relações de causa e efeito (BENTO e 

FERREIRA, 1982). Ao mesmo tempo, sugere-se atenção às próximas seções, que tratarão dos 

dados quantitativos que, além de secundários, foram submetidos a tratamentos diversos, o que 

vem a reiterar o caráter exploratório desta pesquisa. 

Apesar de se sustentar que os grupos excluídos não interferem na representatividade 

da amostra, ainda assim cabem algumas ponderações sobre um desses grupos: as instituições 

religiosas. Como observa Resende (2006), uma matéria jornalística118 sugere que as igrejas, 

de forma não muito diferente do que ocorre com parte significativa das tipologias 

consideradas na amostra, também vêm sofrendo as influências do ambiente institucional. 

Portanto, sugere-se que novas pesquisas – diligenciadas por rigor teórico e metodológico – 

dêem atenção para esse grupo. Como suscitado pela referida matéria, o Bispo D. Sivieri, do 

sertão do b

[...] ordenou que cada paróquia passe a afixar mensalmente o balancete com os 
donativos recebidos pela igreja e os gastos feitos no período e que, de preferência, 
discutam os números com os fiéis. [...] O bispo explica que a Igreja Católica já 
obriga cada paróquia a ter o seu conselho econômico, com a participação de leigos 
(pessoas que não pertencem ao clero). [...] D. Sivieri argumenta que a prestação de 
contas serve até como estímulo a que os fiéis colaborem mais com a igreja (Resende, 
2006, p.137). 

 
 

8.4. Utilização de dados secundários 

A pesquisa quantitativa b

Setor de Belo Horizonte. Pelo fato dos dados não terem sido coletados com a finalidade da 

análise proposta, surgem algumas limitações quanto aos métodos estatísticos a que foram 

submetidos.  
                                                 
118 Folha de São Paulo, 1º de janeiro de 2002, Caderno Notícias, p. A5. 
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Primeiramente, deve-se destacar que não houve controle sobre os procedimentos de 

coleta, de modo que é cauteloso considerar uma menor confiabilidade nos dados do estudo, 

ainda que a qualidade do banco de dados tenha sido testada e o plano amostral validado. Por 

sua vez, para que as hipóteses levantadas pudessem ser testadas, as variáveis utilizadas no 

modelo teórico-analítico passaram por uma série de recodificações (APÊNDICE A) e 

tratamentos, que serão descritos em detalhes na seção seguinte. Por fim, caso pudesse ir a 

campo,

a dissertação de mestrado, do que seria a 

coleta 

Nessa direção, encoraja-se fortemente que outras pesquisas 

jam desenvolvidas a partir do Diagnóstico119, assim como façam uso de outras bases de 

dados quantitativas, com

Setor, ambos desenvolv

Cabe também m

nesta pesquisa, mas c

astante recente, faz parte do Projeto Transparência e Prestação de Contas da Sociedade 

ivil na América Latina e conta com dados coletados de entrevistas diretas, anotações em 

a internet e notícias de imprensa. Como se vê, 

 um material riquíssimo e, como sugerem os próprios autores, ainda carece de lapidação e de 

context

 não restam dúvidas de que o pesquisador procederia com a inserção de novas 

variáveis ou de novas formas de mensuração, pois por mais amplos que sejam os escopos de 

pesquisas de terceiros, cada estudo guarda em si peculiaridades e anseios que só a coleta de 

dados primários poderia atender.  

Calcadas essas considerações, faz-se um juízo prático de que esses dados secundários 

foram muito mais úteis para o desenvolvimento dest

de dados primários, pois possibilitou ao pesquisador a alocação de seu tempo no 

aprofundamento de questões teóricas e metodológicas, bem como de aprendizado e utilização 

do software estatístico SPSS. Não obstante, cabe também registrar que dificilmente uma 

portentosa pesquisa de campo como o Diagnóstico do Terceiro Setor, com altos custos 

financeiros e operacionais, seria realizada no contexto deste estudo de mestrado. 

Portanto, desde que o pesquisador tenha consciência das limitações trazidas pela 

utilização de dados secundários e do manejo cauteloso que demandam, incentiva-se 

amplamente a sua utilização. 

se

o a do Diagnóstico do Terceiro Setor do Pará e do Mapa do Terceiro 

idos pela FGV (2006a, b). 

enção ao trabalho de Landim e Carvalho (2007), que fora utilizado 

ujo potencial transcende a aplicação aqui concebida. Esse trabalho, 

b

C

seminários e debates, material colhido através d

é

ualização teórica, o que por sua vez abre a possibilidade para que pesquisas científicas 

utilizem plenamente essa fonte de informação secundária.  
                                                 
119 As solicitaçõ
Público de Mina

es devem ser feitas formalmente ao Centro de Apoio ao Terceiro Setor (CAOTS) do Ministério 
s Gerais. Seu coordenador é o Procurador de Justiça Dr. Tomáz de Aquino Resende. Os dados 

para contato são: tel. (31) 3295-7720 / email: caots@mp.mg.gov.br / Endereço: Rua Timbiras, 2.928, 9º andar, 
Barro Preto, Belo Horizonte, MG. CEP 30140-062. 
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8.5. 

is, diminuindo, em decorrência, as possibilidades de 

compar

steja não nas 

recodif

d

nte, o que além de trazer a limitação do 

agrupam

 das variáveis, registra-se que as 

Tratamento e Qualidade na Mensuração das Variáveis 
 

Como mencionado na seção anterior, a pesquisa quantitativa baseou-se na utilização 

de dados secundários, que por sua vez foram submetidos a diversas recodificações 

(APÊNDICE A). Esse processo, se por um lado demonstra flexibilidade e possibilidades de 

utilização de dados quantitativos (sejam secundários ou não), também significa que ao serem 

recodificados, os dados estão sujeitos à (a) perda de informação (por exemplo, a variável 

dependente avaliação de serviços, do tipo dicotômica, originalmente é do tipo nominal e 

composta por diferentes matizes de métodos avaliativos); (b) tornarem-se semanticamente 

distintos das referências origina

abilidade entre os resultados advindos da recodificação e os originais. Registra-se que 

a primeira ocorrência (a) não representou limitação ao estudo, visto que as variáveis foram 

recodificadas com o intuito de se tornarem apropriadas para utilização em modelos de 

regressão; quanto à segunda ocorrência (b), houve a devida diligência em se utilizar o Manual 

de Referência do Diagnóstico para que os sentidos atribuídos às novas variáveis se alinhassem 

ao original. 

Um dos principais impactos de mensuração das variáveis possivelmente e

icações, mas sim nos agrupamentos realizados, ainda que balizados por fundamentação 

teórica e testes estatísticos. A variável forma jurídica  considera como associações um grupo 

de organizações que originalmente configura-se como sociedade civil sem fins econômicos. 

Os títulos de Utilidade Pública, OSCIP e Enti ade Beneficente foram agrupados na variável 

títulos e certificações. A variável conselhos remete aos conselhos municipais de Assistência 

Social ou dos Direitos da Criança e do Adolesce

ento dessas influências em uma única força, restringe-a a apenas dois conselhos. Por 

fim, a variável financiadores também agrupou agentes distintos, como o governo, as 

empresas, as organizações nacionais e as organizações internacionais que fomentam as 

atividades do terceiro setor. É possível que estas variáveis individualmente demonstrem 

comportamentos distintos sobre as variáveis dependentes. Nesse sentido, um importante 

avanço em outros estudos seria a consideração das sutilezas e efeitos individuais de cada 

variável.  

Além do processo de recodificação e agrupamento

técnicas estatísticas empregadas no estudo assumem que as variáveis analisadas são livres de 

erros de mensuração. Essa posição merece atenção, pois é fato que erros de mensuração 
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podem atenuar a força da relação entre as variáveis do modelo. Em outras p alavras, visto que 

odem existir erros nos dados obtidos – como é usual em qualquer investigação científica – os 

efeitos 

om essa cautela que esta pesquisa se encerra, sugerindo que as apreensões sobre 

os resu

 

p

estimados das variáveis nos modelos testados podem ser menores ou maiores do que 

seria esperado em situações em que a magnitude destes erros fosse controlada. Assim, 

procedimentos que consigam estimar o grau de confiabilidade das medições e estabelecer a 

relação entre as variáveis ou construtos poderiam ser bastante úteis.  

Neste sentido, sugere-se o emprego de técnicas estatísticas como a de modelagem de 

equações estruturais, que busca ao mesmo tempo controlar o erro de mensuração das 

variáveis e estimar as relações entre si, obtendo resultados, teoricamente, livres do fenômeno 

de atenuação. Esta metodologia encontra-se aplicada na administração (Bento e Ferreira, 

1982) e, em contextos afins ao Terceiro Setor, observam-se alguns estudos que a utilizam 

(FALCÃO-MARTINS e MARINI, 2004; CÂNDIDA, GONÇALVES FILHO, MONTEIRO e 

MACHADO, 2005). De qualquer forma, vale atentar para o que dizem Bento e Ferreira 

(1982, p.15), visto que pesquisas dessa natureza, devido à carência de informações decisivas, 

podem se limitar a “[...] análises de sensibilidade de modelos não confiáveis”.  

E é c

ltados ora apresentados ocorram com a diligência e rigor necessários à pesquisa 

científica.  
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Variável Recodificação Codificação Original Observações 
0- Não tem título ou certificação 0- Não tem o título de Utilidade Pública 

Federal 
0- Não tem o título de OSCIP Federal 
0- Não tem o título de Entidade Beneficente 
de Assistência Social 

Títulos e 
Certificações 

1- Tem título ou certificação 
 

1- Tem o título de Utilidade Pública Federal 
1- Tem o título de OSCIP Federal 

Pública, sendo que as outras duas questões apresentam estruturas 
semelhantes: 
     1- Sim, é declarada como de UP Federal 

1- Tem o título de Entidade Beneficente de 
Assistência Social 

O Diagnóstico analisou os títulos e certificações a partir de três 
questões distintas que abordaram o Título de Utilidade Pública, o 
Certificado de Entidade Beneficente e o de OSCIP. Abaixo 
demonstra-se a estrutura da questão que abordou a Utilidade 

     2- Sim, é declarada como de UP Estadual 
     3- Sim, é declarada como de UP Municipal 

r declarada 

     4- Não é declarada como de UP 
     5- Está em tramitação o processo 

s pretende se     6- Não, ma
     7- Não e não pretende ser declarada 
     8- Não sabe o que é UP 
     9- Não sabe se é ou não declarada de UP 
Na prática, essa questão apresentou muitas inconsistências nas 
respostas (CAOTS, 2006a) e foram utilizadas as variáveis 
posteriormente validadas pela equipe do Diagnóstico junto aos 
órgãos públicos concedentes, já dispostas o formato dummy e 
inclusas na base de dados cedida para a pesquisa. Todavia, caso 
fosse necessário recodificar essa questão, bastaria transformar cada 
categoria em uma dummy. Por exemplo, como o interesse da 
pesquisa é apenas nos títulos de âmbito federal, atribuir-se-ia às 
organizações que se declararam como de utilidade pública federal o 
valor 1. Da mesma forma se faria nas questões que tratam dos 
demais títulos e certificações.  
Retomando as variáveis originais que já estavam em formato 
dummy, procedeu-se com uma nova recodificação, que manteve 
esse formato mas agrupou as titulações em uma só variável. Assim, 
quaisquer que fossem os casos em que a organização detivesse 
algum dos títulos, considerou-se como “Tem título ou certificação” 
e atribuiu-se o valor 1. O valor 0 foi atribuído para a categoria 
“Não tem título ou certificação”.  O significado dos valores 0 e 1 
seguem os mesmos princípios explicados para a variável forma 
jurídica. 
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Variável Recodificação Codificação Original Observações 
0- Não tem registro em 
conselhos 

0- Não tem o registro no conselho munici
de Assistência Social 

pal 

icipal 0- Não tem o registro no conselho mun
dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselhos
Políticas Públi

 de 
cas 

1- Tem registro em conselhos  

 questão 
cias nas respostas, 

os procedimentos descritos 
ertificações. Todavia, caso 
o, bastaria transformar cada 

 mesma lógica também 
ações. Retomando as 

1- Não tem o registro no conselho municipal 
de Assistência Social 

municipal 1- Não tem o registro no conselho 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 

O Diagnóstico analisou os conselhos a partir da seguinte questão:  
     1- CM da Juventude 
     2- CM de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF 
     3- CM de Alimentação Escolar 
     4- CM de Assistência Social 
     5- CM de Defesa Social 
     6- CM de Educação 
     (...) 
     20- O entrevistado não sabe responder a esta

u inconsistênNa prática, essa questão apresento
tendo sido adotados os mesm
anteriormente na variável títulos e c
fosse necessário recodificar essa questã

y, seguindo acategoria em uma dumm
demonstrada na variável títulos e certific
variáveis originais que já estavam em formato dummy, procedeu-se 
com uma nova recodificação, que manteve esse formato, mas 
agrupou os conselhos em uma só variável. Assim, quaisquer que 
fossem os casos em que a organização fosse registradas em algum 
dos conselhos, considerou-se como “tem registro em conselhos” e 
atribuiu-se o valor 1. O valor 0 foi atribuído para a categoria “não 
tem registro em conselhos”. O significado dos valores 0 e 1 seguem 
as mesmos princípios explicados para a variável forma jurídica.  
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Variável Recodificação Codificação Original Observações 
1- Governo 
 

1- Recursos de origem governamental 

2- Empresas 3- Doações de empresas  
7- Patrocínios privados 

3- Fundações, institutos 
empresariais e outras org. 
nacionais 
 

4- Doações de fundações nacionais  
5- Doações de institutos empresariais e outras 
instituições nacionais 

4- Agências financiadoras 
estrangeiras internacionais não-governamentais 

17- Recursos de agências financiadoras 
internacionais bi ou multilaterais 
18- Recursos de fundações estrangeiras 
19- Recursos de institutos ou ONG's 
estrangeiras 
20- Recursos de outras fontes de recursos de 
origem estrangeira 

16- Recursos de agências financiadoras 

Financiadores 

5- Outras fontes de recursos 2- Doações de indivíduos 
6- Patrocínios de Leis de Incentivo à Cultura 
8- Recursos de instituidores da Organização. 
9- Cobrança de taxas, contribuições, 
mensalidades 
10- Venda de produtos ou serviços 
11- Rendimentos de patrimônio ou de capital 
financeiro 
12- Venda de bens do Ativo Permanente 
próprio da Organização 
13- Sorteios, bingos, quermesses, festas 
14- Permutas de bens ou serviços 
15- Outras fontes de geração própria de 
recursos 
21- Recursos de igrejas, cultos, paróquias e 
congregações religiosas 
22- Associações de amigos da Organização. 
23- Cessão, comodato ou empréstimo de 
imóvel para as atividades da Organização 
24- Empréstimos ou financiamentos tomados 
25- Outras fontes de recursos não classificadas 

 

ade 
 a 

a) governo; b) empresas; c) 
 e outras organizações nacionais; 

strangeiras. Procedeu-se com alguns 
rias, conforme correspondência descrita ao 

não tinha 

Como demonstrado no capítulo 2.3.4 (Agentes Institucionais do
essa em especial a análise daqueles Terceiro Setor), inter

financiadores que se orientam por uma racionalid
. Em conformidade compredominantemente instrumental

: literatura, foram considerados
sariaisfundações, institutos empre

ras ed) agências financiado
mentos de categoagrupa

lado, sendo que as demais categorias cuja pesquisa 
interesse foram agrupadas em “outras fontes de recursos”. Em 
seguida, a partir da contagem dos financiadores em cada um dos 
casos da amostra, foi estabelecida uma escala de 0 a 4. A 
organização recebeu “zero” quando não tinha algum dos 
financiadores considerados pela pesquisa ou mesmo quando suas 
fontes de recurso se encontravam apenas na opção “outras fontes de 
recursos”. As organização que tinham todos os financiadores, 
receberam 4. Situações intermediárias ocorreram quando as 
organizações tinham apenas alguns dos financiadores. Assim, 
aquelas que eram financiadas pelo governo e pelas empresas, por 
exemplo, receberam “2”. Com a recodificação, a natureza da 
variável passou de qualitativa nominal para quantitativa escalar.  
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Variável Recodificação Codificação Original Observações 
1- Órgão interno da organização 1- A órgão interno da Organização 
2- Associados e/ou 

 mantenedores
2- Aos associados e/ou mantenedores 

3- Doadores e patrocinadores os (bens ou 3- Aos doadores de recurs
financeiros) 
4- A patrocinadores, financiadores ou 
parceiros (privados) 

4- Beneficiários uas ações 5- A beneficiários de s
5- Comunidade em que está
inserida 
 

 6- À comunidade onde está inserida 

6- Órgãos ligados à manutenção 
de títulos e certificações u UPF 

7- Ao CNAS - CEAS 
8- Ao Ministério da Justiça - OSCIP e/o

7- Ministério Público 9- Ao Ministério Público 
8- Governo  Estado) 10- Ao Tribunal de Contas (União ou

11- A outros órgãos de governo (federal, 
estadual ou municipal) 

9- Outros públicos 12- A outros órgãos, instituições ou pessoas 
não listadas acima 

10- Não presta contas 13- Não presta contas ou dá transparência de 
suas atividades 

Prestação de 
Contas 

11- Não sabe 14- Não sabe 

Inicialmente, procedeu-se com alguns agrupamentos de categorias, 
conforme correspondência descrita ao lado. Em seguida, a partir da 
contagem dos públicos para os quais as organizações prestam 
contas, foi estabelecida uma escala de 0 a 9. A organização recebeu 
“zero” quando não prestava contas para nenhum público ou mesmo 
quando assinalou que “não presta contas”. As organização que 
prestavam contas a todo o seu grupo de relacionamento, receberam 
9. Situações intermediárias ocorreram quando as organizações 
tinham prestavam contas a apenas alguns públicos. Assim, aquelas 
que prestavam contas para os beneficiários e para o governo, por 
exemplo, receberam “2”. Com a recodificação, a natureza da 
variável passou de qualitativa nominal para quantitativa escalar.  
 

0- Não utiliza metodologia de 
Avaliação de Serviços 

a de 7- Não utiliza nenhuma metodologi
avaliação de resultados 

1- Utiliza alguma metodologia 
de Avaliação de Serviços 

logia própria (desenvolvida 

 de terceiros 
res 

) 

ios 

1- Metodo
internamente) 
2- Metodologia adaptada
3- Metodologia indicada por patrocinado
ou parceiros (privados ou públicos
4- Metodologia indicada pelos seus 
beneficiár
5- Metodologia importada do exterior 
6- Outra metodologia 

Avaliação de 
Serviços 

9- Não sabe 

Todos os casos em que as organizações utilizam alguma 
metodologia foram agrupados na categoria “Utiliza alguma 
metodologia de avaliação de resultados”, sendo atribuída à nova 
categoria o valor 1. Para os casos em que a organização “Não 
utiliza metodologia de avaliação de resultados”, atribuiu-se o valor 
0. Para a categoria “Não sabe”, o SPSS foi configurado para que 
fosse tratada como missing value, tal como explicado na variável 
forma jurídica. Com a recodificação, o tipo da variável permaneceu 
qualitativa nominal, mas passou a ter apenas duas categorias, 
assumindo o formato de dummy. O significado dos valores 0 e 1 
também seguem os mesmos princípios explicados para a variável 
forma jurídica. 
 
 
 

8- Não sabe 
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Variável Recodificação Codificação Original Observações 
1 a 10 a.1) Micro: 

1- Até R$ 12.000 
(...) 
10- Entre R$ 108.001 e R$ 120.000 

11 a 20 a.2) Pequeno: 
1- Entre R$ 120.001 e R$ 144.000
(...) 

 

50.000 10- Entre R$ 620.001 e R$ 7
21 a 30 a.3) Médio: 

1- Entre R$ 750.001 e R$ 900.000 
(...) 

0.001 e R$ 5.000.000 10- Entre R$ 3.90
31 a 40 a.4) Grande: 

1 e R$ 6.000.000 1- Entre R$ 5.000.00
(...) 
10- Entre R$ 25.800.001 e R$ 30.000.000 

Faixa de Rece
Anual 

ita 

41 a 50 
 

a.5) Hiper: 
1- Entre R$ 30.000.001 e R$ 36.000.000
(...) 

       10- Acima de R$ 150.000.001 

A questão original do Diagnóstico tem cinco subdivisões, sendo 
cada uma composta por dez faixas de receita. A recodificação dessa 
questão gerou uma única variável, do tipo quantitativa escalar, que 
assume valores de 0 a 50, guardando correspondência com a 
questão original conforme demonstrado ao lado. 

 



APÊN

Const
 

D

variável d

apresenta

estabilida

estritame

encontrad

profundid

 

O Mode

DICE B 

rução do Modelo de Regressão Linear Múltipla – Prestação de Contas 

escreve-se neste apêndice a construção do modelo de regressão linear múltipla, cuja 

ependente refere-se à Prestação de Contas das organizações do terceiro setor. São 

dos os parâmetros gerais do modelo e a avaliação dos pressupostos que validam sua 

de e possibilitam à pesquisa sustentar suas hipóteses. As discussões referem-se 

nte aos aspectos técnicos do modelo, sendo que as associações dos resultados 

os com os aspectos teóricos do objeto de estudo encontram-se abordadas em 

ade nos capítulos 6, 7 e 8.  

lo Inicial 
 

A g s m p  im a a partir das correlações entre as variáveis e de 

esta ic o  a mé e e r Portanto, antes de se apresentar os resultados da 

reg ã e s s  o sultados globais desses parâmetros.  

 
A 15                                                                                                       

a de  descritivas básicas – Modelo 1 
d e A B C D E 

 re

as c

o, d

Co

res

mo

mon

ão 

tra-

M
riáv

últi

dia 

e na

triz 
is 

la é

 o d

TAB

 correlação e estatísticas

est

svio

.15 

ad

 pad

s re

tíst

ress

ão. 

TABEL

Va
A         Forma Jurídica - 
B Tít

Con
ulos e Certificações 0,04

0,04
 -       

C selhos -  0,44* -     
D Financiadores 0,03   0,30* 0,42* -   
E Prestação de Contas 0,10* 0,33* 0,31* 0,44* 0,19* 

Média 0,09 0,24 0,31 0,76 2,66 
Desvio Padrão 0,29 0,43 0,46 0,93 1,76 
Nº da amostra 1134 1134 1134 1134 1082 

* Coeficiente de correlação r de Pearson, com t unicaudal e significância < 0,05  
Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

 mode 120 de regressão ltipla para prever o comportamento de prestação de 

conta m fun  dos entes itucionais do terceiro setor, estimado a partir dos 

parâmetros apresentados, está descrito na TAB. 16. 

 

                                            

O

s e

lo

ção

 mú

instag

     
nstam no modelo os parâmetros da variável constante. Como o modelo em questão objetiva tão 

ente a explicação das relações entre as variáveis, e pretender como um acurado instrumento de previsão 
do comportamento de prestação de contas das organizações do terceiro setor, a utilização da variável constante 
mostra-se desnecessária. 

120 Não co
som sem s
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TABELA 16                                                                                                       
Parâmetros gerais do modelo de regressão múltipla – Modelo 1 

Variável Dependente: Prestação de Contas 
Significância total do Modelo (Sig.): < 0,001 
Coeficiente de Determinação (R² ajustado): 0,24 
Variáveis Independentes Pesos (β) Erro Beta Valor T Sig. 
Forma Jurídica 0,50 0,16 0,08 3,08 0,001 
Títulos e Certificações 0,78 0,12 0,19 6,32 0,000 
Conselhos 0,31 0,12 0,08 2,59 0,005 
Financiadores 0,66 0,06 0,35 11,69 0,000 

             Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
Observações: os pesos correspondem aos pesos beta estimados na relação linear (β); o erro é o 
erro padrão da estimativa; o valor beta corresponde aos pesos padronizados; o valor t é a razão da 
estimativa por seu erro padrão; a significância é a significância do teste t unicaudal, com nível de 
significância (α=0,05).  

 
 

O modelo estimado mostrou-se significativo como um todo (Sig. < 0,001) e com 

vo, conseguindo explicar 24% (R² ajustado) da variância da Prestação 

e Contas em função das variáveis institucionais. Um exame sobre a significância individual 

das va

ca (0,08) e, nas 

esmas bases com a participação em conselhos (0,08), seguidas por títulos e certificações 

(0,19) e, por fim, a relação mais forte está

De ências que 

possam invalidá-lo, procedeu-se com a avaliação de alguns pressupostos. Para os modelos 

lineares m ltip chnick e Fidel (2001) sugerem as guintes avaliações: (a) 

multicolin ie de; (c) ep síduos; 

(e) norm  do resíduo e; (f) casos influentes (outliers).  

Pa avaliação do press o de coli dad cou- ntificar 

se duas  si. Espera-se que 

ão exista correlação entre as variáveis independentes ou ao menos que a correlação entre elas 

seja ba

odelo, já que as influências que exercem 

estão relacionadas a outras variáveis (TABACHNICK e FIDEL, 2001). Para o diagnóstico de 

multicolineariedade utilizou-se a medida de tolerância e a fator de inflação da variância 

razoável poder prediti

d

riáveis independentes demonstra que todas elas são relevantes para prever o 

comportamento da variável dependente. Complementarmente, dada a magnitude dos pesos 

padronizados (Beta), a relação mais fraca se deu com a variável forma jurídi

m

 na presença de financiadores (0,35).  

ificar a estabili e do m elo e a sência de incon forma a se ver dad od  au sist

ú los, Taba  se

ear dade; (b) linearida  homocedasticidade; (d) ind endência dos re

alidade

rtindo para a upost  multi nearie e, bus se ide

 ou mais variáveis independentes estão muito correlacionadas entre

n

ixa. Cabe destacar que a leitura que se faz de um modelo de regressão considera a 

influência de uma variável mantendo-se as demais constantes. Com isso, as variáveis com 

multicolineariedade comprometem a qualidade do m

(VIF), conforme demonstra a TAB.17.  
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TABELA 17                                                                                                       
Diagnóstico da Multicolineariedade – Modelo 1 

Variáveis Independentes Tolerância VIF 
Forma Jurídica 0,99 1,01 
Títulos e Certificações 0,79 1,27 

s 0,70 1,42 
adores 0,80 24

Conselho
Financi 1,  

                Fonte: Dados trabal par Diagnó
 

osto foi atendido  mo  visto a to ia, q dica o 

percen mais 

variáv  VIF 

ite máximo sugerido de 10.  

o na FIG.16, 

pela a

s sobre a variável independente 

estare

hados a tir do stico 

Esse pressup pelo delo,  que lerânc ue in

tual de variância de cada variável independente que não é compartilhada com as de

eis independentes, ficou acima do limite mínimo sugerido de 0,10, enquanto o

(inverso da tolerância) ficou abaixo do lim

Quanto ao pressuposto de linearidade, considera-se que a relação entre a variável 

dependente e os coeficientes das variáveis independentes devam apresentar uma relação 

linear121. Para essa avaliação, foi aplicado o teste RAMSEY de RESET, sugerido por 

Jonhston e Di´Nardo (2003). O teste, que nesse estudo avaliou as relações quadráticas122, 

demonstrou que não existe nenhum efeito significativo, usando uma significância de 1%, que 

comprometa a linearidade do modelo ( 031,0;66,4)1076;1( == pF ). Ademais o incremento do 

poder explicativo do modelo ao adicionar o efeito quadrático é de 0,3%, um efeito de 

significância prática desprezível. Este resultado também vem a ser demonstrad

nálise do diagrama de dispersão dos valores previstos da variável dependente pelos 

respectivos erros padronizados das variáveis independentes. Nos diagramas identificados por 

(a), (b) e (c) as variáveis independentes são dicotômicas e, por isso, os pontos se concentram 

próximos aos valores 0 e 1. A dispersão observada em relação aos valores de origem (0 e 1) é 

normal e se dá em função dos efeitos das demais variávei

m sendo descontados. No caso (d), constata-se também uma relação linear.  

                                                 
121 Caso sejam encontradas relações não-lineares (ex. exponencial), pode-se tentar ajustar/linearizar a relação 
aplicando à variável, por exemplo, uma transformação logarítmica. Todavia, deve-se considerar que quaisquer 
transformações acabam por trazer dificuldades outras, tais como a modificação de parâmetro de referência para 
outros mais “abstratos”. 
122 Sugere-se também a avaliação das relações cúbicas
o valor previsto da variável dependente (quan

 e logarítmicas, todavia, os valores negativos obtidos para 
do centralizados em torno da média) impedem o calculo de 

logaritmos deste valor. Também se aponta que o modelo cúbico ficou estritamente relacionado aos valores 
quadráticos, devido a assimetria negativa expressiva de Y, tornando instável a análise de parâmetros quadráticos 
e cúbicos simultaneamente. 
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 (a) (b) 

(d) (c) 

 
FIGURA 16: Gráficos de Dispersão entre variável dependente e variáveis independentes 
Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 

Em seguida, avaliou-se o pressup icidade, onde a variância dos 

resíduos em relação às variáveis independentes deve ser constante, ou seja, não deve haver 

heteroscedasticidade. Quando a variância muda ao longo de diferentes segmentos do 

intervalo de tempo considerado ou em função de variáveis independentes ocorre o caso de 

heteroscedasticidade. Para testar esse pressuposto aplicou-se o teste de White

osto de homocedast

m residual 

demonstrada na FIG. 17, também constata-se que os dados estão distribuídos de maneira 

homogênea ao longo do eixo horizontal. Portanto, o modelo atende a esse pressuposto. 

 

 

123, sugerido 

Jonhston e Di´Nardo (2003), que testa a hipótese nula de que as variáveis do modelo e seus 

quadrados ocasionam a heterocedasticidade dos resíduos. Não obstante, o valor de teste (nR2) 

resultante não foi significativo ( 37,02
)4(

2 =≈ χnR ; p=0,99), indicando pela dispersão igual dos 

resíduos para todos os níveis da variável dependente. Através da plotage

                                                 
123 O teste de White foi feito por uma regressão adicional, em que a variável dependente se constitui como os 

erros do modelo original, e as independentes são as variáveis explicativas originais e seus valores elevados ao 
quadrado. Não foi empregado seus valores cruzados pelo elevado numero de variáveis independentes que 
seriam colocadas, diminuindo o poder do teste. A estatística é calculada multiplicando o R² da regressão 
auxiliar pelo tamanho da amostra. Esta estatística segue uma distribuição qui-quadrado, com grau de liberdade 
igual ao número de regressores (excluindo o termo constante). 
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          FIGURA 17: Dispersão dos resíduos pelos valores previstos da variável dependente 
          Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

O pressuposto de independência dos resíduos indica se os resíduos obtidos para uma 

obervação não se relacionam aos resíduos das demais. Pressupõe-se que os valores de cada 

uposto foi avaliado

DW), que verifica se existe correlação serial dos 

resíduo

organização são obtidos de maneira independente dos demais. Esse press  

por meio da estatística Durbin-Watson (

s de primeira ordem do modelo. O valor DW foi 1,91, ficando dentro dos patamares 

aceitos de 1,5 a 2,5 (NORUSIS, 1999).  

Para a avaliação do pressuposto de normalidade dos resíduos, considera-se que os 

resíduos da regressão devam apresentar uma distribuição normal. Na distribuição normal o 

histograma deve ter a forma de sino (simptótica). Na FIG. 18, observa-se que o histograma do 

modelo apresenta algumas disfunções em relação à distribuição normal, especialmente uma 

curtose positiva (dados concentrados em torno da média).  
 

  
FIGURA 18: Histograma dos resíduos do modelo 

                                                Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico   
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Igualmente, é possível atestar a não normalidade dos resíduos, com um nível de 

significância de 5%, através do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S), cujos 

resultados encontrados foram: K-S=0,115; g.l=1082; sig<0,001. Diante da violação do 

pressuposto da normalidade, Norusis (1999) orienta a avaliação dos pressupostos 

demonstrados anteriormente, visando identificar outras possíveis violações que poderiam 

impactar na não normalidade dos resíduos. Visto que os demais pressupostos foram atendidos, 

cabe então a avaliação das observações influentes (outliers) sobre o modelo, ou seja, casos 

que afetavam significativamente os resultados dos parâmetros estimados. A partir da exclusão 

dessas observações e do processamento de uma nova regressão, espera-se que seja encontrado 

pressupostos, incluindo o da normalidade.    

Para amostras entre 400 e 2000 casos, como se enquadra a pesquisa em questão, 

Norusis

lo encontram-se descritos a seguir.   

 

 os casos 

 das correlações e das estatísticas descritivas básicas sobre os 

quais a regressão foi estimada estão descritos na TAB. 18. Os parâmetros gerais do novo 

modelo de regressão estão descritos na TAB. 19 e a avaliação dos pressupostos na TAB. 20.  
 

TABELA 18                                                                                                      
Matriz de correlação e estatísticas descritivas básicas – Modelo 2 

Cod Variáveis A B C D E 

um modelo mais estável, que atenda a todos os 

 (1999) sugere o corte dos casos que estejam fora dos limites de Z ± 3,29, ou seja, 

seriam excluídos da amostra apenas os casos que estivessem discrepantes além do nível de 

confiança de 99,9%. Nessa perspectiva, foram classificadas como observações influentes 79 

organizações que apresentaram valores de SDFBETA (Standardized Diference in Beta) fora 

dos limites estabelecidos. Os casos influentes foram excluídos e uma nova regressão foi 

processada. Os resultados do novo mode

O Novo Modelo 

 

Procedeu-se então com o processamento de uma nova regressão, agora sem

influentes. Os resultados globais

A Forma Jurídica -         
B Títulos e Certificações 0,02 -    
C Conselhos -0,04 0,48* -   
D Financiadores -0,01 0,32* 0,45* -  
E Prestação de Contas 0,06* 0,38* 0,38* 0,48* - 

Média 0,07 0,23 0,31 0,71 2,46 
Desvio Padrão 0,25 0,42 0,46 0,87 1,54 
Nº da amostra 1055 1055 1055 1055 1003 

* Coeficiente de correlação r de Pearson, com t unicaudal e significância < 0,05.  
Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 - 194 - 



Ao comparar os dados descritos na TAB. 19 com os dados da TAB. 16, referentes ao 

primeiro modelo testado, observa-se que em relação à estatística descritiva, a média e o 

desvio padrão das variáveis Forma Jurídica, Financiadores e Prestação de Contas, caíram 

um pouco. As estatísticas das variáveis Conselhos e Títulos e Certificações mantiveram-se 

praticamente inalteradas. Com relação às correlações, ambos os modelos mantiveram 

praticamente as mesmas relações de grandeza, com um aumento sutil das forças de 

correlação, exceto pela correlação entre Forma Jurídica e Prestação de Contas, que diminuiu 

um pouco.  
 

TABELA 19                                                                                  
Parâmetros gerais do modelo de regressão múltipla – Modelo 2 

                     

Variável Dependente: Prestação de Contas 
Significância total do Modelo (Sig.)  : < 0,001
Coeficiente de Determinação (R² ajustado): 0,30 
Variáveis Independentes Pesos (β) Erro Beta Valor T Sig. 
Forma Jurídica 0,38 0,16 0,06 2,31 0,010 
Títulos e Certificações 0,73 0,11 0,20 6,59 0,000 
Conselhos 0,41 0,11 0,12 3,78 0,000 
Financiadores 0,65 0,05 0,36 12,15 0,000 

Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico  
Observações: os pesos correspondem aos pesos beta estimados na relação linear
padrão da estimativa; o valor beta corresponde aos pesos padronizados; o va

 (β); o erro é o erro    
lor t é a razão da 

estimativa por seu erro padrão; a significância é a significância do teste t unicaudal, com nível de 
significância (α=0,05).  

Em relação aos resultados gerais dos modelos de regressão, observa-se que o novo 

 

comportamento da variável dependente. Quanto à magnitude dos pesos padronizados (Beta), 

as forças das relaçõ

variáveis te esma, seguindo as mesmas tendências das correlações. 
 

LA 2                                                                                                 
 de pressupostos d lo d são m o 2 

P  de V ão 

 

modelo estimado (TAB. 19), mostrou-se significativo como um todo (Sig. < 0,001) e com um 

poder preditivo ainda razoável, mas superior ao primeiro modelo (TAB. 16), visto que o R² 

ajustado elevou-se de 24% para 30%. Um exame sobre a significância individual das 

variáveis independentes demonstra que todas elas continuam relevantes para prever o

es apresentaram sutis variações, sendo que a relação de grandeza entre as 

 man ve-se a m

TABE 0       
Avaliação o mode e regres últipla – Model

ressuposto Teste alidaç
Multicolinearidade VIF Máx= 1,50 
Linearidade R EY R ;311076;1(AMS ESET 57,0=,0) = 6pF  

asticidade 2 =nR ,92 

; g.l=1003; sig<0,001 

Homoced WHITE 87,02
)4(≈ χ ; p=0

Independência dos resíduos DW = 1,93 
Normalidade dos resíduos K-S=0,128

        Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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Como observa-se na TAB. 20, o novo modelo somente não atendeu ao pressuposto da 

normalidade dos resíduos, mantendo nesse quesito o mesmo comportamento do primeiro 

modelo testado. Diante da constatação de que os demais pressupostos foram atendidos por 

ambos os modelos, considera-se que a violação da normalidade não representa um problema 

que invalide os resultados encontrados. Diante de uma distribuição assimptótica dos resíduos 

(não tem a forma de sino), o modelo pode ser justificado para grandes amostras especialmente 

por que o modelo apresentou uma relativa robustez quanto aos pressupostos avaliados, 

demonstrando que possivelmente violações sem sentido prático mais amplo podem ter 

ocorrido, tal como pequena violação da lineariedade (N > 400). 

 

Conclus os 
 

Observa-se que am  essencialmente a mes

demonstrando que os resultados estão relativam robu  Par s de ação na 

pesquisa, visto se tratar de modelos em que some serv  infl s fo xcluídas, 

foram considerados os resultados do novo modelo, sem os casos extremos. Parte-se da 

premissa

peculiare

 

 

 

 

 

 

ões sobre a utilização dos model

bos os modelos levam ma conclusão, 

ente stos. a fin  aplic

nte ob ações uente ram e

 que as observações excluídas representam casos com combinações de respostas 

s que podem ter se originado de informações pouco confiáveis ou erros na base de 

dados. 
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APÊN

ontram-se abordadas em nos 

apítulos 6, 7 e 8. 

O Mo

TABELA 21                                                                                                       
Matriz de correlação e estatísticas descritivas básicas – Modelo 1 

Cod Variáveis A B C D E 

DICE C 

Construção do Modelo de Regressão Logística – Avaliação de Serviços 
 

Descreve-se neste apêndice a construção do modelo de regressão logística binária, 

cuja variável dependente refere-se à Avaliação de Serviços das organizações do terceiro setor. 

São apresentados os parâmetros gerais do modelo e a avaliação dos pressupostos que validam 

sua estabilidade e possibilitam à pesquisa sustentar suas hipóteses. As discussões referem-se 

estritamente aos aspectos técnicos do modelo, sendo que as associações dos resultados 

encontrados com os aspectos teóricos do objeto de estudo enc

c

 
 

delo Inicial 

 
A regressão logística é estimada a partir das correlações entre as variáveis e seus 

parâmetros básicos. Portanto, antes de se apresentar os resultados da regressão, demonstra-se 

na TAB.21 os resultados globais das correlações entre as variáveis estudadas.  

 

A Forma Jurídica -     
B Títulos e Certificações 0,04 -    
C Conselhos -0,04 0,44* -   
D Financiadores 0,03 0,30* 0,42* -  
E Avaliação de Serviços 0,05* 0,09* 0,17* 0,16* - 

* C
F

oeficiente de correlação r de Pearson, com t unicaudal e significância < 0,05  
onte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 
 modelo124 de regressão múltipla para prever o comportamento de avaliação de 

serviço em função das variáveis institucionais do terceiro setor, estimado a partir dos 

parâme os apresentados, está descrito na TAB. 22. 

 
 
 
 
 

                                                

O

s 

tr

 
124 Não constam no modelo os parâmetros da variável constante. Como o modelo em questão objetiva tão 
somente a explicação das relações entre as variáveis, sem se pretender como um acurado instrumento de previsão 
do comportamento de prestação de contas das organizações do terceiro setor, a utilização da variável constante 
mostra-se desnecessária. 
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TABELA 22                                                                                                       
Parâmetros gerais do modelo de regressão logística – Modelo 1 

Variável Dependente: Avaliação de Serviços 
Significância total do Modelo: < 0,001 
Significância do Teste de Hosmer Lemeshow: 0,321 
Medida da Força de Associação - R² Nagelkerke: 0,063 
Variáveis Independentes 
 

Pesos 
(B) 

Erro 
(S.E.) 

Beta 
(Wald) 

Grau de 
liberdade 

Sig. 
 

Odds Ratio 
(Exp. B) 

Forma Jurídica 0,48 0,29 2,87 1 0,045 1,62 
Títulos e Certificações 0,01 0,20 0,00 1 0,483 1,01 
Conselhos 0,68 0,20 11,55 1 0,000 1,98 
Financiadores 0,31 0,10 9,76 1 0,001 1,36 

Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
Observações: os pesos c
estimativa; o valor de 

orrespondem aos pesos beta estimados no modelo logístico (β); S.E é o erro  padrão da 
Wald é o teste da significância do parâmetro Beta (similar ao teste t na regressão múltipla - 

a razão da estimativa por seu erro padrão); o grau de liberdade corresponde aos graus de liberdade da estatística 
e Wald. Sig. é a significância do teste de Wald. O valor Exp.(B) é o risco proporcional para a categoria. Indica 
 aumento ou diminuição da probabilidade de ocorrência do evento dependente na presença de um resultado 

ndente. Exemplo: para Forma Jurídica, Odds Ratio é de 1,62, indicando que quando a 
 a probabilidade de avaliar seus resultados é 62% (1,62-1) maior do que se fosse uma 

ssociação. 

ICK e FIDEL, 

001). Todavia, apresentou um baixo poder preditivo, conseguindo explicar 6,3% (R² 

Nagelkerke) da pro

instituci . e sobre a significância individual das variáveis independentes 

demonstr ue ulos tificaç s não se mostrou relevante para prever o 

comporta nto da variável dependente. Compl rme

padronizados ade de um nização cuja forma jurídica é a de 

fundaçã a de 

ssociação. Nessa direção, uma organização que participa de conselhos tem 98% a mais de 

probab

ossam invalidá-lo, procedeu-se com a avaliação de alguns pressupostos. Para os modelos 

logísticos, Tabachnick e Fidel (2001) sugerem as seguintes avaliações: (a) 

multicolineariedade; (b) adequação das freqüências esperadas e; (c) casos influentes 

(outliers).  

é 
d
o
positivo da variável indepe
instituição é uma fundação
a
 

O modelo estimado mostrou-se significativo como um todo (Sig. < 0,001) e respondeu 

bem ao teste de Hosmer Lemeshow (Sig. 0,321), mostrando que não existe diferença 

significativa em relação ao modelo de ajuste ótimo para os dados (TABACHN

2

babilidade de ocorrência da avaliação de serviços em função das variáveis 

onais Um exam

a q  apenas a variável tít  e cer õe

me ementa nte, dada a magnitude dos pesos 

(Exp.B), a probabilid a orga

o avaliar seus resultados é 62% maior do que se fosse estruturada na form

a

ilidade de avaliar seus resultados. Para cada financiador a mais, a probabilidade 

aumenta 36%.   

De forma a se verificar a estabilidade do modelo e a ausência de inconsistências que 

p

 

 - 198 - 



Quanto à avaliação do pressupost

d tão muito correlacionadas entre si. Espera-se que não 

e s independentes ou ao menos que a correlação entre elas 

s dida de tolerância e a fator de inflação da 

v e stra B. 23

 
ELA 2                                                                 

Di ico da M olinea  – M lo 1 
Variá ndepen s Tolerance VIF 

o de multicolineariedade125, buscou-se identificar se 

uas ou mais variáveis independentes es

xista correlação entre as variávei

eja baixa. Para esse diagnóstico utilizou-se a me

ariância (VIF), conform demon  a TA .  

TAB 3                                      
agnóst ultic riedade ode
veis I dente

Forma Jurídica 0,99 1,01 
Títulos e Certificações 0,79 1,26 
Conselhos 0,72 1,40 
Financiadores 0,82 1,23 

  Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 
 

Em seguida, avaliou-se o pressuposto da adequação das freqüências esperadas, onde 

verifica

                  

-se se existem um numero de observações suficientemente grande para estimar os 

parâmetros do modelo com relativa estabilidade (TABACHNICK e FIDEL, 2001). Para a 

validação deste pressuposto, não mais que 20% das células devem ter contagem esperada 

menor que 5. Também deve-se observar que a contagem mínima esperada não pode ser menor 

que 1. Os resultados desse teste estão descritos na TAB. 24. Como se observa, esse 

pressuposto é atendido pelo modelo. 
 

TABELA 24                                                                                     
Adequação das Freqüências Esperadas  – Modelo 1 

Variáveis Independentes 
% de células 

com n < 5 
Contagem mínima 

esperada 
Forma Jurídica 0% 23,74 
Títulos e Certificações 0% 65,75 
Conselhos 0% 85,66 
Financiadores 10% 2,18 

     Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 
 

99) sugere o corte dos casos que estejam fora dos limites de Z ± 3,29, ou seja, 

riam excluídos da amostra apenas os casos que estivessem discrepantes além do nível de 
                                                

Por fim, foram avaliadas a presença de observações influentes sobre os resultados do 

modelo, ou seja, casos que afetavam significativamente os resultados dos parâmetros 

estimados. Para amostras entre 400 e 2000 casos, como se enquadra a pesquisa em questão, 

Norusis (19

se
 

125 Para informações mais detalhadas sobre o diagnóstico da multicolineariedade, ver APÊNDICE B.  
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confian

formações pouco confiáveis por parte dos 

spondentes.   

Os casos influentes

resultados mostraram-se

que a variável forma jur quação eqüências esperadas. Na TAB. 25, 

que se constitui como r ra o teste qui-quadrado e  a avaliação do referido 

pressuposto, observa-s iável forma jurídica contém 

0” observações. Essa ocorrência se deu justamente pelo corte dos casos influentes, onde 

das as fundações que não avaliam resultados foram excluídas da amostra.  Em tabelas 2 x 2 

(como 

                   

ça de 99,9%. Nessa perspectiva, foram classificadas como observações influentes 72 

organizações que apresentaram valores de SDFBETA (Standardized Diference in Beta) fora 

dos limites estabelecidos. Este número representa um valor expressivo de casos influentes, 

acima da proporção de 0,1% que seria esperado para o ponto de corte de 3,29. Isto pode 

sugerir instabilidade, possivelmente originada de in

re

 foram excluídos e uma nova regressão foi processada. Todavia, os 

 inconsistentes e, a partir da avaliação dos pressupostos, constatou-se 

ídica violava a ade das fr

eferência pa  para

e que a opção fundação assumida pela var

“

to

é o caso), se uma célula tem menos que 5 observações, ela representa um percentual de 

25% de células com frequencia menor que 5. Cabe ressaltar que se a matriz fosse maior, seria 

admitido que algumas células tivessem menos de 5 observações, desde que não 

ultrapassassem o limite de 20% do total de células. 
 

TABELA 25                                                                                    
Tabela de contingência: Forma Jurídica por Avaliação de Serviços 

Avaliação de Serviços 
Forma Jurídica 

Não avalia 
Total 

Avalia 

 655 855 Associação 200
0 70 Fundação 70 

200 725 925Total  
           Fonte: o D

 
 

Ainda que não tenha sido possível processar uma n gressão sem os casos 

influentes, os p  pressupostos avaliados asseguram 

 consistência do modelo e possibilitam à pesquisa sustentar suas hipóteses. Ainda assim, na 

tençã

 

 Dados trabalhados a partir d iagnóstico 

 
o eva r

arâmetros gerais encontrados, bem como os

a

in o de comparar os resultados deste modelo e testar a sua estabilidade, construiu-se um 

novo modelo onde a recodificação da variável dependente avaliação de serviços seguiu outros 

critérios, inclusive como forma de minimizar um possível viés de resposta. Os resultados do 

novo modelo encontram-se descritos a seguir.   
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O Novo Modelo 
 

A variável dependente avaliação de serviços foi construída a partir da recodificação 

da questão demonstrada na TAB. 26. Considerou-se que uma organização avalia seus serviços 

quando detém alguma metodologia de monitoramento, de avaliação ou indicadores das 

atividades desenvolvidas. Da mesma forma, considerou-se que os resultados não são 

avaliad

                 

os quando a organização não utiliza nenhuma metodologia. A partir desses critérios, 

observa-se que 70,5% das organizações avaliam seus resultados, 26,5% não avaliam e 3% não 

sabem. 
TABELA 26                                                                                     

Avaliação de Serviços 
Avalia atividades através de Freq. % % Acum. 
Metodologia própria (desenvolvida internamente) 602 58,6% 58,6% 
Metodologia adaptada de terceiros 32 3,1% 61,7% 
Metodologia indicada por patrocinadores ou parceiros 50 4,9% 66,5% 
Metodologia indicada pelos seus beneficiários 13 1,3% 67,8% 
Metodologia importada do exterior 4 0,4% 68,2% 
Outra metodologia 24 2,3% 70,5% 
Não utiliza nenhuma metodologia de Avaliação de Serviços 272 26,5% 97,0% 
Não sabe 31 3,0% 100,0% 
Total 1028 100,0% - 

    Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 

Um exame ior freqüência de 

respostas, ou ções que a partir de ologia própria, 

conduz a algu ções: (a) visto que a pesquisa foi conduzida pelo Ministério Público, 

não teria hav és das organizaç s que não avaliam resultados dizerem que o fazem 

através de m logia própria? (b) até que ponto as ditas metodologias próprias se 

onstituem como bases consolidadas para uma efetiva avaliação de serviços? Não obstante, 

                     

 mais detalhado sobre a opção que apresenta a ma

 seja, organiza avaliam resultados metod

mas indaga

ido um vi õe

etodo

c

como se observa nas tabelas 27 e 28, são as organizações de menor tamanho (cerca de 66%) 

que se enquadram nessa opção, demonstrando de fato um possível viés e uma certa fragilidade 

nas respostas dadas por este grupo.  
TABELA 27                                                                                  

Tamanho (Orçamento Anual) por utilização de Metodologia Própria 
Tamanho Freq. % 
Micro (até R$ 120.000) 355 66,0% 
Pequeno (entre R$ 120.001 e R$ 750.000) 103 19,1% 
Médio (entre R$ 750.001 e R$ 5.000
Grande (entre R$ 5.000.001 e R$ 30.

.000) 46 8,6% 
000.000) 20 3,7% 

Hiper (acima de R$ 30.000.001) 14 2,6% 
Total 538 100,0% 

   Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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TABELA 28                                                                                                      
manho (Empregados CLT) por utilização de Metodologia Própria 

Tamanho Freq. % 
Ta

Micro - Até 9 vínculos 385 66,2% 
Pequeno - De 10 a 49 vínculos 135 23,2% 
Médio - De 50 a 99 vínculos 31 5,3% 
Grande - Mais de 100 vínculos 31 5,3% 
Total 582 100,0% 

      Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

Como forma de relativizar um possível viés de resposta e conjuntamente construir um 

novo modelo comparativo que possibilite avaliar a presença das forças dos agentes 

institucionais na avaliação de serviço

sen . Foi atribuído o status de “n  

dis ogias próprias. Com isso, houve uma perda de 

602 ituação, acrescidas de o 31 q se 

enquadravam na opção “não sabe”, totalizando 633 organizações que não fizeram do 

nov rme se observa na TAB. 29.  

TABELA 29                                                                          
ero de Empregados CLT) 

Av
% 

s das organizações do terceiro setor, deu-se um novo 

tido à variável dependente ão sabe” para as organizações que

seram avaliar serviços a partir de metodol

 organizações que se enquadravam nessa s utras ue já 

 parte 

o modelo, confo

 
                             

Tamanho (Por Núm

alia atividades através de Freq. % Acum. 
Metodologia adaptada de terceiros 32 3,1% 3,1% 
Metodologia indicada por patrocinadores ou parceiros 50 4,9% 8,0% 
Metodologia indicada pelos seus beneficiários 13 1,3% 9,2% 
Metodologia importada do exterior 4 0,4% 9,6% 
Outra metodologia 24 2,3% 12,0% 
Não utiliza nenhuma metodologia de Avaliação de Serviços 272 26,5% 38,4% 
Não sabe 633 61,6% 100,0% 
Total 1028 100,0% - 

      Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 

 

Destarte, considerou-se para o processamento da regressão 123 organizações que 

avaliam resultados tendo por referência as demais metodologias e 272 que não avaliam 

resultados. O novo

 

 

 

 

 
 

 modelo estimado está descrito na TAB. 30. 
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TABELA 30                                                                                                       
Parâmetros gerais do modelo de regressão logística – Modelo 2 

Variável Depende ão de Serviços nte: Avaliaç
Significância total do Modelo: < 0,001 
Significância do T 11 este de Hosmer Lemeshow: 0,1
Medida da Força e: 0,153 de Associação - R² Nagelkerk
Variáveis Indepen
 (B) (S.E.) 

Beta 
(Wald) 

Gra  
liberdade 

Odds Ratio 
(Exp. B) 

dentes Pesos Erro u de Sig. 
 

Forma Jurídic 1 0,004 2,92 a 1,07 0,37 8,33 
Títulos e Certificações 0,07 0,30 0,05 1 0,820 1,07 
Conselhos 0,72 0,29 6,27 1 0,012 2,05 
Financiadores 0,53 0,14 14,99 1 0,000 1,70 

    Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 

Em relação aos resultados gerais, observa-se que o novo modelo estimado, mostrou-se 

significativo como um todo (Sig. < 0,001) e respondeu bem ao teste de Hosmer Lemeshow 

(Sig. 0,111). Ao comparar seu poder preditivo em relação ao primeiro modelo estimado 

(TAB.22), constatou-se que o R² Nagelkerke, passou de 6,3% para 15,3%, mantendo-se num 

baixo patamar, mas elevando a probabilidade de ocorrência da avaliação de serviços em 

função das variáveis institucionais. Um exame sobre a significância individual das variáveis 

independentes demonstra que todas elas mantiveram seu comportamento, confirmando que 

apenas a variável títulos e c

da variável dependente. Quanto à magnitude dos pesos padronizados (Exp.B), as forças das 

rela o um todo (previsto, já que quando se excluiu metodologias 

próp os, que tem u strita re  com tes 

exte ais), sendo que a relação de grandeza entre as variáveis 

man organiza cuja fo ríd  de 

fund liar seus resultados cresceu de 62% para 192%. N  direç

de avaliar seus resultados e, 

ara cada financiador a mais, a probabilidade aumenta 70%.   

1.  

ertificações não se mostra relevante para prever o comportamento 

ções foram intensificadas com

rias, restaram apenas metodologias de terceir m e lação  agen

rnos, tais como os institucion

teve-se a mesma. Assim, a probabilidade de uma ção rma ju ica é a

ação ava essa ão, uma organização 

que participa de conselhos tem 105% a mais de probabilidade 

p

Quanto à avaliação dos pressupostos, o novo modelo atende às exigências de não 

apresentar-se com multicolieariedade (VIF máx. 1,73), todavia a variável financiadores 

violou o pressuposto da adequação das freqüências esperadas, conforme se observa na TAB. 

3

 

 

 

 
 

 - 203 - 



TABELA 31                                                                                                       
abela de contingência: Financiadores por Avaliação de Serviços T

Avaliação de Serviços Nº de 
Financiadores Não avalia Total Avalia 

0 169 37 206 
1 72 
2 22 

50 122 
29 51 

6 13 
4 2 1 3 

l 272 23 95 

3 7 

Tota 1 3
           Fonte: Dados trabalhad ir d gnósti

 

adores, constatou-se uma freqüência abaixo de 5 

nto em relação àquelas que avaliam quanto àquelas que não avaliam resultados. Estes 

resultad

ginal. No entanto, cabe cautela 

quanto à possibilidade dos efeitos entre as vari

 

os a part o Dia co 

Para as organizações com 4 financi

ta

os mostram mais uma vez que as estimativas do modelo devem ser vistas com cautela. 

Uma maior amostra seria necessária para obter os resultados com mais robustez.  

Quanto ao pressuposto dos casos influentes (outliers), a exclusão dos casos com Z ± 

3,29 (até com 4) fez com que o modelo tivesse o mesmo comportamento que no caso anterior. 

O pressuposto da adequação das freqüências esperadas foi violado, visto que o valor 

fundação assumido pela variável forma jurídica contém “0” observações. 

 

 

Conclusões sobre a utilização dos modelos 

 

Observa-se que ambos os modelos levam essencialmente a mesma conclusão, demonstrando 

que os resultados estão relativamente robustos à presença de vieses de respostas por parte das 

organizações que participaram da pesquisa do Ministério Público. Para fins de aplicação na 

pesquisa, foram considerados os resultados da amostra completa (modelo inicial), pois este 

resultado é mais conservador e fidedigno à base de dados ori

áveis estar atenuado neste modelo, devido às 

inconsistências de respostas já apontadas anteriormente (novo modelo).  
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APÊNDICE D 

Representa de das Áreas de
 
Descreve-se neste apêndice a distribuição dos ag s institucionais por área tuação (TAB 

32) e das áreas de atuação pelo período de cr o das organiza

dessas tabelas, é possível inferir quais as áreas com maior e menor representatividade na 

amostra  do Terceiro Setor de Belo Horizonte.  

                  

7,5  5 4,2    
Comunic

,0 2 6,7    4 13,3  
esenvolvimento e Habitação 29 2,6 1 3,4    4 13,8  7 24,1  5 17,2  8 27,6  0 -    2 6,9    

prego e Capacitação 28 2,5 3 10,7  9 32,1  10 35,7  8 28,6  9 32,1  5 17,9  3 10,7  
efesa de Direitos e Política 37 3,3 0 -    1 2,7    4 10,8  14 37,8  6 16,2  0 -    3 8,1    

8 0,7 1 12,5  2 25,0  2 25,0  3 37,5  4 50,0  0 -    1 12,5  
5 9,3    5 9,3    8 14,8  0 -    0 -    

Sindicatos e Ass. Profissionais 29 2,6 0 -    0 -    1 3,4    1 3,4    4 13,8  1 3,4    1 3,4    
rg. de Benefícios Mútuos 28 2,5 2 7,1    2 7,1    4 14,3  6 21,4  3 10,7  1 3,6    1 3,6    

tivida  Atuação 

ente  de a

iaçã ções (TAB. 33). A partir 

 utilizada pela pesquisa, advinda do Diagnóstico
 

TABELA 32                                                                                    
Distribuição dos Agentes Institucinais por Área de Atuação 

n % n % n % n % n % n % n
Cultura 120 10,6 10 8,3    12 10,0  17 14,2  31 25,8  36 30,0  9   

Áreas de Atuação FinanciadoresTem 
Título 

Registro 
em 

Conselho

Forma 
Jurídica 
(Fund.)

Governo Empresa Org. 
Nacional

Org. Inter.

% n %

ação e Mídia 13 1,2 3 23,1  2 15,4  2 15,4  2 15,4  2 15,4  2 15,4  0 -    
Esporte e Lazer 43 3,8 1 2,3    11 25,6  13 30,2  14 32,6  6 14,0  3 7,0    1 2,3    
Educação e Pesquisa 206 18,3 30 14,6  84 40,8  79 38,3  91 44,2  62 30,1  29 14,1  16 7,8    
Saúde 83 7,4 13 15,7  17 20,5  20 24,1  21 25,3  20 24,1  6 7,2    6 7,2    
Assistência Social 371 32,9 23 6,2    107 28,8  179 48,2  143 38,5  114 30,7  37 10,0  41 11,1  
Meio Ambiente e Animais 30 2,7 1 3,3    3 10,0  1 3,3    11 36,7  12 40  
D
Em
D
Intermed. Filant. e Voluntariado
Religião 54 4,8 6 11,1  8 14,8  

O
Outros 49 4,3 6 12,2  8 16,3  10 20,4  16 32,7  14 28,6  5 10,2  3 6,1    
Total 1128 100,0 100 8,9    270 23,9  354 31,4  371 32,9  308 27,3  100 8,9    87 7,7     

Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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TABELA 33                                                                                                       
Distribuição das Áreas de Atuação por Período de Criação 

Nº de organizações 0 0 3 10 25 38
% Área de Atuação -        -        7,9        26,3      65,8      100,0  

65 89 197
% Área de Atuação -        9,1        12,7      33,0      45,2      100,0  
% Período de Criação -        27,7      27,8      19,2      16,4      19,0    
Nº de organizações 1 4 5 19 43 72
% Área de Atuação 1,4        5,6        6,9        26,4      59,7      100,0  
% Período de Criação 25,0      6,2        5,6        5,6        7,9        6,9      
Nº de organizações 3 18 37 127 154 339
% Área de Atuação 0,9        5,3        10,9      37,5      45,4      100,0  
% Período de Criação 75,0      27,7      41,1      37,6      28,4      32,6    
Nº de organizações 0 2 2 5 19 28
% Área de Atuação -        7,1        7,1        17,9      67,9      100,0  
% Período de Criação -        3,1        2,2        1,5        3,5        2,7      
Nº de organizações 0 1 1 10 14 26
% Área de Atuação -        3,8        3,8        38,5      53,8      100,0  
% Período de Criação -        1,5        1,1        3,0        2,6        2,5      
Nº de organizações 0 0 1 9 17 27
% Área de Atuação -        -        3,7        33,3      63,0      100,0  
% Período de Criação -        -        1,1        2,7        3,1        2,6      
Nº de organizações 0 0 0 11 23 34
% Área de Atuação -        -        -        32,4      67,6      100,0  
% Período de Criação -        -        -        3,3        4,2        3,3      

0 2 0 4 2 8
% Área de Atuação -        25,0      -        50,0      25,0      100,0  
% Período de Criação -        3,1        -        1,2        0,4        0,8      
Nº de organizações 0 7 6 17 20 50
% Área de Atuação -        14,0      12,0      34,0      40,0      100,0  
% Período de Criação -        10,8      6,7        5,0        3,7        4,8      
Nº de organizações 0 1 3 9 13 26
% Área de Atuação -        3,8        11,5      34,6      50,0      100,0  
% Período de Criação -        1,5        3,3        2,7        2,4        2,5      
Nº de organizações 0 2 2 10 13 27
% Área de Atuação -        7,4        7,4        37,0      48,1      100,0  
% Período de Criação -        3,1        2,2        3,0        2,4        2,6      
Nº de organizações 0 2 3 15 23 43
% Área de Atuação -        4,7        7,0        34,9      53,5      100,0  
% Período de Criação -        3,1        3,3        4,4        4,2        4,1      
Nº de organizações 4 65 90 338 542 1039
% Área de Atuação 0,4        6,3        8,7        32,5      52,2      100,0  
% Período de Criação     100,0    100,0    100,0    100,0    100,0  

Período de Criação

porte e Lazer

Educação e Pesquisa

Saúde

Assistência Social

Meio Ambiente e Animais

Desenvolvimento e 
Habitação

Emprego e Capacitação

Defesa de Direitos e 
Atuação Política

ntrópicos e Promoção 
oluntariado

Total

ligião

Sindicatos e Associações 
Profissionais

Organizações de 
Benefícios Mútuos

Outros

Áreas de Atuação  
Anterior 
a 1900

Nº de organizações 0 8 2 26 78 114
% Área de Atuação -        7,0        1,8        22,8      68,4      100,0  
% Período de Criação -        12,3      2,2        7,7        14,4      11,0    
Nº de organizações 0 0 0 1 9 10
% Área de Atuação -        -        -        10,0      90,0      100,0  
% Período de Criação -        -        -        0,3        1,7        1,0      

Cultura

Comunicação e Mídia

1900 a 
1949

1950 a 
1969

1970 a 
1989

1990 a 
2005

Total

Es

% Período de Criação -        -        3,3        3,0        4,6        3,7      
Nº de organizações 0 18 25

Nº de organizaçõesIntermediários 
Fila
de V
Re

100,0  
Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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APÊNDICE E 

Testes de diferenças entre grupos: Fundações, Associações e Sociedades 
Civis Sem Fins Econômicos 
 
 

O Código Civil de 2002 excluiu das pessoas jurídicas de direito privado as sociedades 

civis sem fins econômicos, reconhecidas pelo Código Civil de 1916. Contudo, na prática, essas 

formas ainda coexistem com as atuais formas jurídicas de associação e fundação, mas 

deverão optar formalmente por uma delas se quiserem dar continuidade aos seus propósitos. 

Até que as sociedades civis se adaptem à legislação, pesquisas empíricas devem considerar a 

existência das sociedades civis, optando pela sua categorização como forma jurídica (CAOTS, 

2006a), ou agrupando-as na forma jurídica de associação ou fundação, como constata-se na 

maioria das pesquisas que são realizadas (IBGE, 2004; FGV 2006a, b).  

De forma a contribuir com essa discussão, este APÊNDICE demonstra alguns testes 

que buscaram identificar diferenças entre esses grupos, tendo constatado que associações se 

assemelham às sociedades civis e ambas são distintas das fundações. Todavia, para o 

agrupamento das sociedades civis ao universo das associações (ao invés das fundações) 

consideraram-se dois critérios, sendo o primeiro conceitual e o segundo estatístico: (a) as 

influências da legislação na operação das organizações, comum às sociedades e associações e 

distinta no caso das fundações; (b) o “patrimônio”, caracterizado pela faixa de receita de cada 

grupo, onde associações são “estatisticamente” iguais às sociedades civis (p=0,61) e ambas 

são distintas das fundações (p<0,001). Os tópicos e tabelas seguintes demonstram em detalhes 

os testes estatísticos realizados. Por sua vez, a fundamentação teórica necessária às conclusões 

supracitadas consta no capítulo 2.1.3 (Definições Legais).   

 

a) Teste Kruskal Wallis: Diferença Global 
 

Identificou uma diferença global entre a faixa de receita dos grupos (escala de 1 a 50, 

obtida através da recodificação de questão que classifica em faixas as receitas das 

organizações, conforme consta no APÊNDICE A). 

 
TABELA 34                                                                                                       

Diferença Global 
Parâmetros Faixa de Receita 
Chi-Square                   40,243 
df 2 
Asymp. Sig.                     0,000 

                                            Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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b) Teste Mann-Whitney: Diferença entre os grupos 

ruskal Wallis, aplicou-se o teste Mann-Whitney. 

                  

 
Para verificar entre quais grupos ocorrem as diferenças, constatadas através do teste 

K

 
TABELA 35                                                                                    

Diferença entre grupos: Fundações e Associações 
Parâmetros Faixa de Receita 
Mann-Whitney U 16528,000 
Wilcoxon W 229406,000 
Z -6,315 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

                                       Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 
 

TABELA 36                                                                                     
Diferença entre grupos: Fundações e Sociedades Civis 

                 

Parâmetros Faixa de Receita 
Mann-Whitney U 5894,000 
Wilcoxon W 31094,000 
Z -5,350 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

                                       Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
 
 

TABELA 37                                                                                  
Diferença entre grupos: Associações e Sociedades Civis 

Parâmetros Faixa de Receita 

                     

Mann-Whitney U 71391,500 
Wilcoxon W 284269,500 
Z -0,511 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,609 

                                       Fonte: Dados trabalhados a partir do Diagnóstico 
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