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Resumo:  

 
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 agentes, em 

maior 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 relação com esses agentes e com 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 TDiagnóstico do Terceiro Setor de Belo Horizonte. TNa segunda 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. A partir da triangulação 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 Terceiro Setor brasileiro, demonstram que a 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 limite entre essas duas práticas 

de gestão, assim como entre 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 mecanismos institucionais coercitivos e normativos que preponderam 

nas ações dos agentes, sugerindo que as organizações tendem a se tornar isomórficas no 

ambiente, pois passam a 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 longo do desenvolvimento do 

Terceiro Setor brasileiro e, ao menos em tese, seriam as mais institucionalizadas. Ao final, 

considera-se que os resultados obtidos remetem a questões que demandam não só do 
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desenvolvimento de novos estudos como também do alinhamento da própria pesquisa com 

aqueles existentes.  
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