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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado um crescimento constante e uma diversificação do 

Terceiro Setor, o qual é formado pelas organizações sem fins lucrativos, com fins sociais e 

públicos, de forma que suas atividades complementam as ações do setor público. No contexto 

das transformações nos níveis econômicos e sociais, tem destaque o debate da governança 

corporativa, que, na busca da otimização de resultados, volta sua atenção para mecanismos 

que ajudam na melhoria da gestão das atividades das organizações empresariais. Contudo, 

esses mecanismos da governança também podem ser aplicados ao conjunto de entidades do 

Terceiro Setor. 

 

O desalinhamento de propósitos e/ou a assimetria informacional entre o agente e o principal 

nas organizações, está entre as razões para trazer os conceitos de governança para as 

organizações que compõem o Terceiro Setor para harmonizar o desenvolvimento de longo 

prazo dos projetos sociais.  

 

Por ter uma natureza com fins sociais, as organizações do Terceiro Setor não buscam o lucro 

como sua razão de ser. O principal interesse para o escopo da governança nas entidades do 

Terceiro Setor é motivado pela geração de valor social na comunidade.  

 

Tratar da governança nas organizações desse setor é de vital importância , haja vista que elas 

não só se proliferam de maneira geométrica de forma a alcançar, na última pesquisa do 

IBGE/IPEA realizada em 2002, um número superior a 276.000 organizações, como também 

pelo expressivo valor que envolve seus orçamentos e pela importância delas para o 

desenvolvimento de ações sociais.  

 

No contexto brasileiro, o código das melhores práticas de governança corporativa, emitido 

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), encontra-se baseado em quatro 

princípios de boa governança, os quais são direcionadores que podem ser utilizados por todos 

os tipos de organizações e suas recomendações são as de melhorias na efetividade dos 

Conselhos de Governança. 

 

Este estudo tratará desses princípios, os quais estão voltados e adaptados para as entidades 

que compõem o Terceiro Setor.   
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1.1     Formulação de Questão de Pesquisa 

Em função disso, a pergunta fundamental é: Em que medida as entidades associadas à 

ABONG sediadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, se valem dos princípios de boa 

governança definidos pelo IBGC? 

 

1.2    Objetivos do Estudo 

Partindo de uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos da governança e seus princípios 

básicos, este trabalho tem como objetivo geral evidenciar e discutir em que medida os 

princípios de boa governança, definidos pelo IBGC, são seguidos pelas entidades associadas à 

ABONG e sediadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 

O estudo tem objetivos específicos e tem a finalidade de: 

 Estudar  os instrumentos de governança nas organizações do Terceiro Setor. 

 Conhecer o perfil do conjunto de organizações associadas à ABONG sediadas nas 

regiões Sul e Sudeste. 

 Procura também analisar se existem características de governança na amostra do 

estudo. 

 

1.3      Limitações do Estudo 

A pesquisa foi realizada em organizações sediadas nas Regiões Sul e Sudeste. Dessa forma a 

amostra não considerou outras regiões brasileiras. E, ainda, não foram feitas análises 

quantitativas e/ou qualitativas, o que limitou a realização de outras considerações que 

enriqueceriam o estudo. Além disso, outra limitação foi a da restrita literatura sobre o assunto 

no Brasil. 

 

1.4      Justificativas e  Possíveis Contribuições do Estudo  

As organizações do Terceiro Setor apresentam amplo leque de interesse: serviços sociais, 

saúde, educação, artes e cultura, meio ambiente e defesa de causas especificas, um caminho 

para alcançar suas metas, passa pela aplicação de teorias e técnicas de governança 

corporativa. 

 

De acordo com Fischer (2004), a rota para atingir suas metas e que  permite tomar as ações  

das entidades do Terceiro Setor de forma transparente e democrática,  considera a governança 
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uma estratégia nova que vem ganhando força em organizações complexas, que oferecem 

produtos com impactos na sociedade. 

 

O estudo torna-se importante ao considerar o Terceiro Setor um segmento que vem crescendo 

e se diversificando, ligado à questão de pesquisa sobre a utilização dos princípios de boa 

governança que visam aumentar o valor da sociedade, assim como a visão de longo prazo das 

atividades com aspectos sociais, melhoria no desempenho e acesso a doações e contribuições.  

 

1.5    Estrutura do Trabalho 

O planejamento deste estudo será estruturado em partes, com o intuito de torná-lo o mais 

didático e claro possível. O trabalho está dividido em cinco capítulos mais as referências 

bibliográficas e os apêndices. 

No capítulo I, são abordados os aspectos de contextualização do tema e formulação da 

situação problema, os objetivos da pesquisa a serem alcançados, assim também como as 

justificativas do estudo e, por último no ponto 1.5, a estrutura do trabalho.  

O capítulo II apresenta o referencial teórico. 

O capítulo III acha-se reservado para a metodologia da pesquisa;  definindo o tipo de estudo e 

a estratégia de pesquisa –  os instrumentos de coleta de dados, assim como o planejamento 

operacional da pesquisa.  

No capítulo IV,  a análise e a discussão dos resultados são apresentados. 

No capítulo V, apresentam-se as considerações finais e sugestões, assim como as conclusões 

da pesquisa.   
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2       FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Contextualização Histórica do Terceiro Setor  

De acordo com Coelho (2002, p.39), autores americanos como Salamon (1985) e Wuthnow 

(1991) desenvolvem suas análises a partir de um modelo de três setores de atividades na 

sociedade: o do mercado (Primeiro Setor); o governamental (Segundo Setor) e o das 

atividades sem fins lucrativos, denominado Terceiro Setor.  Isto por considerar que o mercado 

foi o primeiro a se constituir historicamente, no entendimento da maioria dos autores 

americanos.  

 

No entanto, constata-se que o modelo chamado trissetorial, “[...] desenvolvido desde o início 

da década de noventa por diversos anglo-saxões, permite identificar a especificidade de cada 

tipo de organização por sua inserção setorial.” FISCHER (2002, p.30-31). E, ao invés de 

considerar como os autores americanos, este modelo classificatório propõe agregar as 

organizações formais em três categorias: “[...] a primeira, vinculada ao Estado; a segunda, 

aquelas que se definem por sua relação com o mercado e, a terceira, aquelas que, por sua 

vocação ou atividades prioritárias, referem-se à sociedade civil.” 

A autora diz: “Essa pluralidade de características organizacionais que compõem o Estado, o 

setor privado e as organizações da sociedade civil desvenda caminhos inovadores para a 

realização de ações de efetiva transformação social.” 

 

O propósito da criação das organizações sociais, além de se constituir em um espaço 

intermediário entre o Estado e o mercado, contribui para o fortalecimento das instituições 

democráticas e para a maior eficiência e a melhor qualidade na realização dos serviços de que 

a sociedade necessita.  

 

As organizações sociais que formam o Terceiro Setor saíram à luz internacionalmente tendo 

como base duas tradições acadêmicas. A primeira nasceu no contexto europeu e 

particularmente, na França com o termo Economia Social. Laville  apud França (2002, p.2) 

diz que o conjunto do Terceiro Setor, relaciona-se com:  

 
[...] o movimento associativista operário da primeira metade do século XIX na Europa, que foi 
traduzido numa dinâmica de resistência popular, fazendo emergir um grande número de 
experiências solidárias largamente influenciadas pelo ideário da ajuda mútua (ou mutualismo), da 
cooperação e da associação.  
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No contexto europeu, as organizações sociais reúnem características sociais. De acordo com 

Defourny (2001a, p.16-18) apud Reficco et al (2006, p.406), estas características: 

  
Tem como objetivo principal de beneficiar à comunidade, atividades desenvolvidas por um grupo 
de cidadãos. As decisões não estão baseadas no capital, com natureza de participação na tomada de 
decisões intervindo democraticamente todas as partes com interesse no jogo, existe uma limitada 
distribuição de ganhos. 

 

E de acordo com suas características econômicas: “as atividades não são ocasionais e estão 

dirigidas à produção de bens e/ou serviços; têm alto grau de independência;  nível 

significativo de risco; e nível mínimo de trabalho remunerado em folha de pagamento.” Isso 

complementa o fato de que o conceito e a prática de organizações sociais na Europa tem suas 

raízes numa tradição cooperativa.  

 

Vale argumentar que outro ponto de referência são as ONGs - Organizações Não 

Governamentais - da Europa, as quais abrangem elementos que as diferenciam das 

cooperativas tradicionais. O primeiro destes elementos é a missão organizacional de servir à 

comunidade, e o segundo, é a não distribuição de benefícios entre seus membros. Estas 

últimas têm, como vocação histórica, a redistribuição de recursos a aqueles menos 

favorecidos e o advocacy (cabildeo) no objetivo de influenciar na promulgação de políticas 

públicas: sendo que estas funções as distinguem com as organizações sociais.  

 

O relatório do ECOSOC - Conselho Econômico e Social de 1950 apresentou, pela primeira 

vez, a sigla ONG na resolução 288 - X, no âmbito das Nações Unidas, em referência às 

organizações que formulavam políticas e que mantinham posturas claramente não 

governamentais. (MENESCAL, 1996, p.22), GARRISON (2000, p.74) e MFP Manual de 

Fundos Públicos (2004, p.24). 

Para Falconer (1999, p.48), “[...] o termo ONG é uma expressão corrente na Europa e nos 

países em desenvolvimento.” E complementa: “Pode-se afirmar que a identidade das ONGs é 

resultante, por um lado, da institucionalização de movimentos sociais modernos e, por outro, 

do sistema de cooperação internacional e ajuda externa entre nações subdesenvolvidas.”  

O conceito de ONG significa, de acordo com o autor:  

Mais do que o status jurídico de associação sem fins lucrativos. Implícito no termo estão um 
campo e uma forma de atuação predominantes; a defesa de direitos, através de assessoria e 
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capacitação de movimentos populares, atividades melhor descritas pelo termo inglês advocacy; 
mobilização popular, articulação política, conscientização e disseminação de informação.  

 

A segunda tradição, que predomina nos Estados Unidos, vê o Terceiro Setor como aquelas 

organizações sem fins lucrativos (non-profit organizations), que incluem as organizações que 

têm isenção fiscal e as que contribuem para o desenvolvimento de atividades com finalidade 

pública. 

 

De acordo com Salamon (1999, p.10), no non-profit sector dos Estados Unidos da América, 

as organizações apresentam cinco características importantes:  

1) As organizações são privadas (private - as opposed to governamental); 

2) São formais, ou seja, entidades estruturadas (organizations); 

3) Independentes (self-governing); 

4) Não devem distribuir lucros (non-profit-distributing); 

5) Exercício de propósitos públicos (of public benefit)1  ; 

6) Devem comportar um certo nível de participação voluntária (voluntary).  

 

Por isso, o non-profit sector também é conhecido como voluntary sector e é, particularmente, 

impregnado pela idéia de filantropia, sendo herdeiro de uma tradição anglo-saxônica.  

 

Para Dees (1994. p.1), o que caracteriza a organização social, é a “existência de um objetivo 

social, criação de valor social acima do valor econômico, através de métodos sociais entre 

eles o voluntariado.” Esta concepção é diferente do enfoque europeu.  

 

Na sociedade brasileira, o termo ONG era desconhecido até pouco tempo atrás. No entanto, as 

ONGs se destacaram na CNUCED - Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, chamada ECO 92 na cidade de Rio de Janeiro.  Estas organizações 

passaram a desempenhar um papel fiscalizador e a pressionar os governos para o 

cumprimento da Agenda 212. Outros exemplos são considerados durante os anos 80 e 90, 

como a campanha do Betinho contra a fome e a miséria no Brasil, a campanha pelo 

impeachment do Presidente Collor, campanha das Diretas Já, em 1984, etc. 

                                                 
1 public benefit – Abrange quatro significados gerais: assistência na pobreza, desenvolvimento na educação, 
desenvolvimento na religião, e outros propósitos que beneficiem à comunidade.  
2 Agenda 21 - é um programa de ação para viabilizar a adoção do desenvolvimento sustentável e ambientalmente 
racional em todos os países.  
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A característica mais marcante, de acordo com Falconer (1999, p.99), sobre estes 

acontecimentos é: “[...] a mobilização de indivíduos e grupos em lugar do foco em 

organizações.” E explicita que estes fenômenos derivam em grande parte de seu sucesso da 

capacidade de organização e de institucionalização de iniciativas originalmente informais.  

 

Campos (1999, p.4) forneceu uma definição mais esclarecedora quanto às características e 

conceito das ONGs: “Um grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído 

formalmente e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no campo das 

políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações 

excluídas das condições da cidadania.” 

 

As primeiras ONGs no Brasil surgiram na década de 1960, durante o período da ditadura 

militar (1964/1984).  

 

Para Landim (1988) apud Falconer (1999, p.97) a origem, no Brasil, daquilo que hoje se 

denomina ONG são: “[...] os ‘Centros de Educação Popular’, ‘Centros de Promoção Social’ e 

‘Centros de Assessoria’ a serviço do movimento popular e outras entidades que, 

anteriormente a esta denominação, não possuíam uma identidade comum.”  

 
Entretanto, Fernandez (1997, p.26) diz que: “[...] o termo ‘ONG’ no Brasil está mais 

associado a um tipo particular de organização, surgida aqui a partir da década de 1970, no 

âmbito do sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento.”    

 

Desta forma, as quatro últimas décadas do século XX, no Brasil, presenciaram grandes 

mudanças em vários setores, assim como nas organizações não governamentais. No estudo de 

Garrison, (2000, passim) é descrito brevemente o predomínio de atuação das ONGs. 

 

Durante a década dos anos 60, o setor de ONGs brasileiras estava formado por: comunidades 

eclesiais de base (CEBs), associações de pequenos produtores, cooperativas rurais e 

associações de bairros. Este período foi interrompido pelo golpe militar de 1964. 

Posteriormente, com o término do período militar, algumas ONGs foram criadas para atender 

algumas demandas como: treinamento especializado, base por organização comunitária, 

assistência técnica e análise de políticas públicas. Outras nasceram pela necessidade de 
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engajamento nos temas da sociedade, como pobreza, ineficácia de políticas sociais do 

governo e a abertura de política.  

 

Com o advento do processo de redemocratização no final da década de 70, houve um campo 

fértil para o desenvolvimento das ONGs. Além de se constituírem em importantes atores no 

grande movimento pela democracia que pressionava pela anistia e abertura política, as ONGs 

também foram beneficiárias diretas deste processo.  

 

No início da década dos anos 80, as ONGs podiam estabelecer-se livremente e trabalhar 

abertamente com suas bases comunitárias. Em meados desta década, já estavam atuando no 

âmbito das políticas públicas, com tentativas de influenciar em áreas diversas como dívida 

externa, reforma agrária e direitos humanos.  

 

Alguns estudos afirmam que as ONGs, de modo geral, foram criadas por lideranças fortes e 

independentes: estes empreendedores sociais tinham em comum o desejo de criar um espaço 

institucional  novo e autônomo que lhes permitisse prestar serviços diretamente às populações 

de baixa renda e, ao mesmo tempo, garantir um alto grau de profissionalismo e conteúdo 

técnico a estas atividades.  E, já na década dos anos 90, a característica do setor das ONGs é o 

seu crescimento. 

 

Uma pesquisa realizada pela ABONG (2006) mostra que a grande maioria de suas associadas 

foram criadas na década de 80, seguido pelas criadas na década de 90, como pode ser 

observado na Tabela 1. 

  
Tabela 1 – Ano de constituição formal das organizações associadas 

 
Períodos 10% 20% 30% 40% 50% 

Até 1970  4,46%     
1971 – 1980  11,39%    
1981 – 1990  45,05% 
1991 – 2000  35,64%  
2001 – 2002  1,49%     
NS/NR  1,98%     

Fonte: Abong: pesquisa perfil das associadas, 2006. 

 

É preciso lembrar que muitas ONGs passaram por profundas mudanças  em termos de 

paradigmas conceituais a partir da queda do Muro de Berlim, há cerca de 18 anos. Noções 

conceituais tradicionais como o modelo de desenvolvimento centrado no Estado e a crítica ao 
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capitalismo centrado na teoria da dependência foram substituídos por posições mais 

pluralistas e voltadas para resultados.  

 

Segundo uma pesquisa sobre o impacto do esforço das ONGs :  
A mudança de papel, substituindo o trabalho de cunho mais político dos anos 70 pela prestação de 
serviços mais especializados nos anos 90, não significa, por outro lado, um distanciamento das 
ONGs de suas antigas atividades de mobilização popular. O que parece ser radicalmente novo é o 
conteúdo dos serviços sociais oferecidos pelas ONGs, agora estruturado no âmbito de um espaço 
institucional capaz de influenciar a formulação e implementação das políticas públicas. 
(LUBAMBO e GUIMARÃES, 1998, p.146). 

 

Por exemplo, Fischer (1994) apud Falconer (passim, 1999) dizem:  
O contexto de país sob ditadura militar justificou, por muitos anos, o financiamento externo de 
ONGs e, embora o restabelecimento da democracia nos anos oitenta tenha possibilitado uma 
expansão da atividade política e associativa, retirou a justificativa moral principal para o acesso a 
esta fonte de recursos. 

 

 

2.1.1               Terceiro Setor no Brasil 
O termo Terceiro Setor no Brasil é reconhecido recentemente e sua ascensão como setor 

deve-se à sua crescente importância no mundo neoliberal de hoje, como uma forma de 

ampliar as alternativas que permitam acesso a bens ou serviços de cunho social e/ou 

econômico. Poder-se-ia dizer que o Terceiro Setor passa a atuar como uma composição ou 

conjunto de organizações contra as conseqüências excludentes da globalização econômica.  

 

No Brasil, o conceito e a prática das entidades do Terceiro Setor têm suas raízes numa 

tradição filantrópica, a qual sempre se manifestou para ajudar o Estado no apoio da prestação 

de serviços de Saúde, Educação e Assistência Social às camadas mais pobres da população.  

Assim, por exemplo, o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2005, p.19) diz: 

 
Até o final do século 19, o papel das instituições governamentais era pouco mais que residual em 
dimensões como saúde e educação, assim como era inexistente em outras como habitação e 
previdência. A caridade, individual ou coletiva (por intermédio de entidades filantrópicas), 
constituía-se na principal maneira de a sociedade socorrer os pobres. Nem mesmo o início do 
processo de industrialização, nas duas últimas décadas do século 19, alterou essa característica. 
   
 

Tais fatos explicam as origens da filantropia desenvolvidas pelas organizações sociais no 

Brasil que atuam paralelamente ao Governo em busca do bem estar da coletividade.  

 

Essa importante rede de solidariedade ficou permeada na sociedade atual brasileira. De acordo 

com Ciconello (2004, p.47): “[...] obras de caridade, escolas, universidades católicas, santas 
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casas de misericórdia, orfanatos, creches, asilos, etc.” Até meados do século XX, essa era a 

única rede de proteção social existente no país, formada exclusivamente por organizações 

privadas, de caráter filantrópico. 

 

De maneira geral, França et al (2003, p. 17) apontam que: “[...] a filantropia é traduzida em 

ações sociais diversas visando ao bem-estar da comunidade como saúde sanitária, qualidade 

habitacional, educação infantil, conscientização de coletividade, meio ambiente, etc.”  

 

Assim, com a finalidade de reforçar a eficiência governamental e atender, de forma 

democrática e eficiente, às demandas da sociedade, o governo brasileiro, ao perceber as 

diferentes mudanças e transformações econômicas, administrativas e tecnológicas ocorridas 

nas últimas décadas, obrigou-se a adotar novas políticas para enfrentar a realidade atual.  

 

Dessa forma, o governo brasileiro formulou medidas que fortaleceram a sociedade civil e 

implementou a reforma do Estado, a qual começou durante os anos 80. Tal reforma teve como 

preocupação a promoção do ajuste estrutural da economia em crise. Um segundo período de 

reformas continuou durante os anos 90, tendo um caráter institucional. Concomitantemente ao 

processo de reformas, houve a promulgação da Constituição de 1988. E, que, de acordo com o 

IPEA (op.cit., p.20-21): 

 
O país inicia uma grande virada política e social. Política, porque restabelece o Estado de direito e 
fortalece a Federação, ao redefinir a arrecadação de tributos em favor de estados e municípios (em 
detrimento da União). E social, porque expande a responsabilidade do Estado como decorrência da 
ampliação dos direitos de cidadania. 

 

A Constituição de 1988 cria dispositivos que conferem às organizações do Terceiro Setor a 

participação nas ações e serviços públicos de Saúde,  Assistência Social e  Educação definidos 

pelos artigos 29 – inciso XII; 198 – Título VIII – inciso III; 204 – incisos I e II; e aliados a 

outros dispositivos da Constituição Federal, das constituições estaduais e das leis orgânicas 

municipais. Conforme segue:  

 

Artigo 29 – inciso XII – Cap. IV – Dos municípios – “cooperação das associações 

representativas no planejamento municipal.”; Inciso renumerado pela Emenda Constitucional 

n º. 1, de 31 de março de 1992.  
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Artigo 198 - Título VIII - Seção II – inciso III – Da saúde – As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: “[...] participação da comunidade.”  

 

Artigo 204 - incisos I e II, (Da Assistência Social) – As ações governamentais na área da 

assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos 

no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

 

I. descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 

esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 

estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 

II. participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

     

De acordo com Bresser Pereira (1998, p.23): “A Constituição de 1988, já previa a 

transferência de recursos para os estados e municípios e a correspondente descentralização 

das ações sociais do Estado.”  Tachizawa (2007, p.18)  complementa: “[...] que privilegia a 

discussão da cidadania.” 

 

É nesse cenário que o governo adotou a RGAP - Reforma Gerencial da Administração 

Pública (setembro de 1995) implantada por meio do PDRAE - Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado3.  De acordo com Bresser Pereira (op.cit., p.23), a RGAP:  “Está baseada 

na criação de instituições normativas e de instituições organizacionais  que viabilizem  a 

gestão.”  

 

O quadro 1 mostra as divisões dos novos setores, atividades e propriedade de acordo com o 

PDRAE . 

 

 

 

 

                                                 
3 O PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi elaborado pelo então Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado -  MARE, e teve como objetivo estabelecer as diretrizes e definição 
de instituições para implantação de uma administração pública gerencial. 
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Quadro 1 - Instituições e Atividades do Estado 
 

 Forma 
Propriedade 

Forma 
Administração

 
Instituições 

Núcleo Estratégico (atividades exclusivas) 
Congresso, Tribunais Superiores, Presidência, 
Cúpula dos Ministérios.  

 
Estatal 

Burocrática 
/ 

Gerencial 

Secretarias 
formuladoras de 
Políticas Públicas - 
Contrato de Gestão.  

Unidades Descentralizadas ou Atividades 
Exclusivas 
Polícia, Regulamentação, Fiscalização, Fomento 
da Área Social e Científica, Seguridade Social  

 
Estatal 

 
Gerencial 

Agências Executivas e 
Reguladoras 

Serviços Não-Exclusivos 
Escolas, Hospitais, Centros de Pesquisas, 
Museus 

Pública Não-
Estatal 

 
Gerencial 

 
Organizações Sociais 

Produção Para O Mercado 
Empresas Estatais 

 
Privada 

 
Gerencial 

 
Empresas Privadas 

 Fonte: Bresser Pereira,  op.cit., p.103 
 

O quadro 1 permite distinguir como a RGAP delimitou em áreas de atuação do Estado três 

tipos de atividades:  

1) As atividades exclusivas (de Estado); 

2) Os serviços sociais e científicos não-exclusivos ou competitivos (que fazem parte do 

Terceiro Setor);  

3) A produção de bens e serviços para o mercado (Mercado).  

 

Especificam-se as áreas dos serviços não-exclusivos por estarem enquadrados, nesse ponto, os 

elementos componentes da pesquisa. 

 

De acordo com Bresser Pereira, a importância do Terceiro Setor é minimizar os custos do 

Estado, pois “[...] o seu financiamento, em grandes proporções, é uma atividade exclusiva do 

Estado, seria difícil garantir educação fundamental gratuita ou saúde gratuita de forma 

universal, contando com a caridade pública, sua execução definitivamente não o é.” Em 

relação aos serviços não exclusivos de Estado, este autor relata: “[...] estas são atividades 

competitivas, que podem ser controladas não apenas pela administração pública gerencial, 

mas também, pelo controle social e da constituição de quase-mercados.” (PEREIRA, op.cit., 

p.99). 

 

Entretanto, diferentes autores contribuem com suas reflexões sobre o conceito do Terceiro 

Setor no Brasil. De acordo com Cardoso (1997, p.7): 
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São vários os termos que temos utilizado para caracterizar este espaço que não é Estado nem 
mercado e cujas ações visam ao interesse público: são chamadas iniciativas sem fins lucrativos, 
atividades filantrópicas, e ações voluntárias. 

 

Landim (2002, p. 43) enfatizou: “O Terceiro Setor evoca colaboração e positividade de 

interação, diluindo a idéia de conflito ou contradição e tendendo a esvaziar as dinâmicas 

politizadas que marcam, pela forca das circunstâncias, a tradição associativista das últimas 

décadas (e talvez da história) do Brasil.” 

 

Dessa forma Slomski (2005, p.17) diz: 

 
Cabe ressaltar que a sociedade civil cria inúmeras entidades, algumas denominadas de entidades 
públicas governamentais e outras entidades públicas não governamentais (Terceiro Setor), que 
agem precipuamente nas falhas do governo ou onde o governo não pode, ou não caracteriza a 
atividade como prioritária, ou seja, em funções que deveriam ser desenvolvidas pelo Estado.  

 

Concordo com a posição do autor quando identifica a criação das entidades, as quais são 

direcionadas a desenvolver atividades de interesse público dado seu extraordinário 

crescimento em atividades nas quais o governo não consegue atender. Por outro lado, existem 

parcerias e alianças entre diversos segmentos da sociedade e que acontecem com a captação 

de recursos no mercado (nacional e internacional), o que também viabiliza a realização das 

atividades que não seriam desenvolvidas pelo Estado.  

 

Com o intuito de esclarecer sobre os Serviços Não-Exclusivos do Estado e de propriedade 

Pública Não-Estatal, pode-se dizer que eles podem ser vistos como forma de controle social e 

como forma de produção de bens e serviços sociais e científicos.  Segundo Bresser Pereira 

(1998, passim): enquanto a segunda acepção, pode-se encontrar os seguintes tipos de 

Organizações Públicas Não-Estatais (OPNEs):  

1) As comunidades de moradores (grassroots)4 ou associações comunitárias, que estão na 

confluência entre a propriedade pública não-estatal e a propriedade corporativa;  

2) As antigas entidades de caridade ou associações de caridade;  

3) As organizações de classe média vocacionadas para o controle social, mas que geralmente 

também produzem serviços, chamadas ONGs (organizações não-governamentais); 

                                                 
4  Grassroots: As associações comunitárias que contam com uma base de filiados (como as cooperativas e 
sindicatos). 
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4) As fundações, geralmente criadas por empresas ou por capitalistas, voltadas para a 

realização de serviços sociais ou para o financiamento de outras atividades de interesse 

público;  

5) E, finalmente, as instituições escolares, universitárias de pesquisa e hospitalares 

constituídas como fundações ou como sociedades civis, que podemos chamar de OSPNEs - 

Organizações de Serviço Públicas Não-Estatais.  

Na concepção de Rose Ackerman (1996) e Weisbrod (1988) sobre os serviços sociais e 

científicos: “serviços dessa natureza envolvem confiança, dedicação, solidariedade, que só 

serão compatíveis com o critério do lucro se o cidadão usuário tiver plena informação sobre o 

preço e a qualidade, sobre os insumos e os resultados dos serviços.” E Hirschman apud 

Bresser Pereira (1998, passim) complementa, “[...] e plena capacidade de sair, caso não esteja 

satisfeito.” E, ainda: 

Enquanto que para escolher a marca de roupa ou de carro, ou o nome do supermercado em que 
comprarei, tenho ampla informação e fácil capacidade de saída, em serviços delicados, como os de 
educação, saúde e cultura – serviços orientados para pessoas -, precisamos poder contar, além da 
informação, com o pressuposto de que os membros da organização estão voltados primordialmente 
para o interesse público e não para o lucro privado. (BRESSER PEREIRA, Ibid., p.242). 

 
No próximo tópico, descreve-se a forma jurídica do conjunto de organizações do Terceiro 

Setor. 

 

2.1.2             Forma Jurídica no Terceiro Setor 
Ressalta-se que no Brasil, para a consecução das finalidades a que se propõem, as entidades 

do Terceiro Setor adotam a forma jurídica de associação ou de fundação, ambas previstas pelo 

Código Civil Brasileiro, segundo o artigo 44, Lei nº. 10406/2002. (BRASIL).  A figura 1 

apresenta o conjunto de pessoas jurídicas segundo o código civil brasileiro.   

 
Figura 1 - Pessoas Jurídicas de Direito Privado/Código Civil Brasileiro 

 

 

 

Fonte: BRASIL (2002, Lei 10406) 

 

São Pessoas Jurídicas de  
Direito Privado – Art. 44 

I    - as associações 
II   - as sociedades 
III  -  as fundações 
IV  - as organizações religiosas 
V    -  os partidos políticos 
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Para escopo do trabalho, consideraremos os pontos I e III. A pesquisa está focada no universo 

das ONGs,  que é um segmento ou divisão dentro do grupo das organizações que adotam a 

forma jurídica de associações ou fundações.  

 

2.1.2.1                Associações 
O artigo 53 do Código Civil diz que: “Constituem-se as associações pela união de pessoas que 

se organizem para fins não econômicos.” (BRASIL, 2002). Esta é a primeira forma de pessoa 

jurídica definida no referido código. 

 

“As associações possuem patrimônio, mas não dividem o resultado entre sócios. Elas podem 

perceber contribuições para fins educacionais, culturais, esportivos, religiosos, morais e 

recreativos.” “[...] Nessas entidades, o fator preponderante são a reunião de pessoas e a 

finalidade não lucrativa.” (FRANÇA et al., op.cit. p.23) e (SZAZI, 2000, p.28). 
 

Não perde a categoria de associação mesmo que realize negócios para manter ou aumentar seu 
patrimônio, sem contudo, proporcionar ganhos aos associados, por exemplo, associação  esportiva 
que vende aos seus membros uniformes, alimentos, bolas, raquetes, etc. Embora isso traga, como 
conseqüência, lucro para a entidade. A sociedade civil, por sua vez, é a que visa fim econômico ou 
lucrativo, que deve ser repartido entre os sócios, sendo alcançados pelo exercício de profissões ou 
dedicadas a profissões regulamentadas. (DINIZ, 1993, p.120).  
 

É necessário acrescentar que, para o funcionamento das associações, deve-se reunir em 

assembléia pessoas com maioridade civil, as quais tenham o propósito de associar-se  para 

uma finalidade lícita e não lucrativa. (SZAZI, 2000, passim). Isto no concernente a sua 

constituição, estatutos  e dirigentes.  

 

Para o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2007) -, o 

termo associação agrega uma série de modelos de organização (associações, institutos, 

clubes...) que possuem objetivos e finalidades diferentes entre si, mas que se unem nessa 

nomenclatura por possuírem características básicas semelhantes: 

1. Reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns;  

2. Seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados, por doações, subvenções, 

etc; 

3. Seus fins podem ser alterados pelos associados; 

4. Os seus associados deliberam livremente; 

5. São entidades do direito privado e não público 
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Ainda, para o SEBRAE (2007) de modo geral essas organizações não tem na atividade 

econômica o seu objetivo principal, mas a defesa dos interesses de um determinado grupo de 

pessoas, que encontrou na união de esforços uma melhor solução para determinados 

problemas. São organizações com finalidade de: 

1. Prestar assistência social e cultural; 

2. Atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas de trabalhadores e/ou 

empresários; 

3. Defesa do meio ambiente; 

4. Clubes de serviços; 

5. Entidades filantrópicas; 

6. Religiosas; 

7. Clubes esportivos entre outros. 

No mesmo estudo, o SEBRAE apresenta algumas formas de associações que podem ser 

observadas no quadro 2. 

Quadro 2 – Formas de Associações 

 
Associações Filantrópicas Reúnem voluntários que prestam assistência social a crianças, idosos, 

pessoas carentes. Seu caráter é basicamente o da assistência social. 
Associações de Pais e Mestres Representam a organização da comunidade escolar com vistas à obtenção 

de melhores condições de ensino e integração da escola com a comunidade. 
Em algumas escolas se responsabilizam por parte da gestão escolar. 

Associações em Defesa da 
Vida 

Normalmente são organizadas para defender pessoas em condições 
marginais na sociedade ou que não estão em condições de superar suas 
próprias limitações. Associação de meninos de rua, aidéticos, crianças com 
necessidades especiais. Ex. APAE, Alcoólicos Anônimos... 

Associações Culturais, 
Desportivas e Sociais 

Organizadas por pessoas ligadas ao meio artístico, tem objetivos 
educacionais e de promoção de temas relacionados às artes e questões 
polêmicas da sociedade tais como racismo, gênero, violência... Fazem parte 
desse grupo ainda, os Clubes esportivos e sociais. 

Associações de Consumidores Organizações voltadas para o fortalecimento dos consumidores frente aos 
comerciantes, a indústria e o governo. 

Associações de Classe Representam os interesses de determinada classe profissional e/ou 
empresarial. Ex. Associações Comerciais, FIEMG. 

Associações de Produtores  Incluem-se as associações de produtores, de pequenos proprietários rurais, 
de artesãos, que se organizam para realização de atividades produtivas e ou 
defesa de interesses comuns e representação política. 

Fonte: SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  (2007). 
 

Observam-se, no quadro 2, sete formas de associações que representam à maioria das 

associações criadas no Brasil.  
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2.1.2.2                  Fundações 
Na concepção de Szazi (2000, passim): “Uma fundação está definida como um patrimônio 

destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma causa de interesse público determinada, que 

adquire personificação jurídica por iniciativa de seu instituidor.”  

 

O artigo 62 do código civil diz que: “Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por 

escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se 

destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.” (BRASIL, 2002). E o parágrafo 

único do referido artigo diz que a fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, 

morais, culturais ou de assistência. Esta é a terceira forma de pessoa jurídica definida no 

referido código. 

 

Por outro lado, Szazi argumenta quanto à criação de uma fundação que:  “[...] não é 

simplesmente a atenção à causa de interesse social eleita, mas sim a sua atenção de forma 

permanente [...]” e “[...] a essência das fundações, que é a própria existência de um 

patrimônio.” (SZAZI, Ibid., 2004, p.12-13). Conceitualmente, uma fundação é um patrimônio 

personalizado, destinado a um fim e à consecução de fins sociais e determinados (RAFAEL, 

1997; PAES, 1999; e MFP, 2004). 

 

No Brasil, “as fundações podem ser criadas pelo Estado, assumindo natureza de pessoa 

jurídica de direito público, ou por indivíduos ou empresas, quando assumem natureza de 

direito público.” (SZAZI, 2000, passim). 

 

As características do conjunto de entidades sem fins lucrativos serão colocadas no próximo 

ponto. 

 

2.2 Características do Terceiro Setor 

Ao se tratar das características das entidades do Terceiro Setor, a mais relevante é a de que as 

entidades não desenvolvem atividades com fins lucrativos e seus trabalhos focam-se na 

solidariedade. Por outro lado, segundo vários autores5, como Landim e Falconer, as ONGs se 

assemelham a escritórios de consultoria no campo social. Isto é uma realidade válida, já que 

em várias fontes constata-se que existem características de ações de assessoria a outras 

                                                 
5 Ver em : A serviço do movimento popular: As organizações não-governamentais no Brasil, in: Landim, Leilah. 
Iser, 1988. e Ver em: A promessa do terceiro setor, in: Falconer, Andrés. USP, 1999.  
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instituições (para entidades comunitárias) mediante metodologias de desenvolvimento, 

articulação e pressão política, por meio da mobilização de pessoas, recursos e informação.   

 

Ressalta-se que, durante o ano de 1997, houve a rodada de interlocução política, cujo tema era 

o marco legal do Terceiro Setor no Brasil.  Na verdade, nesse acontecimento, além de se 

considerarem novos atores sociais como as ONGs (fundações de origem empresarial e 

associações) foram trazidas para esfera pública novas formas de atuação, valores, modos de 

ver a realidade social e a política brasileira e, conseqüentemente, novas percepções de qual 

deveria ser o papel das organizações da sociedade civil nesse contexto. Trata-se da 

identificação de uma relação diferenciada com o Estado tal como CICONELLO (op.cit., p.57) 

diz: “[...] principalmente de como o Estado poderia fortalecer as organizações privadas cujas 

atividades teriam um interesse público.”  

 

Quando consideramos as afirmações dos autores já referidos acima, pode-se perceber que as 

ONGs preocupam-se com: 

a) A erradicação das condições desiguais existentes na população; 

b) Com a vinculação à sociedade mediante atos de solidariedade; 

c) Com o oferecimento dos serviços públicos; 

d) Com a articulação das classes médias na esfera pública servindo como um canal de 

participação. 

 

Elas não têm finalidade de lucro e se originam da vontade de um grupo de indivíduos ligados 

por um objetivo ou causa social comum. Dessa forma, contribuem para afirmar uma 

sociedade democrática. As ONGs passam a ter maior reconhecimento a partir da Constituição 

de 1988, por meio de vários artigos legais contidos no texto e que ressaltam a participação da 

cidadania. Com efeito: a educação é referida expressamente no artigo 205 e os itens nele 

citados estão diretamente relacionados ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, todos eles elencados como fins da 

educação. No concernente à saúde, o artigo 198 estabelece as ações e serviços públicos de 

saúde, por meio de organizações da sociedade civil.     

 

Aponta-se que existem similaridade de características entre as ONGs e  as outras organizações 

do  Terceiro Setor (dada a diversidade das Organizações) com objetivos sociais. Para ficar 

mais claro, observe algumas características no quadro 3. 
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Quadro 3 - Principais Características das ONGs Brasileiras 

 
Características das ONGs 

Envolvem indivíduos com esforço voluntário.  
Não governamentais e privadas, o que as diferencia das instituições do 
governo.  
Sem fins lucrativos, o que as diferencia do mercado, embora algumas 
organizações são comerciais, a característica é a não distribuição de 
lucro. 
São sujeitos de intervenção política e interlocução com o Estado 
brasileiro.  
Prestar serviços diretamente às populações de baixa renda.  
Buscam garantir alto grau de profissionalismo e conteúdo técnico nos 
serviços desenvolvidos. 

 
 
Como se observa no Quadro 3, as ONGs  são sujeitos de intervenção política e interlocução 

com o Estado brasileiro. Além de atuarem historicamente em conjunto com o Estado na 

resolução das necessidades sociais, atendendo a população mais carente e que, na atualidade, 

continua como alvo a ser atendida, as ONGs estão preocupadas com questões ambientais e 

ecológicas. Segundo a ABONG (2006), participam de vários conselhos e intervêm nas 

políticas públicas e fóruns da sociedade civil. Ou seja, preocupam-se com a universalização 

do acesso aos direitos.   

 

“Na América Latina, inclusive no Brasil, é mais abrangente falar-se de sociedade civil e de 

suas organizações.” “[...] O conceito foi recuperado na América Latina no período recente das 

lutas contra o autoritarismo (como, aliás, também no Leste europeu).” (FERNANDES, 1997, 

p.26). O autor diz que o Terceiro Setor é: 

 
Composto por organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 
voluntária, num âmbito não-governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da 
caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, 
sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade 
civil. 

 

O mesmo autor, num dos primeiros estudos realizados sobre o Terceiro Setor em 1994, 

descreve que além de o Terceiro Setor da América latina apresentar as características da 

nomenclatura comum da ICNPO6 – International Classification of  Non-Profit Organizations, 

apresenta-se como muito heterogêneo  na sua configuração e ultrapassa essas características 

                                                 
6 ICNPO – Considera as cinco características da pesquisa internacional sobre o terceiro setor efetuada pela 
Fundação John Hopkins, sendo estas: as organizações são formais, privadas, independentes, não devem distribuir 
lucros e devem comportar um certo nível de participação voluntária.    
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ao abranger um vasto setor que permanece na informalidade. Ele sugeriu quatro segmentos 

principais constitutivos do Terceiro Setor no Brasil:  

 

1. As formas tradicionais de ajuda mútua; 

2. Os movimentos sociais e associações civis; 

3. As ONGs; 

4. A filantropia empresarial.   

 

Cabe destacar que, baseados em várias reflexões e estudos, as principais características, além 

das nomeadas nos primeiros parágrafos, encontram-se a seguir no quadro 4. 
 

Quadro 4 - Principais Características das Organizações sem Fins Lucrativos Brasileiras 

 

Objetivos Institucionais 
Provocar mudanças sociais (DRUCKER,1994:XIV), por meio de ações 
voltadas para o bem-estar comum da coletividade. (FRANÇA et al) 

Principais Fontes de Recursos 
Financeiros e Materiais 

Doações, contribuições, subvenções e prestação  de serviços comunitários;
Subvenções do primeiro setor (governo) e doações do segundo setor 
(empresarial) e de particulares. 

Lucro 

Meio para atingir os objetivos institucionais e não um fim.; Aplicação do 
resultado das atividades econômicas que porventura  exerça nos fins sociais a 
que se destina. 

Patrimônio/Resultados Não há participação/ distribuição aos provedores. 
Aspectos Fiscais e Tributários Normalmente são imunes ou isentas. 

Mensuração do Resultado Social  
Difícil de ser mensurado monetária e economicamente (Summers e 
Moscove, Simkin) 

Personalidade Jurídica  
Adoção de personalidade jurídica adequada aos fins sociais (associação ou 
fundação). 

Tipo de entidade 

Elas têm a característica de manutenção de finalidades não-lucrativas desde 
que cumpra requisitos específicos, é fomentado por renuncia fiscal do 
Estado.  

Fonte: Adaptado de OLAK (2000, p.28) e FRANÇA et.al. (op.cit., p.23). 

 

Com o Quadro 4 e as concepções dos autores nomeados neste tópico, conseguimos um marco 

que facilita a sumarização das características centrais do conjunto de organizações sem fins 

lucrativos brasileiras.  Partindo-se da característica de que não têm finalidade lucrativa e 

aliada à inexistência de distribuição dos resultados, por exemplo, Petri (1981, p.12) diz: “[...] 

que estas entidades podem gerar recursos através de atividades de compra e venda, de 

industrialização e venda de produtos elaborados e de serviços, e obter um resultado sem isto 

tirar a característica de sem fins lucrativos.” 
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Quando o resultado for positivo (superávit), deve ser colocado à disposição das finalidades da 

organização para continuidade de suas atividades e não podem ser distribuídos entre os seus 

associados ou dirigentes.  

 

Por outro lado, em relação às fontes de recursos, as organizações sem fins lucrativos são 

reconhecidas pelo Estado em função do desenvolvimento de atividades de interesse público e, 

por isto, são conferidos a este segmento, imunidade de impostos, incentivos fiscais, títulos e 

qualificações.  

 

O escopo do Terceiro Setor é o de orientar suas energias para estimular mudanças na 

sociedade e focaliza seus esforços em favor da comunidade ou para grupos específicos. As 

organizações que compõem o Terceiro Setor não são dirigidas por qualquer um dos níveis de 

governo, embora possam formalizar parcerias com organizações do Estado ou mercado. 

 
Para finalizar, outra das características presentes no Terceiro Setor é a do voluntariado. De 

acordo com Fernandes (op.cit., p.29): “[...] difunde a idéia do voluntariado como expressão de 

existência cidadã, acessível a todos e a cada um, indispensável à resolução dos problemas de 

interesse comum.” Desenvolve, dessa forma, a filantropia empresarial, para que obtenha 

maior valor na estrutura da empresa, enquanto investimento de longo prazo. 

 

2.3 Alianças e Parcerias entre Organizações do Terceiro Setor e Empresas 

Em decorrência dos acontecimentos sobre crises políticas em vários países do mundo durante 

os anos 90, o contexto da estabilidade política dos regimes e governos ganhou mais 

importância. Dessa forma, no entendimento de Bava (2002, p.2): “[...] abre-se o campo para a 

elaboração de novos discursos como o do combate à pobreza, o da boa governança, o do 

fortalecimento institucional de governos e instituições da sociedade civil.” E complementa: 

“da promoção de parcerias e coalizões baseadas na cooperação de todos: Nações Unidas, 

governos, entidades multilaterais, setor privado e sociedade civil.” 

 

De acordo com Cardoso apud Vieira et al (2005, p.26): “É neste contexto mais rico e 

complexo que, hoje em dia, se multiplicam as ações em parcerias, envolvendo diferentes 

atores públicos e privados: agências governamentais, empresas, fundações, ONGs, 

universidades, igrejas, clubes de serviços, instituições filantrópicas.” 
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Assim, qual o significado do termo parceria? Segundo Noleto (2000, p.12): “A parceria está 

associada à idéia de ações mais pontuais, um projeto ou uma iniciativa conjunta. Ao 

pensarmos em ações conjuntas de longo prazo ou em uma associação permanente, 

independente de projeto especifico, estamos buscando uma aliança estratégica”.  

 

Já na concepção de Vieira et al (op.cit., p.35), a  parceria: “[...] envolve uma relação de 

intercomplementaridade entre as organizações nela envolvidas, ou seja, cada uma das partes 

dispõe de algo de que a outra necessita, para a realização de um propósito que ambas 

compartilham.” Estas são percebidas como:  

a) Instrumentos interessantes para a efetivação da responsabilidade sócio-empresarial e 

para a sustentabilidade das organizações da sociedade civil; 

b) Emblemas da diminuição da responsabilização do setor público em face dos enormes 

desafios sociais, bem como da concentração do poder econômico e tecnológico no setor 

empresarial; 

c) Símbolos da renegociação de um novo pacto social. VIEIRA et al (op.cit., p.12).  

 

No seu estudo, são mostradas as variáveis mais utilizadas para distinguir uma aliança de uma 

parceria, as quais são:  

1) O tempo de duração;  

2) A necessidade ou não de complementaridade técnica, financeira ou operacional; 

3) O grau de identidade entre os parceiros; 

4) O compartilhamento ou não de crenças e valores;  

5) O modo pelo qual o planejamento, os objetivos e os papéis são definidos; 

6) A dimensão da ação e do impacto do trabalho conjunto. 

 

Para alguns autores,  as novas formas de articulação representam uma nova governança. 

Dowbor (2002, p.49) ressalta: “Hoje qualquer ONG, associação comunitária, hospital, 

universidade, empresa cria articulações diversificadas, que não obedecem em geral a nenhum 

plano pré-estabelecido, mas que resulta do fato que complementaridades e sinergias podem 

ser encontradas nas mais diversas formas.” E complementa que: “Isto rompe completamente 

com a nossa visão tradicional de que a governança planetária se constrói através de governos 

e acordos diplomáticos.”  
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No Brasil, o nível crescente de interação e colaboração entre os três setores assumiu diversas 

formas e inclui: por um lado parcerias entre organizações do Terceiro Setor  e Mercado e, por 

outro, entre Governo e as organizações do Terceiro Setor.  

Por exemplo, em estudos feitos por Fischer (2002, p.27) e o CEATS da Universidade de São 

Paulo (USP), sobre a identificação de estabelecimentos de parcerias e emprego do 

voluntariado, percebe-se que: “[...] o sucesso da parceria depende da adoção de uma postura 

de gestão construtivista do processo.” Adiciona também que a parceria é um caminho que se 

abre para que a sociedade civil tome em suas mãos oportunidades de erradicar a exclusão 

social: 

1) Estimulando o empreendedorismo de pessoas e entidades sociais; 

2) Aperfeiçoando a gestão social nos mais diversos espaços institucionais; 

3) Ampliando a esfera de atuação de responsabilidade corporativa; 

4) As alianças estratégicas intersetoriais podem se constituir em um dos mais eficazes 

mecanismos de asseguramento da cidadania plena e da sustentabilidade do desenvolvimento 

social.   

Por outro lado, há 19 anos depois da promulgação da Constituição Federal, a interação entre o 

Governo e as Organizações do Terceiro Setor inclui a conformação dos conselhos de políticas 

públicas. 

Segundo Garrison (2000, passim), como uma das formas de colaboração e interação: “[...] 

estão os conselhos de políticas públicas, composto por representantes do Governo e sociedade 

civil, processos orçamentários participativos e mecanismos de consulta para projetos. ”. 

De acordo com Garrison (Ibid., p.56) e ABONG (2006), algumas Organizações do Terceiro 

Setor participam dos conselhos de políticas públicas em áreas como:  

1) Direitos da criança e adolescente (CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e Adolescente); 

2) Saúde (Conselho Nacional da Saúde); 

3) Meio ambiente (CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente);  

4) Direitos das mulheres (CNDM - Conselho Nacional dos Direitos da Mulher); 

5) Promoção da igualdade racial (CNPIR – Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial); 
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6) Conselho Nacional das Cidades (ConCidades); 

7) Conselho de transparência pública e combate à corrupção; 

8) Conselho de gestão do patrimônio genético (CGEN). 

O fortalecimento do Terceiro Setor contribui para redimensionar o Estado e o Mercado;  isso 

por meio dos recursos privados para fins públicos e, é nesse conjunto tri-setorial, que estão se 

desenvolvendo as parcerias.  

 

Como diz Austin (2001, p.103) uma parceria deve gerar valor: 
 
Os gerentes precisam verificar como os recursos dos parceiros podem ser mobilizados para gerar 
valor, algo cujo entendimento é facilitado pelo reconhecimento de que diferentes tipos de recursos 
geram diferentes magnitudes de benefícios. 

 

Por outro lado, sem querer esgotar o tema de parcerias e alianças e, a fim de complementar a 

todos os conceitos acima, pode-se resumir que é necessário que as organizações do Terceiro 

Setor dediquem especial atenção à preparação de relatórios contábeis e sociais, 

implementando a prática do princípio de accountability ou prestação de contas. Isso 

favoreceria o fortalecimento na construção de parcerias com outros perante a sociedade civil e 

o Governo, já que toda ONG atua e se move num ambiente em que estão presentes outras 

instituições, sejam de cooperação ou de concorrência, com necessidades de auto-sustentação e 

geração de recursos, com  aumentos de demandas por serviços e por resultados eficazes por 

parte do beneficiário ou  público favorecido.  A otimização dos recursos de que dispõe uma 

organização, possibilita a ONG  ampliar e até diversificar sua linha de ação.  

 

No próximo tópico, descreve-se sobre certificados e qualificações que podem ser requeridos 

pelas entidades do Terceiro Setor.  

 

2.4 Títulos Conferidos pelo Poder Público para Organizações do Terceiro Setor 

As organizações sem fins lucrativos  são freqüentemente chamadas por outras expressões, 

como instituto, organização não-governamental (ONG), entidade filantrópica, entidade 

assistencialista, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), entidade de 

utilidade pública. Por um lado, Szazi (2004, p. 47) diz a respeito das classificações das 

pessoas jurídicas de direito privado que “[...] nosso direito positivo garante a liberdade 

associativa plena para fins lícitos e a liberdade de destinação de um patrimônio para uma 

finalidade específica definida pelo instituidor.” 
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Assim também é importante esclarecer que foram criadas duas novas qualificações durante os 

anos de 1998 e 1999. Com a promulgação da lei nº. 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe 

sobre a qualificação de Organizações Sociais e com a promulgação da lei nº. 9.790, de 23 de 

março de 1999, que introduziu a qualificação de entidades sem fins lucrativos como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), as organizações sem fins 

lucrativos podem agora optar por serem legalmente classificadas, o que as distingue com mais 

nitidez de outras entidades. 

Dentro dos mecanismos institucionais de controle das ONGs, acham-se  os registros 

públicos.Dependendo da área e da forma de atuação da entidade, existem vários registros, 

títulos e qualificações facultativas no poder público, tais como:   

 

1) Certificado de Utilidade Pública Federal (UPF) – De acordo com a Lei 91/1935 de 

28/08/1935, regulamentada pelo Decreto 50.517/61, as sociedades civis, associações e 

fundações constituídas no país que sirvam desinteressadamente à coletividade poderão ser 

declaradas de utilidade pública. Estabelecem-se vários requisitos formais para sua 

obtenção. Conceitualmente  o significado do certificado é: 
 
[...] o reconhecimento do Estado aos relevantes serviços prestados pelas sociedades civis, 
associações e as fundações constituídas no País, que servem desinteressadamente a sociedade. Da 
declaração de UPF não decorre nenhum beneficio ou vantagem à entidade, sua finalidade principal 
é o reconhecimento de seu caráter de entidade de Utilidade Pública.” MINISTERIO DA JUSTIÇA 
(2007)7. 

 
No concernente às vantagens das entidades declaradas de Utilidade Pública Federal, o  

Ministério de Justiça diz que: “A concessão do título não decorre qualquer ônus para a 

Administração e nem qualquer bônus para seu titular, conforme disciplina o art. 3º, da Lei 

91/1935.” 

 

O artigo 3, da referida Lei, diz que nenhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade 

pública, salvo a garantia do uso exclusivo, pela associação ou fundação, de emblemas, 

flâmulas, bandeira ou distintivos próprios, devidamente registrados no Ministério da Justiça, e 

a da menção ao título concedido. Entretanto,  atualmente o título serve, em muitos casos, 

como um pré-requisito exigido pelos Órgãos concessores de benefícios e/ou vantagens, tais 

como: INSS (isenção da cota patronal); Receita Federal (doação de bens aprendidos, deduções 

do Imposto de Renda para quem lhe fizer doações) etc.  

                                                 
7    O portal do Ministério de Justiça:  http:// www.mj.gov.br/snj/utilidadepublica/duvidas.htm 
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O título de Utilidade Pública Federal é pré-requisito para obter-se o CEBAS – Certificado 

Beneficente de Assistência Social, concedido pelo CNAS – Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 

2) Certificado de Utilidade Pública Estadual e Municipal (UPE e UPM) – De acordo com 

França et al (Ibid., p.42), “Nos âmbitos municipal e estadual também são expedidos 

Títulos de Utilidade Pública. Cada município e estado possuem legislação própria que 

regulamenta a concessão de tais títulos.” 

 

3) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) – Este registro é 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e poderá ser 

requerido por qualquer entidade, sem fins lucrativos, que promova as seguintes ações 

sociais: amparo às crianças e adolescentes carentes; proteção à família, à infância, à 

maternidade, à adolescência e à velhice; ações de prevenção, habitação, reabilitação e 

integração à vida comunitária de pessoas portadoras de deficiência; integração ao 

mercado de trabalho; assistência educacional ou de saúde; desenvolvimento da 

cultura; atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 

Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos. 

 

Este certificado CEBAS ampara-se na Lei nº 8.742/1993 e nos Decretos nº 2.536/1998, nº 

3.504/2000 e nº. 4.327/2002 e pela Resolução CNAS nº 177/2000. Conforme o MFP (Ibid., 

p.63): “[...] este certificado é documento essencial para se pleitear, junto ao INSS, a isenção 

do recolhimento da cota patronal da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de 

pagamento da organização.” 

 

4) O Registro no Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS) - O registro das 

organizações no CNASs é regido pela Lei no 8.742/1993 e pela resolução 31/1999. 

BRASIL (1993). Segundo o MFP (op.cit., p.59), este registro é exigido por: “[...] 

alguns fundos públicos e órgãos governamentais para que uma entidade privada sem 

fins lucrativos celebre convênios com o poder público, principalmente se o objeto do 

convênio for a prestação de serviços assistenciais.” 
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O Conselho Nacional da Assistência Social formula políticas públicas para a área da 

assistência social e é também a instância responsável pela concessão do CEBAS. A validade 

de registro fornecido pelo CNAS tem validade por tempo indeterminado. E podem obter 

registro no CNAS tanto as entidades beneficentes de assistência social como as entidades que 

promovam a Educação, a Saúde e a Cultura.  

 

5) Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista (CNEA) – Criado pela Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama nº 006/1989, o CNEA foi 

instituído com o objetivo de manter em banco de dados o registro das entidades 

ambientalistas não-governamentais atuantes no país, cuja finalidade principal seja a 

defesa do meio ambiente.   

 

Assim: “O cadastro é acessado por organismos governamentais e não-governamentais, 

nacionais e internacionais, que utilizam suas informações para o estabelecimento de parcerias, 

habilitação em projetos, convênios e divulgações em geral.” MFP (op.cit., p.70).  

 

Os procedimentos e exigências para o registro de entidades ambientalistas no CNEA foram 

regulamentados pela Resolução Conama nº. 022/1994, alterada pela Resolução nº. 234/1997. 

Este certificado é utilizado pelo Conama, em particular, “[...] como pré-requisito para a 

eleição dos representantes das cinco regiões geográficas que ocupam as vagas de conselheiro 

representante das entidades ambientalistas civis em seu plenário, pelo período de dois anos.” 

 

6) Qualificação de Organizações Sociais (OS) – A Lei nº. 9.637/98 de 15 de maio de 

1998 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação 

do programa de publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a 

absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.  

 

Assim também, a lei dispõe: “[...] O poder executivo poderá qualificar como OS, pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei.” (Artigo 1 da lei nº. 

9.637/98).  
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Por outro lado Campos (1999, p.5) diz:  

 
“[...] A lei prevê requisitos para a qualificação, impõe a participação do poder público nos órgãos 

diretivos das entidades e o acesso a recursos públicos por meio da assinatura de contratos de 

gestão.” E complementa : “Na prática, tais organizações mais se destinam a reduzir o aparato 

estatal mediante a transformação de entes públicos em organizações sociais e a transferência de  

funções públicas para instituições privadas.”  

 

Os serviços sociais e científicos, embora sejam serviços não-exclusivos ou competitivos do 

Estado e que não envolvem o poder deste, são subsidiados pelo Estado porque a sociedade os 

considera de alta relevância para os direitos humanos, ou porque envolvem economias 

externas, não podendo ser adequadamente recompensados no mercado pela cobrança dos 

serviços. Nesse sentido, serviços não-exclusivos do Estado são passiveis de parcerias.  
 

E, como pode ser observado no Quadro 1, são as chamadas (OS) Organizações Sociais. Ao 

serem qualificadas como OS, as novas entidades públicas, mas de direito privado, poderão 

celebrar um contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor e terão direito de 

participar do orçamento do Estado. Para Bresser Pereira (op.cit., p.99): “[...] a reforma do 

Estado nessa área não implica privatização mas ‘publicização’ – ou seja, transferência para o 

setor público não-estatal.” 
 

A respeito da implementação das OS, Olak  (2000, p.40)  afirma:  “o objetivo principal  é 

permitir e incentivar a ‘publicização’, ou seja, a produção não-lucrativa pela sociedade de 

bens e serviços não-exclusivos do Estado.” “[...] Trata-se de uma forma de propriedade 

pública não-estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos, que não são 

propriedade de nenhum indivíduo ou grupo  e estão orientadas diretamente para o 

atendimento do interesse público.” (OLAK e NASCIMENTO, 2000, p.2).  

 
Organização Social ou simplesmente OS, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, constituída sob a forma de associação ou fundação, voltada para a execução de 

atividades de relevante valor social, notadamente nas áreas de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. 

(BRASIL, 1998).    
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Com relação as OS, FISCHER (2002, p. 42) argumenta: “Esta inovação, embora ainda não 

totalmente absorvida, nem pelo Estado nem pela sociedade civil, ofereceu uma abertura para a 

atuação de novos atores sociais antes circunscritos em seus papéis.”  

 

7) Qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – No 

que concernente à lei das OSCIP, esta buscou: “[...] reconhecer o caráter público de 

um conjunto de organizações sem fins lucrativos de interesse público daquelas de 

benefício mútuo (para um número limitado de associados) e de caráter comercial.” 

(SZAZI, Op.cit.,p.57).  

 

Assim,  o termo de parceria também é o mais recente instrumento jurídico qualificado como 

organizações da sociedade civil OSCIPs segundo a Lei 9.790/99. Este se destina à formação 

de vínculo de cooperação entre as partes e ao fomento e execução de atividade de interesse 

público.  

 

Nesse aspecto, para Tachizawa (op.cit., p.39), a nova lei “[...] abre às entidades do terceiro 

setor um caminho institucional mais moderno, condizente as necessidades atuais da 

sociedade, já que rompe com as velhas amarras regulatórias.”  

 

Assim, o Estado reconhece a existência de uma esfera que é pública, não por sua origem, mas 

por sua finalidade: ou seja, é pública, embora não estatal. De acordo a França et al (op.cit., 

p.45): “[...] as entidades de interesse social poderão requerer o título de OSCIP, desde que 

estejam enquadradas numa serie de hipóteses a ser atendidos e expressos na Lei nº 9.790/99 

de 23 de março de 1999.” Sendo que com a qualificação de OSCIP, existe a possibilidade da 

celebração de termo de parceria com o poder público para o recebimento de recurso; 

 

De acordo com Olak e Nascimento (op.cit., p.18 e 24): a regulamentação do termo de 

parceria por meio do Decreto  nº 3.100, de 30 de junho de 1999, permite a negociação de 

objetivo e metas entre as partes e, também, o monitoramento e a avaliação dos resultados dos 

projetos, instrumento equivalente ao contrato de gestão criado para as (OS) organizações 

sociais. “[...] o termo de parceria indica que recursos públicos podem ser destinados a uma 

entidade, mas a gestão do patrimônio não deve ter ingerência do Poder Público.” 
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No próximo tópico explicita-se sobre governança nas organizações sem fins lucrativos e não 

governamentais.  

 

2.5      Governança nas Entidades do Terceiro Setor e a Teoria de Agência 

Conceitualmente, governança (termo utilizado na pesquisa), significa, segundo o Cadbury 

Report (1992): “Um sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas.” As 

questões de governança nas entidades do Terceiro Setor e que abrangem a implementação de 

mecanismos de monitoramento e incentivo sobre sua gestão estão entre um dos pontos 

importantes para o desenvolvimento e o alcance de resultados efetivos 

 

Assim, os processos de governança apareceram em decorrência dos acontecimentos ocorridos 

em empresas do mercado na busca de melhorias na gestão das organizações, as quais já 

começaram a se aperfeiçoar com o primeiro Código de Boa Governança. Dessa forma: “O 

processo de valorização dos conceitos de governança corporativa foram desencadeados pelo 

Relatório Cadbury, o qual culminou no surgimento de importantes guias como os códigos de 

boas práticas no mundo todo.” (IBGC, 2006, p.71-74).  

 

Entretanto, autores como Gies et. al.(1990) apud Silva (2001, p.67) conceituam a governança 

como: “A função de supervisão e administração que toma lugar quando um grupo de pessoas 

reúne-se para criar uma associação legal com fins não lucrativos.” Conceito que pode ser 

aplicado nas organizações enquadradas no presente estudo. 

 

Vale destacar a opinião de Hodger et al (1996, p.7), a qual considera a governança 

corporativa como: “[...] preocupada com os procedimentos associados com a tomada de 

decisão, desempenho e controle, e em providenciar estruturas para dar direção global à 

organização e satisfazer as expectativas de responsabilidade em prestar contas para seu 

exterior.” 

 

Para abordagem da pesquisa, considerou-se o conceito de governança emitido pelo IBGC 

(2003, p.6), o qual diz que: “Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são 

dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho 

de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal.”  O IBGC considera 

que as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da 

sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade. 
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Embora o conceito de governança corporativa do IBGC seja para o mercado, segundo Setor as 

entidades pertencentes ao Terceiro Setor: “[...] diferem apenas quanto à figura do 

acionista/cotista para o doador de recursos.” SLOMSKI (2005, p.129). É importante 

esclarecer que o termo sociedade que será considerado representa a sociedade civil e, desse 

modo, aplica-se integralmente ao grupo de atividades que compõe o setor em estudo. 

 

Na abordagem da governança nas entidades do Terceiro Setor e, em qualquer tipo de 

organização em que o poder de decisão é compartilhado ou transferido, surge, em maior ou 

menor grau, uma assimetria informacional. Segundo Machado (2006, p.76): “A governança 

na sua essência trata da mitigação de assimetrias e conflitos de interesses inerentes à 

delegação de poder.”  

 

Assim se enfatiza o conflito de agência e a assimetria se apresenta como os principais 

motivadores da governança dentro as organizações. Na aplicação dos conceitos de governança 

consideram-se os mecanismos externos e internos dentro de uma organização para 

alinhamento de interesses entre os gestores (agentes) e os doadores (principal) no caso das 

Organizações sem Fins Lucrativos (OSFL).   

 

Jensen e Meckling (1976, p.310) definem uma relação de agência como um contrato, no qual 

uma ou mais pessoas (o principal) empregam uma outra pessoa (o agente) para realizar algum 

serviço ou trabalho em seu favor, em que se envolve a delegação de alguma autoridade de 

decisão para o agente. Entretanto, poder-se-ia dizer que uma relação de agência entre o 

doador (principal) e as entidades que prestam os serviços sem fins lucrativos (agentes), é 

apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2 -  Relação entre  Principal e Agente nas Organizações sem Fins Lucrativos 
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Fonte: Bradley et al (2003, p77). 
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Doações no Terceiro Setor são feitas diretamente às entidades que prestam serviços ou 

canalizadas para intermediários como fundações e órgãos governamentais.  E, de acordo com 

a Figura 2, o gestor (podem ser as intermediárias de recursos ou prestadoras de serviços)  

recebe do principal (doador) as doações, fontes de recursos para o desenvolvimento do 

empreendimento até chegar a entregar o serviço a um terceiro que é o beneficiário.  

 

“A teoria de agência diz sobre a inexistência do agente perfeito. Essa hipótese, por sua vez, 

abre espaço para a existência de incongruências entre o comportamento desejado pelo 

principal e o efetivamente apresentado pelo agente.” OKIMURA (2003, p.24). 

Especificamente, “[...] das práticas de governança está a necessidade da redução do 

desalinhamento entre principal e agente, de forma que se busque conciliar os interesses de 

longo prazo do empreendimento.”  MACHADO (op.cit., p.104)  

 

Ao se referir a prestação de contas  Slomski, (op. cit., p.37) exemplifica o processo genérico 

em uma organização sem fins lucrativos da seguinte forma: 

 
“[...] Uma entidade sem fins lucrativos resolve criar e manter um asilo com recursos da sociedade 
civil. É importante e necessário que ela informe órgãos como a Receita Federal, que poderá criar 
uma espécie de prestação de contas aberta, na página de internet, por exemplo, em que fiquem 
evidenciadas as doações recebidas [...].”  Dessa maneira, quando todas as organizações não 
governamentais, ditas do Terceiro Setor, prestarem contas, a sociedade brasileira saberá o 
montante com que a sociedade civil está contribuindo [...]. “[...] e ainda, os doadores de recursos 
poderão observar se a maioria dos recursos está sendo destinada, por exemplo, para manter a 
administração da entidade ou para manter a assistência ao idoso.”  

 
 

Este exemplo refere-se a um grupo significativo de doadores de recursos ou parceiros das 

organizações sem fins lucrativos.  Nesse sentido, Hansmann (2000, p.11-12) argumenta que 

os custos de contratação são elevados para os clientes e é tipicamente o resultado de 

informação assimétrica, pois os clientes/usuários encontram-se numa posição fraca para 

determinar, com precisão razoável, sobre a qualidade ou a quantidade dos serviços que 

recebem da organização sem fins lucrativos prestadora dos serviços. 

 

Por um lado, se um doador escolhe uma organização para que receba seus recursos, está 

também preocupado quanto a sua utilização e à maximização dos resultados. Dessa forma, 

Machado (Op.cit, p.107) diz ao respeito: “Isso torna essencial, para as organizações sem fins 
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lucrativos, desenvolver e mostrar quais e quão efetivos são os mecanismos de controle para 

manter os gestores dentro de limites aceitáveis de discricionariedade.” 

Por outro lado, existem algumas organizações sem fins lucrativos que: “[...] ao imitar práticas 

administrativas do mundo dos negócios e ao criar e compartilhar as melhores práticas do 

próprio setor pode ter um impacto muito maior sobre os problemas sociais.” (BRADLEY et 

al, 2003, p.76). 

 

Assim na observação de Fischer (2002, p.51) “O maior desafio que se coloca para este 

conjunto diversificado de organizações constituintes do Terceiro Setor é o aumento das 

demandas por serviços e por resultados eficazes, em um momento de redução da ajuda 

externa e de crise econômica.” Fischer explicita sobre a necessidade de fortalecer 

competências essenciais, seja para construir articulações institucionais, as quais exigem 

habilidade para negociar, seja para planejar em conjunto, operar em parceria, apresentar sua 

operação e sua gestão com transparência, tendo como fim, a melhoria da governança. 

 

A necessidade de acompanhar a evolução dos diferentes modelos de governança nas 

organizações sociais fez com que SEKN et al (2006, p.201-202), a partir de suas evidências 

empíricas argumentasse que: “A governança de uma organização é expressa na autoridade 

formal e real distribuição de influência entre os seus membros no que diz respeito as suas 

decisões fundamentais.” 

Dessa forma, como resultado das análises destes autores, consideram-se quatro aspectos 

significativos em modelos de governança implementados pelos empreendimentos sociais:  

 

1) A forma geral de governança em organizações sociais dependem do modo como os 

empreendimentos estão intimamente relacionados com a missão e a estratégia da 

organização; 

2) A maioria das organizações sociais da amostra apresenta a característica de 

continuidade na composição do Conselho pertencente à governança; 

3) Os conselhos de membros da governança nas organizações sociais criam valor dentro 

dos empreendimentos, contribuindo para o acesso à necessária legitimidade, 

credibilidade e à capacidades de requerer os recursos econômicos necessários para o 

desenvolvimento dos programas; 

4) Ao contrário das recomendações comuns encontradas na literatura normativa, as 

amostras de casos têm demonstrado que, em alguns casos, existe sobreposição no 
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papel entre o corpo de membros  de governança, os quais podem estar envolvidos em 

tarefas executivas, enquanto que os executivos da organização participam nos 

processos de governança. 

 

Na abordagem de Knone, (1990) apud SEKN et al (Ibid., p.202) considera-se que o termo 

governança é associado a dois significados diferentes: o primeiro diz respeito à definição de 

quem tem a responsabilidade final e está legalmente autorizado a tomar decisões para 

clarificar os direitos e deveres da entidade já o segundo incide sobre a distribuição do real 

poder de fazer as  decisões fundamentais de uma organização. Por outro lado, de modo geral, 

é importante conhecer outros pontos de vista sobre as características das organizações sem 

fins lucrativos.   

 

Ao considerar as doações e as fontes de recursos para desenvolver as atividades dentro das 

organizações sem fins lucrativos, foi apresentada, em tópicos anteriores, a característica 

essencial nas organizações sem fins lucrativos pela entidade e para pessoas que exercem o 

controle sobre a entidade, tais como seus membros, funcionários, diretores ou mandatários. 

No entanto, isto não significa que uma organização sem fins lucrativos não possa pagar um 

salário razoável a qualquer pessoa que trabalhe para a entidade. Todos os ganhos residuais, 

em vez disso, devem ser mantidos e dedicados ao financiamento dos serviços para o qual a 

entidade foi constituida. 

 

Hansmann (op.cit, p.228) diz: “Como resultado  ‘da restrição para não distribuição’, uma 

organização sem fins lucrativos, por definição, não tem proprietários – isto é, pessoas que não 

têm uma percentagem tanto no controle e nos ganhos residuais.”     

 

O autor argumenta que as organizações sem proprietários surgem quando existe pelo menos 

uma classe de patrocinador (nesse caso o doador ou parceiro) para quem tanto os custos de 

contratação quanto os custos de propriedade são bastantes elevados e também como o 

resultado de que não existe uma classe de indivíduos com propriedade na organização que não 

se tenha atribuído alguma ineficiência. 

 

Como conseqüência, ele faz duas observações: por um lado atribuir a propriedade para 

qualquer outra pessoa, que não são sejam os doadores ou parceiros, criaria o incentivo e a 

oportunidade de serem explorados. E, por outro lado, percebe que os doadores (principais) 
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estão numa situação em que os custos de exercer um controle efetivo sobre a organização 

seriam muitos elevados em relação ao valor das suas transações com a organização sem fins 

lucrativos. Assim, complementa que uma sugestão seria criar uma organização sem 

proprietários. 

 
Na criação das organizações sem proprietários, pode-se atribuir  que os gestores mantêm-se na 
confiança para com os seus doadores (ou financiadores). Na sua essência o que fazem que as 
Organizações sem Fins Lucrativos abandonam qualquer benefício de propriedade plena, em favor 
de restrições mais severas sobre gestão fiduciária8. HANSMANN (op. cit., p.228). 

 

Dessa forma, para entender sobre as funções da governança, será feita, no próximo tópico, 

uma breve  explicitação a respeito. 

 

2.5.1            Funções da Governança 
A existência de questões sobre quais seriam as funções de governança em organizações  do 

Terceiro Setor tem sido objeto de debate entre estudiosos. “O papel dos órgãos de governança 

envolve a tomada de decisões fundamentais que determinam as  finalidades da organização, 

estratégias e metas, bem como permitir a distribuição dos seus recursos coletivos para 

alcançar essas metas.” (KNONE, 1990) apud (SEKN et al) Ibid (p.202). 

 

Afirma-se também que: “O desempenho de uma organização depende, em larga medida, da 

existência de um adequado desempenho das estruturas e processos, tanto para governança e 

para a gestão da organização.” SEKN (op.cit., p.202) 

 

Por outro lado, Wood (1996) diz que apesar do conjunto de questões relacionadas com a 

governança da organização, esta depende principalmente: “[...] do contexto, da missão, e da 

fase de desenvolvimento da organização. As principais responsabilidades de governança 

incluem missão, estratégia, acompanhamento (monitoração) de desempenho e controle, e de 

accountability.”  

 

Os órgãos de governança no mundo corporativo contribuem para o sucesso empresarial de 

acordo com a convivência de determinadas responsabilidades, além de terem como função 

principal a de supervisionar, orientar e avaliar a estratégia corporativa e a equipe de alta 

gerência. Da mesma forma, o conselho de governança nas organizações sem fins lucrativos e 

objetivos sociais tem como funções e autoridade para:  
                                                 
8 Fiduciário – De acordo ao dicionário Aurélio significa: Dependente de confiança, ou que a revela.   
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1. Determinar e rever a visão, missão, valores e estratégias fundamentais da organização; 

2. Avaliar os resultados da organização relacionando-os com esses princípios; 

3. Estabelecer políticas institucionais fundamentais; 

4. Alocar (destinar) os principais recursos para a organização; 

5. Definir os mecanismos a utilizar para delegar autoridade dentro da estrutura 

organizacional e entre os atores da organização. 

 

Assim, na observação de SEKN (op.cit., p.203): “[...] embora estruturas e processos de 

governança  possam variar em função do tipo, tamanho e estágio de evolução da organização, 

as responsabilidades de governança não são dependentes das características específicas da 

organização.” 

 

Por isto, de acordo com a bibliografia resumida sobre governança segundo SEKN (passim), 

nas organizações sem fins lucrativos, destacam-se como responsabilidades as nomeadas a 

seguir: 

 

1. Normalizar e revisar a missão, os objetivos e as principais estratégias, bem como 

analisar as realizações e resultados da organização; 

2. Estabelecer políticas institucionais chaves; 

3. Garantir a formulação de um plano estratégico adequado; 

4. Aprovação e acompanhamento dos principais programas e serviços prestados pela 

organização;  

5. Atribuição de recursos adequados e garantir a sustentabilidade econômica;  

6. Acompanhamento (monitoração) do desempenho financeiro e proteger o patrimônio 

da organização;  

7. Garantir a conformidade com os requisitos legais;  

8. Fortalecer e avaliar o seu próprio desempenho; 

9. Promover a imagem pública da organização, agindo como um elo entre a sociedade e a 

organização e sendo responsáveis pelas ações da mesma. 

10. Recrutamento, apoio, e avaliação do indivíduo que terá responsabilidades na gestão 

global; 
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Os autores definem esta lista de responsabilidades como uma forma de auxílio para membros 

dos conselhos irem além da tradicional função de governança e desempenhar vários papéis.   

 

Entretanto, no mundo das organizações com objetivos sociais como nas empresas já surgiram 

propostas e recomendações para reformular as estruturas de operações da governança. Alguns 

analistas afirmam que responsabilidades no cenário corporativo são, muitas vezes, 

inadequadamente preenchidas devido à dedicação limitada ou pela insuficiente informação 

disponível para membros do conselho. Autores como Kaplan e Nagel (2003, p.8) observam: 

“[...] as responsabilidades e as funções dos diretores estão a aumentando, mas o tempo que 

eles têm disponível para exercer-las não é facilmente expandido. Diretores devem ser capazes 

de fazer o seu trabalho melhor de forma mais inteligente, não trabalhar mais e de modo mais 

difícil.” “[...] especialmente desde a recente crise vivida pelos modelos tradicionais de 

governança corporativa, as empresas agora estão desafiados a conceber mecanismos 

adequados e reforçar o seu processo de trabalho.” (SEKN et al, 2006, passim). 

 

Segundo o estudo de SEKN et al (2006, passim), do ponto de vista de outros analistas, o 

desempenho da governança da sociedade civil restringe suas responsabilidades a um papel 

passivo ou tradicional, concentrando-se em relatórios de análise e aprovação, controle de 

gestão, bem como o exercício de atividades específicas de interesse para cada membro.  

 

Na verdade, esses analistas consideram que o papel cada vez mais importante desempenhado 

por essas entidades da sociedade exige que membros do conselho se concentrem em tarefas 

estratégicas, a fim de se dedicar a uma governança eficaz. O trabalho exige novas regras e 

empenho para garantir o cumprimento das responsabilidades. 

 

A esse respeito, esses recursos estratégicos apresentam as seguintes características: (SEKN, 

Passim). 

 

1. Eles referem-se a questões cruciais para o futuro da organização; 

2. Eles procuram os resultados que estejam ligados a prazos específicos;  

3. Incluem claramente medidas definidas com sucesso e; 

4. E que exigem o envolvimento dos atores internos e externos. 
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É importante notar que esta abordagem estratégica implica o reconhecimento de organismos 

de governança como uma das principais fontes de liderança nas organizações, que devem 

trabalhar conjuntamente com as equipes de gestão. E que, diferentemente das empresas 

corporativas que visam reforçar o órgão de governança para garantir o seu desempenho como 

um contrapeso para a gestão dos executivos, nas organizações sem fins lucrativos e sociais o 

papel do conselho de governança  das organizações sem fins lucrativos é, segundo Chait et al 

(2005): “[...] é gerenciar a liderança organizacional quanto a parcerias e ser fonte de liderança 

para a organização.” 

 

Silveira (2004, p.13) observa: “a minimização dos prejuízos causados pelos conflitos de 

interesse entre tomadores de decisão e fornecedores de recursos depende da presença de um 

conjunto de mecanismos internos e externos que alinhem os interesses dos gestores aos de 

todos os acionistas.” Para esta pesquisa, ao invés de acionistas, temos os doadores e os 

beneficiários por estar enquadrada no campo das organizações sem fins de lucrativos. 

 

No ponto seguinte, abordarei os instrumentos externos e internos da governança. 

 

2.5.2          Mecanismos Externos de Controle nas Organizações do Terceiro Setor 
No ordenamento jurídico, existem vários mecanismos institucionais de controle nas 

organizações não governamentais, inclusive para as organizações estrangeiras, com 

finalidades de resguardo do interesse público.  

  

1) Lei nº. 9790: 

 

Dentro do sistema legal e regulatório, está a lei nº. 9790 de 23/03/99, que criou as 

OSCIPs ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, instituiu o termo de 

parceria e inspirou-se na legislação que rege as companhias abertas, da qual incorporou 

os princípios de governança.  

 

Dessa forma, supre as expectativas internacionais.  Assim, por exemplo, estão os seguintes 

pontos:  

 

a) A obrigatoriedade da publicação de relatórios e contas; 

b) Remuneração para os executivos de acordo aos padrões de mercado;  
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c) A constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente para monitoramento da gestão 

executiva;  

d) Realização de auditorias em casos que a entidade tenha o termo de parceria.  

De acordo com Alves (2005, p.51): “[...] as normas a serem observadas pela OSCIP relativas 

à prestação de contas, que determinarão no mínimo”: 

a) A observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de 

contabilidade; 

b) Que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, 

ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 

certidões negativas de débitos no INSS e FGTS, colocando-os à disposição para exame 

de qualquer cidadão; 

c) A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, 

da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria, conforme previsto em 

regulamento; 

d) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o 

parágrafo único do artigo nº. 70 da Constituição Federal. (BRASIL, 1999, artigo nº. 4). 

 

Esses preceitos inserem-se num contexto de controle social e transparência que, no âmbito do 

artigo 4 da referida Lei, abrange a criação de um Conselho Fiscal, como primeira instância de 

controle interno. 

 

2) Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC: 

 

Entre 1999 e 2005, foram construídas três versões do Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC. O referido código foi elaborado a partir de reflexões 

sobre a Lei das Sociedades Anônimas vigente, e, das discussões e conclusões de um 

grupo de empresários. Fundamentou-se também no International Comparison of Board 

“Best Pratices”.  (IBGC, op.cit.,  p.61-62). O código indica caminhos para todos os 

tipos de sociedades, isso inclui as organizações sem fins lucrativos e do Terceiro Setor. 
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3) Sustentabilidade e governança corporativa: 

 

De acordo com Fischer (op.cit., p.36-37), a necessidade de concretizar a função social 

das empresas fez com que valores intangíveis como capital social, padrões éticos e a 

cultura da qualidade ganhassem um peso significativo na avaliação da performance 

empresarial e, assim, começassem a atuar como diferenciais de competitividade no 

mercado consumidor e na arena dos negócios globalizados. “[...] ONGs. e organizações 

públicas beneficiam-se de conhecimentos e práticas profissionais das organizações de 

mercado e estas absorvem a experiência, a flexibilidade e a metodologia de trabalho das 

entidades do Terceiro Setor.”     

 

Convém destacar que, para se lidar com o tema sustentabilidade no meio empresarial, é 

conveniente o uso de uma terminologia, SustainAbility, denominada tripple bottom-line 

(TBL), ou seja, um modelo que tem como base não apenas o aspecto econômico-financeiro 

(single bottom-line), mas também os aspectos sociais e ambientais de forma integrada. (IBGC, 

op.cit.  p. 87-92). 

 

4) Registros necessários para que uma ONG inicie suas atividades: 

 

Para uma ONG  iniciar suas atividades, são necessários quatro registros obrigatórios nos 

três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Sendo eles:   

a) No cartório de registro civil das pessoas jurídicas;  

b) Na Receita Federal;  

c) Na Prefeitura;  

d) No Ministério de Trabalho;  

 

E, ainda que facultativos, deverá requerê-los em órgãos públicos os certificados e as 

qualificações, tais como: por exemplo, o CNAS, a qualificação de OSCIP; e no caso de 

associações ou fundações estrangeiras  a necessária autorização mediante aprovação de seus 

estatutos.  MFP 2004 (2004, p. 24-29). 
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5) Prêmios e padrões de qualidade: 

 

Com a finalidade de reconhecer publicamente às 50 entidades sobre o seu desempenho 

nas áreas de atuação, assim como incentivo à transparência e supervisão externa está o 

prêmio Bem Eficiente criado em 1997. (COSTA e DAVOLI, 2002). 

 

6) O mercado de capitais versus o mercado de doações: 

 

O mercado de capitais versus o mercado de doações. Segundo Machado (op.cit. p.108-

109) : “nas empresas privadas, os mecanismos  institucionais reguladores e o próprio 

mercado, ainda que imperfeito, têm papel disciplinador, ou seja, a ineficiência da gestão 

pode refletir-se nos preços das ações no mercado.”  Entretanto no Terceiro Setor:  
 
O ambiente institucional também pode ter papel importante para inibir atitudes oportunísticas do 
gestor, sob pena de perda de reputação da organização. O mercado de doações poderia, assim, 
regular o comportamento dos agentes na captação e, principalmente, na utilização de recursos para 
o financiamento dos projetos sociais.     

 

Quanto mais restrito o mercado de doações, maior a preocupação dos agentes com a 

manutenção do capital reputacional da organização. Por outro lado, o próximo ponto de 

discussão é sobre os mecanismos internos das organizações da pesquisa. 

 

2.5.3            Mecanismos Internos de Controles nas Organizações do Terceiro Setor 
Dentre os mecanismos internos que têm como objetivo minimizar o problema de 

desalinhamento entre os gestores (agentes) e os principais (instituidores – doadores) estão os 

seguintes:   

 

1) Do Conselho Diretor 

 

De acordo com Machado (2006, p.109), no concernente ao conselho de uma 

organização diz: “[...] deveria ser um mecanismo de extrema importância, ante a 

fragilidade das normas externas de monitoramento das atividades da organização.”  Na 

observação do autor, a motivação dos membros do conselho para monitorar os 

resultados da organização é pequena, uma vez que sua composição dificilmente leva em 

conta a capacitação técnica e a representação dos stakeholders, além de, no Brasil, ser 

vedada, legalmente, a remuneração a esses conselheiros. Por outro lado, na prática, o 
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conselho tem pouco comprometimento efetivo com as ações estratégicas praticadas 

pelas organizações do Terceiro Setor.   

 

Assim, também observa a dificuldade de avaliação de resultados nas organizações sem fins 

lucrativos. E adiciona a isso que “[...] a dificuldade em criar indicadores de desempenho e de 

impacto social dá margem ao risco moral (moral hazard), ou seja, o principal torna-se 

dependente da informação proporcionada pelo próprio agente.”  

 

Segundo Akerlof (1970, p. 488-500), “o risco moral ocorre quando uma ou mais partes de um 

relacionamento têm comportamento oportunista pós-contratual (ex-post) em razão da 

assimetria informacional.” Dessa forma, a minimização desse risco implica o aumento do 

custo de informação, que, por sua vez, aumenta o custo de transação. 

 

2) Políticas de Remuneração dos Gestores das Organizações do Terceiro Setor 

 

No setor, o alinhamento via benefícios pecuniários é inexistente. O que existem são os 

ganhos sociais ou para uma causa específica. (MACHADO, op.cit. p.111).  E, para 

complementar este último autor, também existem: “[...] as externalidades positivas 

criadas pelas atividades da organização.” HERRERO et al (2002) apud MACHADO 

(passim). Existem doadores e voluntários que atuam para protegê-las (as 

externalidades). 

 

No próximo ponto, estabelece-se uma visão geral dos incentivos nas organizações do Terceiro 

Setor. 

 

2.5.4     Incentivos nas Organizações sem Fins de Lucro 
Uma organização sem fins lucrativos, com uma auto-eleição do conselho de administração, 

apresentaria uma separação entre a propriedade e o controle. E de acordo com Hansmann (op. 

cit. p. 238):  “[...] os custos de agência apareceriam nesta situação.”  Essa relação  tentou ser 

explicada mediante estudos empíricos em hospitais americanos e, no conceito do autor,  estes 

custos não parecem ser muito elevados, se comparados com os rendimentos de uma 

organização com fins lucrativos.  

Na observação de Hansmann (op.cit., p.239), as empresas do mercado são cobradas com a 

maximização do retorno sobre o capital investido e o desempenho pode ser medido. “[...] em 
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contraste, é muito menos claro, o que constitui sucesso nas atividades de uma organização 

com finalidade de bem estar social como um hospital, por exemplo.” Embora uma 

organização sem fins lucrativos às vezes pareça ser administrada com eficiência substancial, 

elas operam,  freqüentemente,  em um ambiente de concorrência. 

 

Essa resistência em fase de concorrência das organizações sem fins lucrativos deve-se, 

segundo o autor, muito ao capital imobilizado e subsídios - duas características dentro das 

organizações sociais. E, para explicitar este ponto,  Hansmann diz: “ Embora com a grande 

força da concorrência do mercado, existem entidades sem fins de lucro que podem 

permanecer em funcionamento, mesmo na ausência de subsídios diretos ou indiretos, tais 

como isenção fiscal - desde que as receitas sejam suficientes para cobrir as amortizações, isto 

é, suficientes para conquistar um zero líquido na taxa de retorno”.  

 

O autor argumenta, ainda, que: as organizações sem fins lucrativos não têm interesse na 

propriedade dos ativos da entidade, mas em um compromisso profissional de fornecer o tipo 

de serviços produzidos pela organização e mostram um forte incentivo para evitar a 

liquidação da mesma na sua totalidade ou em parte, além de mantê-la em curso na maior 

amplitude possível. E explicita que o capital tende a ser bloqueado em empresas sem fins 

lucrativos. Este fenômeno provavelmente é muito bom para explicar porque é que, nos 

Estados Unidos, a quota de hospitais sem fins lucrativos não declinou após 1965, ainda que 

houvesse uma agressiva entrada de investidores com estrutura de propriedade com redes na 

indústria hospitalar.  

 

Continuando sobre os custos concernentes ao risco, existe no próximo ponto uma brevíssima 

explicação. 

 

2.5.5      Custos Relacionados ao Risco 
Para Hansmann (op.cit., p.242) “[...] as organizações sem fins lucrativos são pobres 

portadores de risco. Por encontrar-se limitadas na sua capacidade de levantar capital para 

investir em projetos de risco, na falta do mecanismo do mercado de ações pelo qual o risco de 

uma organização pode ser diversificado.”  Dessa forma, aquelas flutuações no fluxo 

financeiro devem ser absorvidas dentro da própria organização. 
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2.5.6        Fontes de Custos de Contratação 
Para fazer uma sondagem geral sobre as características de contrair despesas que dão origem a 

organizações sem fins lucrativos, baseado no estudo de Hansmann (op.cit., p.228) se 

apresentam alguns exemplos:  

 

a) Compras a Terceiros -  O tipo de relação que existe é que a organização sem fins de 

lucro atua como intermediária para a doação, uma vez que o doador (cliente) está 

comprando os serviços desta para serem entregues a terceiros (beneficiários) e que, em 

geral, são desconhecidos. 

 
Muitas vezes se pensa das organizações não lucrativas como direcionadas ao nome de seus 
beneficiários, isto é verdade apenas indiretamente, já que as organizações são concebidas para 
servir bem aos seus beneficiários, a fim de servir bem aos seus colaboradores, uma vez que o bem 
estar dos beneficiários de certo modo são as compras que fazem os doadores.  

 

Nesse caso, para um doador é pouco provável descobrir se realmente uma criança, por 

exemplo (beneficiário), recebeu sua contribuição. Nesse sentido, obtém-se como resultado  

uma assimetria de informações, em que os habituais meios para fazer respeitar contratos 

(como ações legais ou perda de reputação) são ineficazes em tais circunstâncias. Baseando-se 

no fato de que as doações feitas  às organizações sem fins lucrativos são em  pequenas 

quantidades, qualquer esforço para organizar uma governança eficaz iria custar mais do que 

seria conveniente. Hasmann (op.cit. p.230) observa que uma solução comumente escolhida é 

organizar a entidade como uma entidade fiduciária na qual as atividades são desenvolvidas em 

nome de, mas não por meio de seus financiadores (doadores). 

 

b) Compras de Bens Públicos – As entidades sem fins lucrativos também produzem bens 

públicos. Nesse caso, os doadores fazem uma contribuição para a compra de um bem 

que vai servir como um bem público.  

 

Para Hasmann, (op.cit., p.231) nos Estados Unidos um exemplo evidente são as estações de 

rádio e TV, as quais apoiadas em ouvintes têm sido um dos principais fornecedores de alta 

cultura em radiodifusão. Neste caso, os contribuintes são também beneficiários do serviço e, 

na realidade, tipicamente contribuem, a fim de assegurar a produção do serviço para o seu 

próprio consumo. Um doador pode avaliar com precisão a qualidade e a quantidade do serviço 

que é prestado. Por se tratar de um serviço indivisível, no entanto, um contribuinte não pode 

observar os incrementos marginais dos serviços que são comprados pelas suas contribuições 
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individuais. Assim, ele não pode saber a partir de observação direta se a mesma quantidade e 

qualidade do serviço teria sido prestado, mesmo sem a sua contribuição.   

De acordo com o autor, um investidor com propriedade seria uma solução alternativa, na qual 

o doador da entidade sem fins de lucro tem alguma garantia de que o seu pagamento seja 

realmente utilizado para produzir mais e melhor programação. 

 

c) Preço de Discriminação – Nas instituições envolvidas que, neste caso, são as que se 

dedicam à arte e que, na cultura dos Estados Unidos, desempenham um papel 

dominante, dependem de doações voluntárias para sobreviver. Neste caso, os doadores 

assistem às apresentações das organizações que apóiam e, dessa forma, podem 

determinar por si próprios a quantidade e a qualidade do desempenho da organização, 

tal como acontece com os bens públicos, como a radiodifusão. No entanto, os 

contribuintes não podem facilmente apreciar os incrementos na margem financiada 

pela sua própria contribuição.  

 

Segundo Hasmann (op.cit., p.231),  para este grupo de entidades da arte, é viável uma 

organização de consumidores com propriedade. Assim, a aparente explicação é que doações 

que financiam as artes do espetáculo servem como uma forma de discriminação voluntária 

dos preços, cuja necessidade é ditada pelo custo incomum e estrutura de demanda nessa 

indústria. 

 

d) Empréstimos Implícitos - Um outro exemplo do autor são as doações que financiam o 

ensino superior e que servem para financiar os bens públicos, como a pesquisa, e 

também para pagar a prestação da educação para as pessoas que não tem as 

possibilidades de fazê-lo.   

 

Assim sendo, a explicação que o autor faz a respeito, é que essas doações com financiamento 

para a educação privada servem, pelo menos em parte, como um sistema voluntário de 

reembolso de um empréstimo implícito no sistema que surgiu para compensar a ausência de 

mercados adequados no empréstimo para a aquisição de capitais humanos.   

 

Instituições educacionais privadas sem fins lucrativos fornecem um substituto bruto para 

esses empréstimos. Eles fornecem educação para muitos estudantes a taxas abaixo do custo, 



 51

em contrapartida de um empenho implícito por parte dos estudantes que vão "retribuir" o seu 

empréstimo por meio de doações durante o decurso das suas vidas após a formatura.  

 

e) Complexo de Serviços Privados - Existe um outro exemplo em que as organizações 

são comerciais e, dentro desta categoria, estão hospitais, creches, centros de saúde e 

asilos.  

  

De acordo com o autor, é possível que estas organizações comerciais também estejam 

servindo como uma reação aos altos custos decorrentes da contratação pela informação 

assimétrica.  

 

Os tipos de serviços que fornecem as nonprofits comerciais, tais como os cuidados de saúde e 

a educação, são freqüentemente complexos e difíceis de avaliar pelo comprador do serviço. 

Como característica, entidades nonprofits comerciais, em contraste às doações de nonprofits, 

quase sempre compartilham seu mercado com fins lucrativos com empresas que prestam 

serviços análogos.  

 

2.6        Os Princípios Básicos da Boa Governança 

O código emitido pelo IBGC está baseado em quatro princípios fundamentais da boa 

governança, os quais serão adotados para a pesquisa.  Estes princípios são: Princípios de 

Transparência, Eqüidade, Prestação de Contas (accountability) e Responsabilidade 

Corporativa. O objetivo de cada princípio se apresenta a seguir. 

 

1) Princípio de Transparência:  

Quanto à transparência, o código do IBGC (2003, p.9) diz: “Mais do que ‘a obrigação 

de informar’, sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente 

quando espontânea, franca e rápida, resulta num clima de confiança, tanto internamente 

quanto nas relações da empresa com terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, mas deve contemplar também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de 

valor”.  

Sobre a transparência, outros autores como Barbosa (2002, p.11) reconhece que a gestão 

transparente é um princípio fundamental que todo cidadão deve defender.   
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De ponto de vista de Olak e Nascimento (Ibid., 2006, p.21), as organizações do Terceiro 

Setor, por desempenharem função de interesse público, devem cultivar a transparência quanto 

a seu portfólio de projetos e, também, quanto a seus resultados obtidos e os recursos alocados. 

Essa maior transparência poderia ser conseguida por meio da elaboração de códigos de ética e 

da publicação de demonstrativos financeiros anuais. Há vários exemplos de instrumentos a 

serem utilizados, como por exemplo, o Balanço Social, a Demonstração de Resultado 

Econômico e o Contracheque Econômico, assim também estão os relatórios exigidos pela lei. 

Tais instrumentos ajudariam a evidenciar as atividades sociais efetuadas pelas organizações 

sem fins lucrativos e não governamentais, bem como a comunicar e verificar se os recursos 

consumidos nas atividades propiciaram a criação de valor para a sociedade beneficiária.  

Por exemplo, o balanço social, segundo Rezende (2005, p.119):  

Teve seu apogeu no Brasil quando o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, publicou sucessivos 
artigos, nos quais solicitava à classe empresarial e ao poder público a divulgação de informações 
sociais desenvolvidas pelas entidades e, por outro lado, conclamava a sociedade a participar de 
forma mais atuante em questões que envolvessem aspectos sociais. 

De acordo com Kroetz (2000), o balanço social é um instrumento que deve: “[...] demonstrar 

quais as políticas praticadas e quais os seus reflexos no patrimônio.” A fim de “[...] evidenciar 

sua participação no processo de evolução social, o qual divulga informações de cunho 

econômico e social com uma nova linguagem, que desperta maior interesse entre os usuários”. 

Por outro lado, estudos sobre a teoria da demonstração de resultado econômica, já tinham 

sido feitos  para a gestão pública. Na verdade, a Demonstração de Resultado Econômico trata 

da: “[...] diferença entre a receita econômica e a soma dos custos diretos/variáveis e indiretos 

identificáveis à entidade pública que a produziu.” SLOMSKI (1996, p. 60). 

Em virtude da similitude entre a gestão  pública e o Terceiro Setor, por não ter como 

preocupação o lucro,  poderia ser feita uma avaliação da gestão destas organizações porque, 

na verdade, como declara o autor: “[...] o resultado econômico apurado por seu modelo de 

mensuração do resultado evidencia a eficiência da administração pública no uso dos recursos 

públicos, haja vista que a eficácia na prestação de serviços públicos somente poderá ser 

mensurada por outros meios, tais como: a verificação da erradicação de doenças 

transmissíveis pela aplicação de vacinas, etc.”  
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Nesse sentido de poder mensurar os serviços produzidos pelas entidades sem fins lucrativos, 

apresenta-se também um outro instrumento que poderia ajudar a mostrar os serviços 

usufruídos pelos beneficiários. Assim sendo, explicita-se o contracheque econômico, o qual 

aparece no estudo de Slomski (1999) e é aplicado na gestão pública. Estudos sobre o 

contracheque econômico dizem que este instrumento: “[...] evidencia os serviços prestados 

pelo Estado ao cidadão aos seus custos de oportunidade e, ainda, os valores transferidos em 

espécie ou por meio da entrega de materiais (distribuição gratuita) para o cidadão e seus 

familiares.” 

Entende-se por  custo de oportunidade o menor preço de mercado à vista, com similar 

qualidade e oportunidade daquele que o cidadão desprezou ao utilizar o serviço público. 

“Dessa forma, a renda econômica a ser apresentada no contracheque econômico será aquela 

dada pela multiplicação dos serviços prestados pelo seu custo de oportunidade.” (SLOMSKI, 

1999, passim). 

Entretanto, como diz Teixeira (1994, p.19) os estudos estão preocupados com:  

“[...] redirecionar o sistema de avaliação dentro da administração governamental para uma 

ação centrada no eixo da avaliação do desempenho do serviço prestado – qualitativa e 

quantitativamente – pelos diversos setores e unidades.” 

2) Princípio de Eqüidade: 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, 

sejam do capital ou das demais ‘partes interessadas’ (stakeholders), como 

colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. Atitudes ou políticas 

discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.” (IBGC, 

2003, p.10).  

Slomski (passim, p.133) diz que: “[...] a eqüidade na gestão pública deve pautar-se por 

políticas e ações dos governantes que produzam a eqüidade entre os habitantes que compõem 

a sociedade local, a fim de produzir o bem-estar social.” Assim como no mercado e na gestão 

pública, a eqüidade na gestão das organizações sem fins lucrativos e não governamentais deve 

considerar a toda a sociedade civil e seus colaboradores interessados.   
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3) Princípio de Prestação de Contas (accountability): 

“Os agentes da governança corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu 

e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos.” 

(IBGC, op.cit. p.10). 

Sobre accountability, outros autores como Falconer (1999, p.131) considera que: “[...] uma 

das responsabilidades da organização é de prestar contas perante os diversos públicos que têm 

interesses legítimos diante delas [...].” E adiciona um ponto muito importante para as 

organizações sem fins lucrativos e não governamentais, no qual a accountability, mais do que 

um valor, tende a estabelecer-se como estratégia competitiva. Por estar num contexto em que 

as organizações passam a competir de forma mais direta por recursos públicos e privados, 

deverá ter capacidade de demonstrar posições claras e resultados concretos para conseguir se 

destacar.  

 

Dessa forma, poder-se-ia dizer que com o cumprimento do princípio de prestação de contas, 

as organizações sem fins lucrativos e não governamentais obteriam uma excelente 

oportunidade de desenvolvimento de parcerias e projetos até mesmo internacionais.  

 

A preocupação da habilidade em exercer a accountability na concepção de Fischer (passim, 

p.51): “[...] são as competências para produzir serviços com alto padrão de qualidade, que 

gerem resultados efetivos e passíveis de avaliação pelo conjunto da sociedade civil.” 

 

4) Princípio de Responsabilidade Corporativa: 

 

De acordo com o IBGC (passim): 
  

Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das organizações (visão de longo prazo, 
sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 
definição de negócios e operações. Responsabilidade Corporativa é uma visão mais ampla da 
estratégia empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a comunidade em que a 
sociedade atua. A ‘função social’ da empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades 
de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento 
científico por intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de ações 
educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. Inclui-se neste princípio a 
contratação preferencial de recursos (trabalho e insumos) oferecidos pela própria comunidade. 
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Como o debate da pesquisa é sobre as organizações não governamentais e sem fins lucrativos, 

o conceito que está direcionado para a empresa será adaptado para as organizações do 

Terceiro Setor, que são o foco do presente estudo. 

Na concepção de Falconer (1999, passim) e, para a finalidade da pesquisa, a  sustentabilidade 

é “[...] a capacidade de captar recursos-financeiros, materiais e humanos, de maneira 

suficiente e continuada, e utilizá-los com competência, a fim de perpetuar a organização e 

permiti-la alcançar seus objetivos.”  De fato, a sustentabilidade não se limita à capacidade de 

captação de recursos de que uma organização necessita, mas também ao seu emprego de 

maneira eficiente, de modo a maximizar os resultados e assegurar que a entidade continuará a 

contar com o apoio do público. 

Por isto, é bem sabido que os recursos provenientes dos associados, muitas vezes, não são 

suficientes para abastecer o orçamento necessário para a execução das atividades 

desenvolvidas nas organizações sem fins lucrativos e não governamentais. Os programas de 

geração de renda podem garantir isso e acabam por se constituir numa alternativa para a 

captação de recursos e para o cumprimento das finalidades sociais das organizações. 

Por outro lado, um aspecto essencial é, de acordo com Mello (2006, p.17): “[...] o inter-

relacionamento entre a administração, o controle, a supervisão e a responsabilidade na 

prestação de contas, apontando realizar os objetivos políticos e requerendo transparência. 

Quando os vários elementos não estão ligados, há áreas expostas.” 

 

No próximo ponto, comenta-se sobre o Código de governança emitido pelo IBGC. 

 

2.7      O Código das Melhores Práticas de Governança 

No âmbito empresarial e também nas organizações não governamentais pode ser utilizado o 

código das melhores práticas de governança corporativa. Este tem como objetivo principal o 

de indicar caminhos e visar :  

a) Aumentar  o valor da sociedade;   

b) Melhorar seu desempenho;  

c) Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos;  

d) Contribuir para sua perenidade.  
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No concernente ao objetivo de aumentar o valor da sociedade, o código pode ser utilizado 

tanto para o Mercado como para as organizações sem fins lucrativos. Estas  podem considerar 

a guia do código da boa governança, considerando que, na atualidade, têm mais visibilidade 

na sociedade civil, em que as ONGs cumprem um papel importante no suprimento dos 

serviços, assim como a guia do código, a gestão e seus resultados  se encamiham para a 

otimização dos mesmos.  

 

Brevemente, pode-se se descrever pontos importantes do código de boa governança que 

seriam importantes diretrizes para as organizações do Terceiro Setor:  

 

Da Propriedade – No ponto nº. 1, consideram-se características importantes como: 

Assembléia geral/reunião de sócios – Neste ponto, observa-se as principais competências do 

órgão soberão da organização. Por exemplo, algumas delas são: 

I. Eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de administração e conselheiros 

fiscais; 

II. Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as 

demonstrações financeiras.  

 

Sobre o Conselho de Administração – Considerando que as organizações do Terceiro Setor 

são diferentes das organizações do mercado. No entanto, em geral, um conselho de 

administração eleito considera importante ao conjunto de stakeholders ou demais partes 

interessadas o objetivo social e a sustentabilidade da organização no longo prazo.  

  

Sobre o Conselho consultivo – A existência deste conselho nas organizações do Terceiro 

Setor é uma boa prática, permitindo que os conselheiros independentes possam contribuir no 

processo de melhoria na governança corporativa.  

 

No que se refere aos pontos 2.3 e 2.4, dizem sobre a missão e competências do conselho: a 

missão do conselho de administraçaõ é proteger e valorizar o patrimônio.Neste caso, ainda 

que as organizações do Terceiro Setor não tenham fins lucrativos, refere-se ao capital social - 

elemento importante para o fornecimento dos serviços a serem produzidos pela organização.   

 

Dentre uma das competências do conselho de administração, destaca-se o relacionamento 

entre os stakeholders (demais partes interessadas) e os executivos. Assim, também considera 
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a importância de aprovar o código de conduta da organização e o seu próprio regimento 

interno.  

 

Sobre comitê de auditoria. A importância da conformação deste comitê, além de ajudar nas 

atividades do conselho administrativo, é que promove a responsabilização da área financeira, 

a análise das demonstrações financeiras e garante que a diretoria desenvolva controles 

internos confiáveis. Além disso, pode zelar pelo cumprimento do código de conduta da 

organização.   

 

O ponto nº3 do código, considera pontos importantíssimos sobre gestão da organização. Que 

trata da  importância da prestação de contas  por parte dos diretores da organização, uma vez 

que  as informações da organização sejam pertinentes, além de ser obrigatórias por lei ou 

regulamento, assim também de que estejam disponíveis, e a todos os interessados, 

prevalencendo a substância sobre a forma. 

 

Sobre apresentação do relatório anual - Por encontrar-se como a informação mais abrangente 

da organização, é o mais importante. Desta forma, o código recomenda que não se deve 

limitar-se apenas às informações exigidas por lei. O ponto 3.5.1 lembra  de que o relatório 

anual deve mencionar as práticas de governança que estão sendo adotadas pela organização 

ou que serão implementadas.  

 

No concernente a auditoria independente, este diz: toda organização deve ter auditoria 

independente, pois se trata de um agente de governaça corporativa de grande importância para 

todas as partes interessadas, uma vez que sua atribuição básica é verificar se as demonstrações 

financeiras refletem adequadamente a realidade da organização.  

 

Quanto a conselho fiscal, o qual  tem como finalidade  fiscalizar os atos administrativos, 

opinar sobre determinadas questões e dar informações aos sócios. Complementa, por 

exemplo, que deveria ser visto como uma ferramenta que visa agregar valor para a 

organização.       

 

Dentro das melhores práticas de governança, está o código de conduta. Na concepção do 

IBGC, toda organização deve ter um código de conduta que comprometa administradores e 



 58 

funcionários, elaborado pela diretoria de acordo com os princípios e políticas definidos pelo 

conselho de administração ou o respectivo dentro de uma organização.  

 

No Brasil, ainda que não existam normas que obriguem a constituição de códigos de ética 

empresariais, em algumas profissões: “[...] é regido, entre outras normas, por um código de 

ética profissional emanado do órgão de classe.” (ALVES et al, 2007, p.59). 

 

Na área dos negócios, concretamente, escândalos nos EUA em organizações como Adelphia, 

Tyco International, Enron, Worldcom, e Quest, levaram ao desenvolvimento da Lei Sarbanes 

– OXLEY durante o ano de 2002. Segundo Alves at al (2007, p.59), essa lei determina a 

divulgação de informações a respeito da existência, ou não, de um código de ética a ser 

adotado pelos executivos.    

No próximo ponto, inicia-se, a fase de metodologia da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa apresenta um método de procedimento empírico-analítico e do tipo 

exploratória. Empírico-analítico porque apresenta em comum a utilização de técnicas de 

coleta. [...] privilegiam estudos práticos (MARTINS, 1994, p.26). Empírico porque é dedicada 

a tratar a face empírica e factual da realidade, de preferência mensurável (DEMO, 2000, 

p.21).  

Abrange uma pesquisa comparativa por tratar-se de procedimento científico controlado que 

examina os vários casos, fenômenos ou coisas análogas de séries, para descobrir o que é 

comum, isto é, as regularidades, princípios, ou leis que são válidas e significativas. 

Como técnica ou instrumento de coleta de dados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica: “Trata-

se de um estudo para conhecer as contribuições científicas sobre determinado assunto. Tem 

como objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes 

sobre determinado assunto.” (MARTINS, op.cit., p.28). 

 
3.1      Caracterização da População 

 
A pesquisa considerou as ONGs Organizações Não Governamentais associadas a ABONG 

Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais.  A associação foi criada em 

1991 e:  
É integrada atualmente por cerca de 270 ONGs associadas, com destacada atuação na esfera 
pública, em áreas como direitos humanos, políticas públicas, questões agrárias e agrícolas, 
questões urbanas, desenvolvimento regional, promoção da igualdade racial, direito das mulheres, 
meio ambiente e ecologia. (ABONG, 2006, p.7). 

 

“ABONG, entidade que congrega as maiores ONGs do país.” (TACHIZAWA, 2007, p.22). 

Estima-se que o número de entidades que compõem o terceiro setor seja superior a 540 mil, 

incluindo ONGs, fundações, associações civis e unidades assistenciais. Para o autor este 

número “[...] é maior, pois escapam às estatísticas as pequenas organizações, as instituições 

religiosas e os indivíduos voluntários, não formalmente registrados, que promovem ações 

sociais na comunidade e que também integram o setor.” (Ibid.,p.21). 

 
Segundo a associação, durante sua última pesquisa realizada com suas associadas, tem-se que 

60% das ONGs associadas possuem mais de 15 anos de existência, envolvendo diretamente 

mais de 20 mil funcionários, ativistas, militantes e associados em suas atividades.  
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Para efeitos da pesquisa, foi realizado um levantamento das entidades ONGs cadastradas e 

associadas a ABONG. Por meio de uma listagem, que foi acessada no site da internet da 

Associação, verificou-se 270 organizações estabelecidas nas regiões brasileiras do Centro-

Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul e unidades federativas. Dessa listagem, foi selecionada 

uma amostra intencional das regiões do Sul e Sudeste. Estas duas regiões especificamente 

compreendem instituições sediadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Espírito Santo (Sudeste) e Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Sul).  

 

A pesquisa da ABONG indica que a localização das organizações é a que veremos no gráfico 

1 abaixo:  

Gráfico  1 - Regiões das sedes

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nordeste
39,60% 

Sudeste
38,61%

Norte 6,44%

Centro -Oeste
6,93%

Sul  8,42%

Seqüência1

 
 

Até o ano 2004, a região que concentra o maior número de associadas é a Região Nordeste 

com 39,60%, seguindo a ordem está a região Sudeste com 38,61% , logo após, a região Sul 

com 8,42% , a região Centro-Oeste com 6,93% e a região Norte com 6,44%.  

 

Para finalidade da pesquisa, as ONGs sediadas nas duas regiões Sul e Sudeste e escolhidas 

para o estudo, compreendem as cidades e seus respectivos estados os quais podem ser 

observados no Quadro 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 61

Quadro 5 - Relação de Cidades que Estão nas Regiões Pesquisadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
                                      

 Fonte: ABONG, 2006. 

 

De um universo de 270 ONGs, 131 organizações foram  extraídas dessa população como 

amostra intencional e pertencente às regiões Sul e Sudeste brasileiro.  O gráfico 2 demonstra 

as porcentagens correspondentes do total da população. 
 

Gráfico  2 - % das ONGs  Sediadas nas Regiões Sul e Sudeste 
 

Sudeste (39,11%) Sul (9,23%) Outras Regiões (51,66%)
 

 
De acordo com o Gráfico 2, a amostra representa 48,34 % da população, correspondendo as 

regiões sul e sudeste. 

Por outro lado,  com a Tabela 2 e Tabela 3 de abaixo, explicitam-se as principais áreas 

temáticas priorizadas pelas organizações associadas à ABONG  e seus principais beneficiários 

(as), sendo as atividades que elas desenvolvem as seguintes: 

 

 
 

Sudeste  Sul 
Belo Horizonte – MG. Curitiba – PR. 
Campinas – S.P. Erechim – RS. 
Duque de Caxias – RJ. Francisco Beltrão – PR. 
Lages – S.C. Florianópolis – SC. 
Nova Friburgo – RJ. Guarapuava – PR. 
Registro – SP. Joinville – S.C. 
Riberão Preto – SP. Passo Fundo  - RS. 
Rio de Janeiro – RJ. Porto Alegre – RS. 
Santo André – SP. Rio do Sul – SC 
São Paulo – SP. Santo Ângelo – RS. 
São João de Meriti – RJ. São Leopoldo – RS. 
Vitória – ES.  
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Tabela 2 - Principais Áreas Temáticas 

 
Educação 95 47,03 
Organização popular 82 40,59 
Justiça e promoção de direitos 60 29,70 
Fortalecimento de outras ONGs/Movimentos populares 54 26,73 
Relação de gênero e discriminação sexual 53 26,24 
Trabalho e renda  47 23,27 
Saúde 45 22,28 
Meio ambiente 41 20,30 
Arte e cultura 27 13,37 
Comunicação  27 13,37 
Agricultura 25 13,38 
DTS/AIDS 23 11,39 
Questões urbanas 20 9,90 
Segurança alimentar 20 9,90 
Assistência social  18 8,91 
Questões agrárias 14 6,93 
Desenvolvimento da economia regional 14 6,93 
Discriminação racial 11 5,45 
Orçamento público 9 4,46 
Segurança pública 7 3,47 
Relações de consumo 6 2,97 
Comércio 5 2,48 
Outras 41 20,30 
NS/NR 3 1,49 

 
Fonte: ABONG, pesquisa perfil das associadas (2006). 

 
 

As organizações associadas atuam em diversas áreas, com diversos públicos, mas pode se 

dizer que as principais áreas de atuação estão relacionadas à educação de acordo com a tabela 

2, ou seja 47,03 % e à organização e participação popular com 40,59% . De acordo com esta 

tabela, existe também uma pluralidade de áreas temáticas na atuação das organizações 

associadas.  

 

De acordo com essa pesquisa, com relação à área de atuação, de 2001 a 2004, houve um 

crescimento do percentual de organizações que atuam prioritariamente com questões 

relacionadas ao trabalho e renda, passando de 18% para 23,27 %, comunicação de 9,5% para 

13,37 % e agricultura de 9,52% para 12,38 %.   

 

nº %
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Com relação aos principais beneficiários, pode-se ver na tabela 3 o público ao qual está 

direcionado. 
Tabela 3 - Principais Beneficiários das ONGs. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte: Abong, pesquisa perfil das associadas (2006). 

 

Há uma grande ênfase no trabalho com organizações populares e movimentos sociais com 

61,88%. As mulheres tem 49,50%, crianças e adolescentes atingem 43,56% e trabalhadores 

rurais e sindicatos rurais ficam com 27,23%.  A pesquisa da ABONG considera que houve um 

crescimento expressivo de beneficiários do movimento negro, o qual passou de 7,6% para 

15,84 %. A pesquisa menciona também o grande número de associadas que trabalham com a 

questão da discriminação sexual e relações de gênero, saúde e meio ambiente, assim como ao 

combate à discriminação racial e outras, etc.  

 

3.2         Planejamento Operacional da Pesquisa 

A primeira fase compreendeu a realização de um plano de trabalho que delineou os 

procedimentos iniciais para a coleta de dados, abrangendo o contato inicial com a senhora 

administradora da ABONG e a visita à associação. Nesta fase preliminar, apresentaram-se os 

esclarecimentos sobre o objetivo e a importância do estudo e a entidade passou as 

informações gerais da organização e das suas entidades associadas, o que nos possibilitou 

conhecer as atividades de atuação das instituições.  

Organizações populares/Movimentos sociais  61,88
Mulheres                                                                                                        49,50 
Crianças e adolescentes  43,56
População em geral  31,68
Trabalhadores rurais/Sindicatos rurais  27,23
Outras ONGs  26,73
Professores  22,28
Estudantes  19,31
Negros  15,84
Moradores de áreas de ocupação  12,38
Trabalhadores urbanos/Sindicatos urbanos  10,4
Portadores de HIV  7,92
Povos indígenas  5,49
Gays e lésbicas  4,46
Portadoras de necessidades especiais (físicas e mentais)  2,97
Terceira idade  2,97
Outros  30,2
NS/NR  1,49

%
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Foi apresentada uma carta à ABONG, na qual foi solicitada uma autorização para que os 

participantes pudessem responder ao questionário da pesquisa. Foi também solicitada a devida 

permissão para fazer o pré-teste, uma vez estruturado o instrumento de trabalho de campo. 

Esta etapa corresponde à data 23 de abril de 2007.  

 

A segunda etapa de trabalho de campo compreendeu a preparação do questionário. A 

preparação do instrumento de pesquisa de campo levou em consideração a aplicação deste 

pelos coordenadores (as) ou gerentes administrativos e financeiros de cada entidade. Nesta 

etapa, houve previamente um pré-teste realizado por 4 (quatro) representantes das 

organizações, o qual se efetuou via e-mail. Foi realizado entre os dias 22 até 27 de julho de 

2007. “O pré-teste é tão importante para o aprimoramento de um instrumento de coleta de 

dados que nenhuma pesquisa deveria iniciar sem que o instrumento utilizado tivesse sido 

convenientemente testado.” (MATTAR, 1999, p.236).  

 

As sugestões e contribuições feitas pelos respondentes aos pré-testes tornaram-se relevantes 

para conhecer mais sobre suas percepções, que foram consideradas para melhorar as questões 

do questionário a ser enviado. 

 

3.3         Técnicas para a Coleta de Dados - Questionário 

Na pesquisa social, é muitas vezes difícil, ou até impossível, coletar dados sobre as pessoas 

pela observação. Em tais situações, utilizam-se geralmente entrevistas e questionários para 

obter essas informações. Obtêm-se,  dessa forma, temas de interesse, os quais podem 

abranger: o nível de conhecimentos de uma pessoa, suas atitudes, crenças, sentimentos, 

motivações, expectativas, planos para o futuro e comportamento passado. De acordo com 

Selltiz et al (1987, p.15): “Na entrevista e no questionário dá-se um grande peso aos relatos 

verbais dos sujeitos para obtenção de informações sobre os estímulos ou experiências a que 

estão expostos e para o conhecimento de seus comportamentos.” E “[...] ou ainda é possível 

fazer inferências sobre aspectos da atuação dos sujeitos que não foram relatados por eles.” 

 

Martins (op.cit., p.41) diz: “Particularmente, nos estudos exploratórios e estudos descritivos 

os instrumentos mais comuns para a coleta de dados são o questionário e a entrevista.” Para 

Markoni e Lakatos (2003, p.201), os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam, em 

média, 25% de devolução.   
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Para a elaboração do questionário, foi considerado o modelo em anexo do Estudo 13 do IFAC 

-  Federação Internacional de Contadores -, aplicado nas entidades com fins públicos no 

Canadá, a fim de ajudar aos membros dos órgãos de gestores. O questionário modelo que foi 

adaptado para a pesquisa considera questões sobre o desempenho da gestão e informações que 

estes órgãos necessitam  para sua tomada de decisão e de responsabilização. 

 

No modelo utilizado, foi adaptado para ser aplicado na amostra  do estudo, nas ONGs 

sediadas nas regiões Sul e Sudeste brasileiro. Ver o questionário no apêndice B.  Durante o 

período de preenchimento do questionário e seu respectivo envio por parte das entidades 

participantes da pesquisa, enviou-se 6 pedidos. 

 

3.3.1           Estruturação 
A construção do questionário teve como objetivo abranger a descrição das questões fixadas. 

No concernente a forma, o questionário foi elaborado com questões classificadas como 

fechadas e combinação de respostas de múltipla escolha com as respostas abertas. O conteúdo 

do questionário está dividido em três blocos (A, B e C).  

 

O bloco A estabelece um contato com o entrevistado e refere-se a dados e identificação do 

respondente, compreendendo 5 (cinco) questões.   

 

O bloco B corresponde a dados relacionados às organizações a serem pesquisadas com 8 

(oito) perguntas; foi feito com o objetivo de conhecer melhor o perfil das organizações, 

abrangendo áreas de atividades e atuação. O bloco C  foi feito com 25 (vinte e cinco) questões 

sobre o tema de governança nas organizações em pesquisa. Este está composto por questões 

com escalas tipo Likert e ordinal contando com 4 (quatro) possíveis respostas alternativas. 

 

Sobre as escala “[...] são técnicas que procuram medir a intensidade das opiniões ou das 

reações de um indivíduo pela determinação numa escala de suas atitudes, opiniões e reações.” 

(MARTINS, Ibid., p.43). A escala Likert permite o emprego de afirmações que não estão 

explicitamente ligadas à atitude estudada. Pode-se incluir qualquer item que se verifique, 

empiricamente, ser coerente com o resultado total; é de construção mais simples e tende a ser 

mais precisa (MATTAR, Ibid., p.239). 
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Este autor diz: “uma escala ordinal é aquela em que os números servem para, além de 

nomear, identificar e (ou) categorizar, ordenar, segundo um processo de comparação, as 

pessoas, objetos ou fatos, em relação a determinada característica”.    

 

Após do processo do pré-teste do instrumento de campo, iniciou-se a aplicação do 

questionário, o qual foi enviado  por meio do sistema Formsite.Com®. Este sistema agiliza o 

envio da carta de solicitude para os participantes  e visa à criação de um link contendo o 

questionário direcionado para toda a amostra das ONGs, chegando para elas de forma segura 

e rápida.  Por meio de uma carta encaminhada via e-mail para todas as  organizações ONGs 

em estudo, explicou-se o objetivo e foram apresentados a pesquisadora e o professor 

orientador. Enfatizou-se também a disposição futura dos dados da pesquisa, uma vez 

finalizada a dissertação de mestrado, permitindo maior participação das entidades.  

 

Esta etapa começou na data 02 de agosto de 2007 e finalizou com o envio do último 

questionário em 15 de outubro de 2007.  Ressalta-se a comunicação com os participantes pelo 

telefone e via internet, na procura da obtenção dos questionários enviados, como da solução 

de dúvidas, em alguns casos, por parte deles.   

 

Para a análise dos resultados, algumas questões do bloco B foram consideradas junto com o 

bloco C, na procura de fazer uma análise de agrupamentos ou conglomerados dos dados 

obtidos 

 

Após do encerramento de envio de questionários em data 15 de outubro de 2007, procedeu-se 

à revisão das informações para fazer a análise baseada nas respostas das ONGs pesquisadas. 

Utilizou-se o sistema do  SPSS ® v15.0 na utilização dos dados. Para a análise dos resultados, 

utilizou-se o procedimento de clusters ou conglomerados. Para isto, foram considerados os 

blocos C e parte do B. Na concepção de Pestana (2003, p.555) “A análise de clusters é um 

procedimento multivariado para detectar grupos homogêneos nos dados, podendo os grupos 

ser constituídos pro variáveis ou casos.”  Para Hair (2005, p.385): “[...] é usada 

principalmente como uma técnica exploratória.” E por ser um estudo de natureza exploratória, 

Martins (op.cit., p.31) afirma:  “Trata-se de abordagem adotada para a busca de maiores 

informações sobre determinado assunto.”   

 

No tópico seguinte, discute-se a análise de resultados da pesquisa. 
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4         ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, é realizada a análise de resultados sobre as 52 organizações participantes da 

pesquisa, com a finalidade de identificar características sobre os instrumentos de governança.  

 

4.1 As Respostas do Questionário Enviado 

Foram enviados 131 questionários e obtiveram-se 88 respostas, entretanto 52 foram 

completados integralmente, representando 40% da seleção.  Os 36 questionários não foram 

considerados para o estudo por estarem incompletos. 

 

4.1.1 O Perfil dos Respondentes das ONGs – Bloco A 
A primeira parte do questionário, chamada Bloco A, considerou o perfil das pessoas que 

responderam o questionário, indicando o cargo dentro da Organização Não- Governamental. 

A tabela quatro indica os cargos dos participantes da pesquisa. 

 

a) Questão 1.1 – Qual o cargo que ocupa na ONG? Na Tabela 4, a seguir, observa-se a 

composição dos cargos dos respondentes participantes da pesquisa. 

Tabela 4 - Cargos dos Respondentes 

  Cargos dos Respondentes no % 
1 Presidente 3 5,77 
2 Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Coordenação Geral e Diretor Executivo 5 9,61 
3 Gerente, Gerente Administrativo e Gerente Administrativo e Financeiro. 5 9,61 

4 
Coordenador Geral, Coordenador Administrativo e Financeiro, Coordenador Executivo,  
Coordenador de Projetos Sociais e Coordenador de Relações Institucionais 20 38,46

5 
Assessor de Projetos Financeiros, Assessor Administrativo, Assessor Pedagógico,  
Assessor Financeiro e Assessor de Comunicação 7 13,46

6 Membro da Equipe de Coordenação e Assistente da Coordenadoria Executiva 3 5,77 
7 Secretário Administrativo 3 5,77 
8 Supervisor Administrativo e Financeiro 2 3,86 
9 Primeira Tesoureira 1 1,92 
10 Contador 1 1,92 
11 Captação de Recursos 1 1,92 
12 Educador Adjunto 1 1,92 

    
 

Da tabela 4, encontrou-se que a maior percentagem corresponde para o cargo de Coordenador 

com 38,46%, correspondendo a  20 respondentes do total da amostra. Seguidos pelo cargo de 

Assessor com 13,46%, sendo que são 7 os respondentes.  De entre o total da amostra, outra 

percentagem representativa de 9,61 % e corresponde aos cargos de Diretor e Gerente.  Cabe, 
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ainda destacar que se obteve 3 respostas de  Presidentes correpondendo a 5,77% dos 

respondentes. 

 

b) Questão 1.2 – Gênero? No conjunto de respondentes do Bloco A, a presença de gênero 

feminino apresenta uma percentagem de 61,54%  que é maior se comparado com o gênero 

masculino com 38,64%. 

 

c) Questão 1.3 – Idade? O Gráfico 3, evidencia a faixa de idade dos respondentes. 
 

Gráfico 3 – Respondentes por Idade 
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A classificação do Gráfico 3  corresponde às seguintes faixas etárias:  

A faixa etária entre 20 e 30 anos teve percentagem de 12%,  representando seis pessoas do 

total de respondentes. Entre 31 e 40 anos, o percentual foi de 25% da amostra, com 13 

pessoas. A faixa etária entre 41 e 50 anos apresentou percentagem de 50% do total dos 

respondentes, o que corresponde a 26 pessoas e, portanto, ao maior número  dos participantes. 

Na faixa de 51 a 70 anos, há 13%, o que equivale a sete pessoas.  
 
 

d) Questão 1.4 – Formação Escolar? O Gráfico 4, demonstra a escolaridade dos 

respondentes da pesquisa. 
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Gráfico 4 - Formação dos Respondentes 
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O gráfico quatro constata a formação dos respondentes: A predominância está no grau 

superior completo, o qual corresponde a 24 pessoas e tem percentagem de 46,15%. Os 

respondentes com pós-graduação e especialização formaram um grupo de 22 pessoas, o que 

equivale a 42,31%. No concernente a opção Outras, o gráfico mostra percentagem de 17,31%, 

o que corresponde a nove pessoas participantes, sendo suas especialidades: Responsabilidade 

Social, Técnica  Contábil, Ciências Sociais, Educação, Meio Ambiente, Saúde e Direito. Na 

seqüência, o conjunto de pessoas com Superior Incompleto corresponde a 9,61% e com 

ensino médio a 5,77 %, o que equivale a três pessoas. 

 

Os respondentes da área Administrativa apresentam alta percentagem de nível de escolaridade 

e, de acordo com o gráfico 4, correspondem aos Graus Superior Completo com 46,15% e Pós-

Graduação com 42,31%.  

 

e) Questão 1.5 – Há quanto tempo trabalha na ONG? Sobre a questão do Tempo de 

Serviço nas entidades, os respondentes estão classificados de seguinte forma: 22 pessoas 

responderam atuar na atividade a menos de seis anos - isto corresponde a 42,31% do total dos 

respondentes. Numa faixa de tempo de serviço de seis a dez anos, constatou-se que há uma 

percentagem de 21,15%, a qual equivale a 11 pessoas.  Sete pessoas responderam que já 

trabalham de dez a 15 anos, com 13,46%.  No concernente a faixa de 15 a 20 anos, a 
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percentagem foi de 19,23%, com dez pessoas.  Por  último, duas pessoas do total de 

respondentes abrangem 3,85%, o  corresponde a mais de 20 anos. 

 

Como resumo do Bloco A, que procurou definir o  perfil dos respondentes pode-se dizer que a 

maioria dos respondentes estão em cargos de coordenação (38,46%), são mulheres (61,54%) 

na faixa etária entre 41 e 50 anos (50%) e com formação predominante de Grau Superior 

Completo (46,15%) com vínculo na ONG inferior a 6 anos de trabalho (42,31%).  

 

4.1.2      Perfil das ONGs pesquisadas - Bloco B  
O Bloco B considerou questões como: áreas de atividades do trabalho das Organizações Não 

Governamentais, sua atuação e seus beneficiários.  Considerou o Âmbito de atuação dos 

Programas ou Projetos Sociais; Região da Sede; A Receita Orçamentária durante o ano 2006; 

Fontes de Financiamento; Tempo de Atuação da ONG; Número de Funcionários, etc. Com o 

objetivo de determinar um perfil das ONGs. Participantes da pesquisa.  

 

a) Questão 2.1 – Quais são as áreas de atividades ou de atuação da ONG?  Começando 

com as áreas temáticas de atuação, podem ser observadas no gráfico cinco, as percentagens 

consideradas de acordo as respostas obtidas das organizações em pesquisa. Ressalta-se que a 

resposta múltipla o total é superior a 100%. 
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Gráfico 5 - Principais Áreas Temáticas 
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Educação - 26 Respostas

Justiça e Promoção de Direitos - 28 Respostas

Organização Popular/Participação Popular - 33 Respostas

Fortalecimento Outras ONGs/Movimentos Populares - 20 Respostas

Relação Gênero e Discriminação Sexual - 18 Respostas

Trabalho e Renda - 18 Respostas

Saúde - 12 Respostas

Meio Ambiente - 18 Respostas

Outras - 13 Respostas

 

De acordo com o Gráfico 5, destaca-se a área de organização popular/ movimentos populares 

com 63,46% do total de respostas. De acordo com ABONG (2006), esta área está relacionada 

com os beneficiários das organizações populares e dos movimentos sociais. 

A área Justiça e Promoção de Direitos com 53,86% e Educação com 50% abrangem 

significativa participação. Percebe-se que, no seu conjunto, as outras áreas de atividade 

também atendem boa percentagem. Por outro lado, no questionário não se colocou todas as 

variedades de atividades que as ONGs associadas exercem, as quais ficaram concentradas no 
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item Outras. Assim, a resposta Outras está relacionada a: Jovens e Cultura, Comunicação, 

Agricultura Familiar, Religião, Inclusão Digital, População em Situação de Rua, Cidadania, 

Segurança Alimentar, Economia, etc. 

 

b) Questão 2.2 – Âmbito de atuação dos programas/projetos sociais da ONG? Ressaltam-

se  as respostas de acordo à seguinte ordem: Com uma percentagem de 59,61%  e 31 

entidades encontram-se com atuação no Âmbito Nacional, seguindo com uma atuação 

Regional que correspondem a 53,85% e 28 organizações. Outro âmbito com alta percentagem, 

corresponde ao Municipal abrangendo 51,92 % e 27 ONGs. No âmbito internacional 

constatou-se que há 15 ONGs respondentes correspondendo a 28,85% de participação do total 

da amostra. Explica-se que a questão sobre Âmbito de Atuação é de múltipla escolha, e 

segundo as respostas obtidas das ONGs participantes existem algumas organizações que têm 

uma atuação com 3, 4 e 5 âmbitos de atuação. 

 
c) Questão 2.3 – Em que região do País está sediada sua ONG? Os resultados sobre as 

regiões da sede das ONGs. pesquisadas evidenciam que 69,23% estão sediadas na região 

sudeste e 30,77% estão na região sul do país.   

 
d) Questão 2.4 – Qual foi a faixa de receita orçamentária da ONG em 2006? Com relação 

à Receita Orçamentária, de acordo a Gráfico 6 existe uma percentagem de 30,77 % 

correspondendo a dezesseis organizações com mais de R$ 1.500.000,00. Destaca-se outra 

faixa que está entre R$ 750.000,00 e  R$1.000.000,00 com 15,38% e com 8 entidades. Além 

disso, entre outras faixas orçamentárias que se destacam são as percentagens com 13,46% que 

abrangem a 7 entidades. Continuando com percentagens de 11,54% para as faixas de Receita 

Orçamentárias com Menos de R$ 50.000  e faixa entre R$ 100.001,00 e 250.000,00 contando 

com 6 entidades respectivamente.  Estão as faixas de Receitas Orçamentárias entre R$ 

250.000,00 e 500.000,00 correspondendo a 5 entidades. 
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Gráfico 6 - Receita Orçamentária 
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De R$ 500.000 a 750.000 - 7 Resp. De R$ 750.000 a 1.000.000 - 8 Resp.
De R$ 1.000.001 a 1.500.000 - 3 Resp. Mais de R$ 1.500.000

 

Destacam-se também, as faixas de Receitas Orçamentárias que apresentam uma percentagem 

de 5,77 %  que estão entre 1.000.001,00 e 1.500.000,00 correspondendo a 3 organizações e 

finalmente há uma organização com uma faixa de receita que está entre R$ 50.001,00 a 

100.000,00. 

 
e) Questão 2.5 – Quais são as fontes de financiamento da ONG? As Fontes de 

Financiamento do total das ONGs respondentes correspondem à seguinte ordem: Constatou-

se por meio das respostas que as Agências Internacionais de Cooperação   ressaltam com uma 

percentagem de 84,61% correspondendo a 44 ONGs respondentes; Tendo como segundo 

percentagem à fonte de financiamento de Órgãos Governamentais Federais com 59,61% e 31 

ONGs; Assim, as Doações de Indivíduos correspondem a uma percentagem de 42,31% e 22 

ONGs. Por outro lado, as Empresas, Fundações ou Institutos Empresariais apresentam 

38,46% correspondendo a 20 ONGs. Continuando com a Comercialização de Produtos e 

Serviços com 30,77 % e 16 organizações. 
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Gráfico 7 - Fontes de Financiamento  
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Agencias Internacionais de Cooperaçaõ - 44 Respostas
Comercialização de Produtos e Serviços - 16 Respostas
Doações de Indíviduos - 22 respostas
Órgãos Governamentais Federais - 31 Respostas
Empresas e Fundações ou Institutos Empresariais - 20 Respostas 
Outras Fontes Financeiras - 5 Respostas
Órgãos Governamentais Estaduais - 11 Respostas
Contribuições Associativas - 12 Respostas
Agências Multilaterais e Bilaterais - 7 Respostas
Recursos Não Identificados por Fonte - 1 Resposta
Outros - 9 Respostas

 

Também se destacam fontes de financiamento que são obtidas por meio de Contribuições 

Associativas com 23,08% correspondendo a 12 ONGs. Os Órgãos Governamentais Estaduais 

estão com 21,15% abrangendo a 11 ONGs e Outras com 17,31%, abrangendo a 9 entidades. 

As Outras correspondem a fontes de Órgãos Governamentais Municipais, Receitas Próprias 

através de Consultas no Ambulatório e Venda de livros, Fundações Filantrópicas e 

Assessorias, etc. Ressalta-se que há outras fontes de financiamento como as Agências 

Multilaterais e Bilaterais com 13,46% e 7 ONGs como Outras Fontes de financiamento com 

9,31% e 5 organizações. Os dados acima demonstram que, embora exista uma razoável 

percentagem de fontes com  doações de empresas, contribuições associativas, doações de 
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indivíduos e agências multilaterais, grande parte das ONGs possuem verbas  do governo e 

agências internacionais. 

 

f) Questão 2.6 – Qual o tempo de atuação da ONG? No concernente a questão Tempo de 

Atuação da ONG, colocou-se 7 opções de múltipla escolha, sendo que: O tempo de atuação 

encontra-se com mais de 6 anos. Isto pelas respostas obtidas, já que do tempo de atuação entre 

6 a 10 anos responderam 6 entidades correspondendo a 11,54%; Da faixa de tempo de atuação 

entre 10 a 15 anos encontram-se 5 entidades com 9,61%. Há 18 ONGs com 34,61%  com um 

tempo de atuação entre 15 a 20 anos. Por outro lado, do total dos 52 respondentes existem 17 

entidades com uma percentagem de 32,70% e estão dentro da faixa entre 20 e 30 anos. Dentro 

da faixa de tempo de atuação entre 30 e 40 anos há somente 2 ONGs e correspondendo a 

3,85%.  Já na faixa com mais de 40 anos, especifica-se que há 4 organizações com uma 

percentagem de 7,69%.  

 

g) Questão 2.7 – Qual o número de funcionários da ONG? Por outro lado, a questão sobre 

os Recursos Humanos das Organizações Não Governamentais da pesquisa são mostradas a 

seguir. Com menos de seis pessoas, encontram-se 11 organizações, as quais correspondem à 

maior percentagem, equivalendo a 21,15% do total das 52 organizações respondentes. Há 

quatro organizações com até seis pessoas e 7,70% do total da amostra. Já na faixa de seis a 

dez pessoas, existem sete ONGs respondentes e correspondem a 13,46%. Sete entidades 

responderam que contam com recursos humanos entre 10 a 15 pessoas. Na faixa entre 15 a 20 

pessoas, há seis ONGs respondentes com 11,54%. Na faixa de 20 a 40 pessoas, responderam 

8 entidades, o que equivale a 15,38%. Destaca-se a faixa de 40 a 70 pessoas com seis 

entidades respondentes e 11,54%. Na faixa de 70 a 100 pessoas não há ONGs com esse 

número de recursos humanos. Mas na faixa com mais de 100 pessoas, há três entidades com 

5,77%. 

 

Resumindo o Bloco B, que buscou traçar um perfil das ONGs. pesquisadas, pode-se dizer 

que: nas áreas temáticas de atuação, destacam-se a área de organização popular/movimentos 

populares com 63,46% do total de respostas.  Já no Âmbito de Atuação dos Programas das 

ONGs., o âmbito Nacional apresenta percentagem representativa de 59,61%, correspondendo 

a 31 entidades. Em seguida, está a atuação Regional que corresponde a 53,85% e possui 28 

organizações respondentes do total. Por outro lado, sobre as Fontes de Financiamento das 

ONGs participantes constatou-se, por meio das respostas, que as Agências Internacionais de 
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Cooperação se destacam com percentagem de 84,61%, correspondendo a 44 ONGs. No 

tocante à Receita Orçamentária, existe percentagem de 30,77%, o que equivale a 16 

organizações com mais de R$ 1.500.000,00 dentre o total dos respondentes. A percentagem 

maior em relação ao tempo de atuação nas ONGs é aquela entre 15 e 20 anos com 34,61% e 

que corresponde a 18 entidades do total. E com relação aos Recursos Humanos das ONGs. A 

maior percentagem corresponde à faixa com menos de 6 pessoas 21,15% do total da amostra.  

 

4.1.3   Governança nas ONGs pesquisadas - Bloco C 
Para a análise de dados do Bloco C, considerou-se  a utilização do procedimento de Clusters, 

que é um procedimento multivariado  para detectar grupos homogêneos nos dados ou agrupar 

sujeitos de acordo com características mais comuns, podendo os grupos serem constituídos 

por variáveis ou casos.  Na conformação da base de dados da pesquisa, além do Bloco C 

considerou-se 4 questões do Bloco B, as quais referem-se à Receita Orçamentária; Fontes de 

Financiamento da ONG; Tempo de Atuação da entidade e sobre os Recursos Humanos da 

organização. O Quadro 6 especifica as questões consideradas do Bloco B.  

Quadro 6 – Questões do Bloco B 

Questões Descrição Alternativas Tipo 

Questão – 2.3 
Em que região do País está sediada sua 
ONG? 

Região Sul 
Região Sudeste 
Região Norte 
Região Nordeste 
Região Centrooeste 

 
 
 
  
 Múltipla Escolha

Questão – 2.4 
Qual foi a faixa de receita orçamentária da 
ONG em 2006? 

Menos de R$ 50.000 
De R$ 50.000 a 100.000 
De R$ 100.000 a 250.000 
De R$ 250.000 a 500.000 
De R$ 500.000 a 750.000 
De R$ 750.000 a 1.000.000 
De R$ 1.000.000 a 1.500.000 
Mais de R$ 1.500.000 

 
 
 
  
 Múltipla Escolha

Questão – 2.6 Qual o tempo de atuação da ONG? 

Até 6 anos. 
De 6 a 10 anos. 
De 10 a 15 anos. 
De 15 a  20 anos. 
De 20 a  30 anos. 
De 30 a  40 anos. 
Mais de 40 anos. 

 
 
 
  
 Múltipla Escolha

Questão – 2.7 Qual o número de funcionários da ONG? 

Menos de 6 pessoas 
Até 6 pessoas 
De 6 a 10 pessoas. 
De 10 a 15 pessas. 
De 15 a 20 pessoas. 
De 20 a 40 pessoas. 
De 40 a 70 pessoas. 
De 70 a 100 pessoas. 
Mais de 100 pessoas.  

 
 
 
  
 Múltipla Escolha
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As 4 questões do Bloco B correspondem ao seguinte detalhe dentro do Quadro 6 acima. No 

que se refere à Região da Sede (Questão 2.3), a base de dados considerou duas opções, tal 

como se observa na descrição do Quadro 6 (Região Sul e Sudeste). No concernente a Receita 

Orçamentária (Questão 2.4), correspondem e consideram-se oito opções, tal como se indica na 

descrição do Quadro 6. E na questão sobre Tempo de Atuação da ONG, há sete opções de 

múltipla escolha. Assim, para completar o conjunto, está a questão sobre os Recursos 

Humanos nas ONGs e apresentam-se nove opções, detalhadas na descrição do Quadro 6. 

 

O Quadro 7, a seguir, considera as questões sobre governança . 

 

Quadro 7 - Questões sobre Governança  

Código de Conduta 
Questões Descrição Tipo 

Questão – 3.1 
A organização possui um Código de Conduta em forma escrita que ajuda 
na melhoria de sua Gestão? Escala Ordinal

Questão - 3.2 

No caso de não ter um código de conduta, a organização considera um 
conjunto de valores, que mesmo não escritos são seguidos por ela e seus 
componentes?  Escala Ordinal

Questão - 3.7 

Todos os membros integrantes da ONG (Diretoria, Conselhos, 
Administradores-Gestores, Colaboradores) cumprem o código de conduta 
ou do conjunto de valores que é compartilhado a seus componentes?. Escala Ordinal

Princípios de Boa Governança 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 3.3 Princípio de transparência Escala Ordinal
Questão - 3.4 Princípio de prestação de contas Escala Ordinal
Questão - 3.5 Princípio de equidade  Escala Ordinal
Questão - 3.6 Princípio de responsabilidade social Escala Ordinal

Diretoria Executiva  
Questões Descrição Tipo 

Questão - 4.1 
A missão, as prioridades e os valores são claros e compartilhados pela 
Diretoria Executiva com  todos os membros da Organização?. Escala Ordinal

Questão - 4.2 

A Diretoria Executiva tem autoridade e ferramentas necessárias para a 
tomada de decisões e para efetuar ações de acordo com suas 
responsabilidades?. Escala Ordinal

Agregação de Valor  
Questões Descrição Tipo 

Questão - 4.3 

A Diretoria Executiva tem compreensão clara do valor agregado das 
atividades efetuadas pela ONG, bem como das estratégias de 
continuidade das atividades da organização?. Escala Ordinal

Sobre Resultados 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 5.1 

O nível de resultados e métodos escolhidos na consecução dos objetivos 
são apropriados e suficientes, identificando a melhor forma para esponder 
sobre a sustentabilidade, recursos disponíveis, necessidades, mudanças e 
problemas futuros?. Escala Ordinal
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Futuros Projetos 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 6.1 

Na medida em que os resultados das áreas chaves (desempenho 
organizacional e desempenho de atividades) estão sendo cumpridos e 
respondendo pelos elementos (sustentabilidade, recursos disponíveis, 
necessidades, mudanças) na ONG, novos projetos sociais estão sendo 
estabelecidos dentro das metas?. Escala Ordinal

Beneficiários e Stakeholders 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 7.1 

Compreendendo sobre as expectativas de beneficiários e conjunto de 
partes relacionadas e chaves, os mesmos estão satisfeitos com a 
organização e suas atividades efetuadas?. Escala Ordinal

Custos e Produtividade 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 8.1 A relação entre receitas, despesas e custos está em equilibrio?. Escala Ordinal
Responsabilidades 

Questões Descrição Tipo 

Questão - 9.1 

A organização conta com uma rede de relacionamentos e processos 
eficazes, os quais identificam e avaliam eventos importantes, 
antecipando-se e respondendo com sucesso ante mudanças, necessidades, 
e novas circunstâncias?.  Escala Ordinal

Resultados Financeiros 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 10.1 
Os registros contábeis, controles gerenciais e sistemas de informações 
financeiras representam adequadamente a situação financeira da ONG?. Escala Ordinal

Ambiente de Trabalho 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 11.1 

A ONG conta com elementos que tenham como objetivo integrar a 
equipe numa cultura de organização, motivada a trabalhar em conjunto de 
forma a se adaptar a mudanças e desenvolvimento?. Escala Ordinal

Proteção dos Recursos 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 12.1 

A organização possui estratégias que respondam adequadamente ante 
eventos surpresa, tais como: perdas de pessoal chave, de ocupações 
críticas, de informações de beneficiários, de facilidades, de equipamento, 
de inventários, de processos ou de acordo?. Escala Ordinal

Monitoramento e Relatórios 
Questões Descrição Tipo 

Questão - 13.1 

A diretoria executiva tem a informação que necessita para dar suporte na 
sua tomada de decisão, bem como na prestação de contas 
(accountability)? Escala Ordinal

Questão - 13.2 

A ONG tem as seguintes demonstrações: Relatório de Atividades, 
Balanço patrimonial, Fluxos de caixa, Balanço Social, Demonstrações de 
Resultados, Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Notas Explicativas 
das Demonstrações Contábeis?. Escala Ordinal

Questão - 13.3 

No relatório público divulgado pela ONG (seja impresso ou eletrônico) 
costuma ser publicado algum dos relatórios enumerados na questão 
anterior? Escala Ordinal

Questão - 13.4 A ONG costuma apresentar parecer de auditoria independente?. Escala Ordinal

Questão - 13.5 
A contabilidade é informatizada integrando sistemas contábil e 
financeiro?. Escala Ordinal

Questão - 13.6 A organização efetua um acompanhamento periódico de custos?. Escala Ordinal
Questão - 13.7 A ONG elabora orçamento e acompanha sua execução?. Escala Ordinal
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Para a análise do Bloco C, considerou-se quatro opções em escala ordinal. Sendo que a escala 

corresponde a valores decrescentes de 4, 3, 2 e 1 como as respectivas pontuações, 

correspondendo a: (4) Concordo Totalmente, considerando-se um nível de associação forte na 

apresentação de características de governança. (3) Mais Concordo do que Discordo,  

apresentando um nível superior ao médio de associação a características com governança. (2) 

Mais Discordo do que Concordo, com uma pontuação baixa como nível de associação a 

características de governança. E, por último, (1) Discordo Totalmente, que não considera 

características de elementos de governança como descrito no questionário. 

 

Por meio do método da análise cluster hierárquica que se aplica tanto a casos como a 

variáveis, considerou-se a medida de distância do quadrado da distância Euclideana e, como 

procedimento para ligação dos clusters, utilizou-se o procedimento de complete linkage 

(furthest neighbor). Pestana (2003, p.558) diz sobre este procedimento: “[...] a distância entre 

dois grupos  é a distância entre os seus elementos mais afastados.” A Tabela 5 chamada de 

Quadro de Aglomeração apresenta uma queda rápida no tamanho das diferenças dos 

coeficientes entre duas etapas adjacentes. Ou seja o coeficiente entre os estágios sétimo e 

oitavo apresenta uma diferença marcante (16,792 – 13,711 = 3,08) se comparado aos outros 

estágios anteriores a estes, o que se considerou para obter os sete agrupamentos do estudo. 

Tabela 5 - Quadro de aglomeração  

Cluster Combined 
Stage Cluster First 

Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 
1 29 42 2,550 0 0 2 
2 29 50 7,347 1 0 4 
3 17 26 7,637 0 0 5 
4 11 29 9,097 0 2 9 
5 15 17 10,933 0 3 12 
6 28 44 12,949 0 0 28 
7 8 12 13,711 0 0 21 
8 7 20 16,792 0 0 14 
9 6 11 17,447 0 4 19 
10 22 31 19,382 0 0 22 
11 38 46 20,063 0 0 26 
12 15 34 21,546 5 0 15 
13 32 36 24,384 0 0 30 
14 7 14 24,427 8 0 27 
15 15 52 25,874 12 0 34 

 



 80 

Nesse contexto as etapas do cluster encontram-se no Dendograma do Apêndice D em anexo. 

Entretanto, os grupos obtidos de Clusters, aparecem na Tabela 6 a seguir. 
 

Tabela 6 – Agrupamentos 

             Cluster 1    Cluster 2    Cluster 3    Cluster 4    Cluster 5    Cluster 6    Cluster 7
1 ONG 29 15 ONG 26  1 ONG 3  1 ONG 7  1 ONG 1  1 ONG 13  1 ONG 2  1 ONG 21 
2 ONG 42 16 ONG 15  2 ONG 10  2 ONG 14  2 ONG 18       2 ONG 4      
3 ONG 50 17 ONG 34  3 ONG 19  3 ONG 16  3 ONG 24       3 ONG 9      
4 ONG 11 18 ONG 52  4 ONG 23  4 ONG 20  4 ONG 33       4 ONG 30      
5 ONG 6 19 ONG 39  5 ONG 27  5 ONG 35  5 ONG 41                
6 ONG 48 20 ONG 43       6 ONG 37  6 ONG 45                
7 ONG 38 21 ONG 8            7 ONG 51                
8 ONG 46 22 ONG 12                               
9 ONG 28 23 ONG 49                               

10 ONG 44 24 ONG 32                               
11 ONG 22 25 ONG 36                               
12 ONG 31 26 ONG 5                               
13 ONG 47 27 ONG 40                               
14 ONG 17 28 ONG 25                               
  53,85%        9,61%    11,54%    13,46%    1,92%    7,70%    1,92% 

 

Os agrupamentos segundo a Tabela 6 estão divididos da seguinte forma: a) O Cluster 1 na sua 

conformação mostra 28 organizações do total dos respondentes com 53,85%. Percebe-se que 

o Cluster 1 concentra mais da metade do total das 52 ONGs. O Cluster 2 abrange apenas 

cinco ONGs do total da amostra apresentando percentagem de 9,61%. Já no Cluster 3 

apresentam-se seis organizações no conjunto, representando 11,54% do total da amostra. O 

Cluster 4 se destaca por estar conformado por sete entidades e 13,46%. Observa-se que os 

Clusters 5 e 7 apresentam apenas uma organização com 1,92% respectivamente. Já o Cluster 

6 abrange quatro entidades contando com 7,70% do total do conjunto.  

A descrição das características dos Clusters, são apresentadas a seguir. 

 
4.1.3.1         Análise e Discussão dos Resultados por Clusters 
Este agrupamento apresentou as seguintes características que são explicadas a seguir. As 

questões do questionário também foram detalhadas.  

 
Questão – 2.3 - Em que região do País está sediada sua ONG?  
As regiões das sedes das organizações pesquisadas encontram-se explicadas de acordo com o 

Quadro 8, a seguir. 

 

 

 



 81

Quadro 8 – Sede das Organizações Não Governamentais 
 

 
Regiões Brasilieiras 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Sudeste 21 3 3 6 1 2 - 36 
Sul 7 2 3 1 - 2 1 16 

Total  de OGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

Pode-se  observar que o Cluster 1 apresenta concentração de vinte e uma organizações na 

região Sudeste e sete na região Sul. Do total de ONGs. pesquisadas trinta e seis pertencem a 

região Sudeste e dezesseis na região Sul.   

 
Questão – 2.4 - Qual foi a faixa de receita orçamentária da ONG em 2006? 
As faixas de receita orçamentária das organizações pesquisadas variam entre menos de R$ 

50.000,00 e mais de R$ 1.500.000,00 e encontram-se explicadas de acordo com o Quadro 9, a 

seguir. 
Quadro 9 – Receita Orçamentária das ONGs. 

 
 

Faixas de Orçamento 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Menos de R$ 50.000 2 - 2 1 - - 1 6 
De R$ 50.000 a 100.000 - - - 1 - - - 1 
De R$ 100.001 a 250.000 2 - 3 - 1 - - 6 

De R$ 250.001 a 500.000 2 1 - 1 - 1 - 5 

De R$ 500.001 a 750.000 5 - - 2 - - - 7 

De R$ 750.001 a 1.000.000 3 3 - 1 - 1 - 8 

De R$ 1.000.001 a 1.500.000 2 - - - - 1 - 3 

Com mais de R$ 1.500.000 12 1 1 1 - 1 - 16 

Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Em relação à Receita Orçamentária (R.O.) nas ONGs. os resultados descritos no Quadro 9 

indicam que as organizações pertencentes aos Clusters 1, 2, 4 e 6 em sua maioria possuem 

receita orçamentária superior a R$ 500.000,00. 
 
Questão – 2.6 - Qual o tempo de atuação da ONG? 
O tempo de atuação das organizações pesquisadas varia entre mais de 6 anos e mais de 40 

anos e encontram-se explicadas de acordo com o Quadro 10, a seguir. 
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Quadro 10 – Tempo de Atuação das ONGs. 
 

 
Tempo de Atuação 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Menos de 6 anos - - - - - - - - 
De 6 a 10 anos 4 - 2 - - - - 6 
Entre 10 a 15 anos 1 1 2 2 - - - 6 
Entre 15 a 20 anos 9 4 2 3 1 2 - 21 

Entre 20 a 30 anos 10 - - 1 - 1 1 13 

Entre 30 a 40 anos 1 - - 1 - 1 - 3 

Com mais de 40 anos 3 - - - - - - 3 

Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Em relação ao tempo de atuação das ONGs os resultados descritos no Quadro 9 indicam que 

as organizações pesquisadas em sua maioria atuam entre 15 e 40 anos com exceção do Cluster 

3. 

 

Questão – 2.7 - Qual o número de funcionários da ONG? 

Com relação ao número de funcionários das organizações pesquisadas este varia entre menos 

de seis e mais de 100 pessoas e encontra-se explicado no Quadro 11, a seguir. 
 

Quadro 11 – Número de Funcionários das ONGs. 
 

 
Número de Funcionários 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Menos de 6 pessoas  3 - 4 2 1 - 1 11 
Até 6 pessoas  1 - 1 1 - 1 - 4 
De 6 a 10 pessoas  3 1 - 2 - 1 - 7 

De 10 a 15 pessoas  5 - 1 - - 1 - 7 

De 15 a 20 pessoas  5 1 - - - - - 6 

De 20 a 40 pessoas  3 3 - 2 - - - 8 

De 40 a 70 pessoas  6 - - - - - - 6 

Com mais de 100 pessoas  2 - - - - 1 - 2 

Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Sobre o número de funcionários (R.H.) observou-se que a maioria das ONGs. possui entre 

menos de 6 e 20 funcionários. Destaca-se, no Cluster 1, duas ONGs com mais de 100 

funcionários.  

 
Questão - 3.1 - A organização possui um Código de Conduta em forma escrita que ajuda 
na melhoria de sua Gestão? 
Com relação à existência de um código de conduta nas organizações pesquisadas evidencia-se 

uma alta concordância conforme pode ser observado no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Código de Conduta das ONGs. 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 18 1 3 4 - - 1 27 
Mais Concordo do ... (3) 6 2 2 1 1 3 - 15 
Mais Discordo do ... (2) 1 1 1 2 - 1 - 6 

Discordo Totalmente (1) 3 1 - - - - - 4 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

No tocante ao código de conduta, a maioria das ONGs. pesquisadas encontra-se entre a escala 

concordo totalmente e mais concordo do que discordo. Nesse contexto os resultados da 

questão 3.1, foram resumidos de acordo com as seguintes características. Identificam-se no 

Cluster 1, dezoito organizações que apresentam alto grau de concordância em possuir um 

código de conduta em forma escrita. Na seqüência, 6 organizações responderam mais 

concordarem do que discordarem, com valor 3, característica com nível superior ao médio em 

possuir um código de conduta. 

 

O Código do IBGC considera o Código de Conduta como uma recomendação para efetuar 

uma efetiva governança. De acordo com Mello (2006, p.41) “há a necessidade de adaptar um 

código formal de conduta, definindo os padrões de comportamento aos quais os indivíduos 

membros do grupo governante e todos os empregados sejam solicitados a concordar.”  

 

Questão - 3.2 - No caso de não ter um código de conduta, a organização considera um 

conjunto de valores, que mesmo não escritos são seguidos por ela e seus componentes? 

Com relação à não existência de um código de conduta nas organizações pesquisadas verifica-

se que as organizações consideram um conjunto de valores com uma alta concordância 

conforme pode ser observado no Quadro 13. 
 

Quadro 13 – Conjunto de Valores das ONGs. 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 25 4 6 7 1 - 1 44 
Mais Concordo do ... (3) 3 1 - - - 4 - 8 
Mais Discordo do ... (2) - - - - - - - - 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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A maioria das ONGs. pesquisadas encontra-se na escala concordo totalmente. Nesta questão, 

destaca-se, no Cluster 1, que 25 ONGs. afirmam seguir o conjunto de valores por responder 

na escala 4 e três ONGs. responderam na escala 3. Diante do exposto, as características das 

respostas tendem a ser positivas e a considerar a aplicação de um conjunto de valores, como 

direcionadores de comportamento esperado pelos membros da ONG.  

 
Questão - 3.7 - Todos os membros integrantes da ONG cumprem o código de conduta ou 
do conjunto de valores que é compartilhado a seus componentes?. 
Em relação ao cumprimento por parte dos membros da ONG. de  um código de conduta ou 

conjunto de valores nas organizações pesquisadas evidencia-se que os membros cumprem 

com uma alta concordância conforme pode ser observado no Quadro 14. 
 

Quadro 14 – Cumprimento do Conjunto de Valores das ONGs. 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 23 - 1 3 - 1 - 28 
Mais Concordo do ... (3) 5 5 5 3 1 3 - 22 
Mais Discordo do ... (2) - - - 1 - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - 1 2 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
 
Nesta questão observou-se que 50 ONGs. respondentes apresentam escalas com valores 

positivos de 4 e 3. Constatou-se no Cluster 1, que 23 ONGs concordam totalmente e cinco 

entidades responderam mais concordar do que discordar com escala de valor 3.  

 

De acordo com o Quadro 6, as questões nº 3.1, 3.2 e 3.7 referem-se ao código de conduta. 

Instrumento definido pelo código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC.  

 

Pode-se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas possui e segue um código de 

conduta evidenciando, desse modo, que atendem ao requisito de melhores práticas de 

governança estipulado no código do IBGC. 

 

Questão - 3.3 - Princípio de transparência 
Em relação ao cumprimento do princípio de transparência por parte das organizações 

pesquisadas, evidencia-se que as ONGs. cumprem com uma alta concordância conforme pode 

ser observado no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Princípio de Transparência  
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 27 3 1 3 - 1 - 35 
Mais Concordo do ... (3) 1 2 5 3 1 3 - 15 
Mais Discordo do ... (2) - - - 1 - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - 1 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
A maioria das ONGs. cumpre o princípio de transparência como pode ser observado no 

Quadro 15. Destaca-se, no entanto, a entidade pertencente ao Cluster 7, a qual discorda 

totalmente com o princípio de transparência, o qual as entidades do Terceiro Setor devem 

primar. 

O princípio trata da importância de comunicar internamente e para o público externo não 

somente sobre seu desempenho econômico-financeiro, mas também sobre outros fatores 

intangíveis que são desenvolvidos pela ONG. tais como o Resultado Econômico, 

Contracheque Econômico e o Balanço Social, os quais têm como objetivo evidenciar as 

atividades sociais realizadas pela entidade, bem como verificar se os recursos consumidos nas 

atividades propiciaram a criação de valor para a sociedade.  

 

Questão - 3.4 - Princípio de prestação de contas 
Em relação ao cumprimento do princípio de prestação de contas por parte das organizações 

pesquisadas, observa-se que as ONGs. cumprem com uma alta concordância conforme pode 

ser observado no Quadro 16. 

 
Quadro 16 – Princípio de Prestação de Contas 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 28 5 4 6 1 2 - 46 
Mais Concordo do ... (3) - - 1 1 - 2 - 4 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 - - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - 1 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

A maioria das ONGs. cumpre o princípio de prestação de contas como pode ser observado no 

Quadro 16. Destaca-se, no entanto, a entidade pertencente ao Cluster 7, a qual discorda 

totalmente do princípio de  prestação de contas, o qual deve ser respeitado pelas entidades do 

Terceiro Setor que desejam realizar a captação de recursos dos seus doadores. 
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O escopo desta questão é o princípio de prestação de contas (accountability). O princípio, 

segundo o código do IBGC, trata sobre publicação, evidenciação de sua atuação e responder 

pelos atos efetuados mediante relatórios a seus componentes, órgãos interessados, conselhos 

administrativos, etc.  

 

Em relação ao princípio de prestação de contas, observou-se unanimidade nas respostas do 

agrupamento concordo totalmente do Cluster 1, sendo que responderam na escala de valor 4.  

 
Questão - 3.5 - Princípio de equidade 
Em relação ao cumprimento do princípio de eqüidade por parte das organizações pesquisadas 

evidencia-se que as ONGs. cumprem com uma alta concordância conforme pode ser 

observado no Quadro 17. 
Quadro 17 – Princípio de Eqüidade 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 28 5 6 7 1 - 1 48 
Mais Concordo do ... (3) - - - - - 4 - 4 
Mais Discordo do ... (2) - - - - - - - - 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Quanto ao princípio de Eqüidade, destaca-se o Cluster 6 no qual as ONGs. apontam a escala 3 

(mais concordo do que discordo), o que evidencia que o tratamento justo e igualitário em 

relação a toda a sociedade civil ou demais partes interessadas ainda pode ser aprimorado em 

algumas entidades.  

 
Questão - 3.6 - Princípio de Responsabilidade Social 
Em relação ao cumprimento do princípio de responsabilidade social nas organizações 

pesquisadas Observa-se que a maioria das ONGs. cumpre com alta concordância conforme 

pode ser observado no Quadro 18. 

 
Quadro 18 – Princípio de Responsabilidade Social 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 22 2 5 6 - 2 - 37 
Mais Concordo do ... (3) 6 2 1 1 1 2 1 14 
Mais Discordo do ... (2) - 1 - - - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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Nesta questão evidencia-se que a maioria das ONGs. respondentes afirmam utilizar o 

princípio. Os resultados do Cluster 1 apontam que 22 organizações têm um alto grau de 

concordância. E seis delas responderam mais concordar do que discordar o que as situa com 

nível mais que médio de concordância em considerar utilizar este princípio.  

 

Esta questão foi formulada com o objetivo de envolver o princípio de Responsabilidade 

Social, que trata de incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição das 

atividades e operações efetuadas pela ONG. Inclue-se neste princípio a contratação 

preferencial de recursos (trabalho e insumos) oferecidos pela própria comunidade. A função 

social da ONG deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação 

e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento cientifico, por intermédio de 

tecnologia e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, culturais, 

assistenciais e de defesa do meio ambiente.  

 

Nos últimos anos, tem sido observado que as empresas privadas que praticam a 

responsabilidade social e as instituições que compõe o Terceiro Setor vêm mobilizando um 

volume cada vez maior de recursos destinados a iniciativas sociais. Assim, por exemplo, uma 

pesquisa feita pelo IPEA/DICOD (2000) apud Oliveira (2005, p.73) revelou que a grande 

motivação de ação social das empresas é humanitária com  81% nas respostas das empresas; 

35% investem para atender a comunidades próximas ao local da empresa. Para 15% das 

organizações, a melhora na imagem da empresa é o que motiva o investimento social.  Assim 

também, 15% de empresas acreditam estar aumentando o grau de satisfação de seus 

empregados ao investir em ações sociais.  

 

De acordo com o Quadro 7, as questões nº 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 referem-se aos princípios de boa 

governança definidos pelo código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC.  

 

Pode-se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas possuem princípios de boa 

governança evidenciando, desse modo, que atendem ao requisito de melhores práticas de 

governança estipulado no código do IBGC. 

 
Questão – 4.1 - A missão, as prioridades e os valores são claros e compartilhados pela 
Diretoria Executiva com  todos os membros da Organização? 
Quanto a clareza e compartilhamento pela diretoria executiva com todos os membros da 

organização referente à missão, as prioridades e aos valores nas organizações pesquisadas, 
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percebe-se que a maioria das ONGs. cumpre com uma alta concordância conforme pode ser 

observado no Quadro 19. 

 
Quadro 19 – Compartilhamento de Missão, Prioridades e Valores 

 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 27 5 6 2 1 - - 41 
Mais Concordo do ... (3) 1 - - 5 - 4 1 11 
Mais Discordo do ... (2) - - - - - - - - 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
 
Em relação às respostas do Cluster 1, destaca-se por apresentar uma concentração de 27 

ONGs que concordam totalmente nas respostas.  

 
Questão – 4.2 - A Diretoria Executiva tem autoridade e ferramentas necessárias para a 
tomada de decisões e para efetuar ações de acordo com suas responsabilidades? 
Quanto à autoridade e ferramentas de tomada de decisões/responsabilidades da diretoria 

executiva nas organizações pesquisadas, evidencia-se que a maioria das ONGs. cumpre com 

uma alta concordância conforme pode ser observado no Quadro 20. 

 
Quadro 20 – Autoridade e Ferramentas/responsabilidades 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 26 1 6 4 1 - 1 39 
Mais Concordo do ... (3) 2 4 - 3 - 4 - 13 
Mais Discordo do ... (2) - - - - - - - - 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
 
As respostas apontam  ter alto grau de consenso de concordância em envolver os dois fatores 

importantes para a eficácia na tomada de decisões e atividades desenvolvidas pela 

organização.  

De acordo com o Quadro 7 as questões nº 4.1 e 4.2 referem-se à diretoria executiva. Pode-se 

afirmar que a maioria das entidades pesquisadas compartilha valores, prioridades e missão 

com os demais membros de suas entidades e que detêm autoridade e ferramentas necessárias 

para a tomada de decisões e para efetuar ações de acordo com suas responsabilidades.  
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Questão – 4.3 - A Diretoria Executiva tem compreensão clara do valor agregado das 
atividades efetuadas pela ONG, bem como das estratégias de continuidade das 
atividades da organização? 
Quanto à agregação de valor das atividades desenvolvidas pelas organizações pesquisadas, 

observa-se que a maioria da diretoria executiva das ONGs. compreende o valor agregado das 

atividades efetuadas, o que fica claro pela alta concordância que pode ser observada no 

Quadro 21. 
Quadro 21 – Agregação de Valor 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 25 4 1 5 1 1 - 37 
Mais Concordo do ... (3) 3 1 4 2 - 2 1 13 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 - - 1 - 2 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
 
Da análise das respostas, observou-se que 37 apresentaram alto grau de concordância. Tanto 

no Clusters 3 como no 6, ocorreu uma resposta na escala “mais discordo do que concordo”, o 

que evidencia problemas de compreensão sobre a agregação de valor aos serviços prestados.    

De acordo com o Quadro 7, a questão nº 4.3 refere-se à agregação de valor. Pode-se afirmar 

que a maioria das entidades pesquisadas compreende a maximização de valor produzido pelos 

seus serviços nos recursos recebidos pelas entidades. 

 
Questão – 5.1 - O nível de resultados e métodos escolhidos na consecução dos objetivos 
são apropriados e suficientes, identificando a melhor forma para responder sobre a 
sustentabilidade, recursos disponíveis, necessidades, mudanças e problemas futuros? 
Em relação à propriedade e suficiência do nível de resultados e métodos escolhidos na 

consecução dos objetivos, de forma a identificar a melhor forma para responder sobre a 

sustentabilidade, recursos disponíveis, necessidades, mudanças e problemas futuros nas 

organizações pesquisadas, evidencia-se que a maioria das ONGs. está com um grau superior 

ao médio de concordância conforme pode ser observado no Quadro 22. 
 

Quadro 22 – Nível de Resultados 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 15 4 1 1 - - 1 22 
Mais Concordo do ... (3) 13 1 4 4 - 3 - 25 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 2 - 1 - 4 

Discordo Totalmente (1) - - - - 1 - - 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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Nesta questão, o agrupamento apresentou a maioria das respostas na escala com valor 3. Por 

outro lado, 22 ONGs. concordam totalmente na escala com valor 4. Isto sugere um enorme 

potencial para consecução dos objetivos no cumprimento das atividades das organizações. 

 

De acordo com o Quadro 7, a questão nº 5.1 refere-se aos resultados. Pode-se afirmar que a 

maioria das entidades pesquisadas abrange um nível de resultados e métodos escolhidos na 

consecução dos objetivos, sendo estes apropriados e suficientes, de forma a identificar a 

melhor forma para responder sobre a sustentabilidade, os recursos disponíveis, as 

necessidades, as mudanças e os problemas futuros. 

 

Questão – 6.1 - Na medida em que os resultados das áreas chaves (desempenho 
organizacional e desempenho de atividades) estão sendo cumpridos e respondendo pelos 
elementos (sustentabilidade, recursos disponíveis, necessidades, mudanças) na ONG, 
novos projetos sociais estão sendo estabelecidos dentro das metas? 
Quanto a novos projetos sociais dentro das metas das organizações pesquisadas, evidencia-se 

que a maioria das ONGs. estão com um grau superior ao médio de concordância conforme 

pode ser observado no Quadro 23, uma vez que seus resultados no desempenho das suas 

atividades estão sendo cumpridos.  
 

Quadro 23 – Novos Projetos Sociais  
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 19 - 1 - - 1 1 22 
Mais Concordo do ... (3) 8 5 5 4 1 2 - 25 
Mais Discordo do ... (2) 1 - - 3 - 1 - 5 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Nesta questão, os resultados apontam a maioria das respostas na escala com valor 3. Por outro 

lado, 22 ONGs. concordam totalmente na escala com valor 4. Isto sugere um crescimento e 

diversificação de mais atividades das organizações. 

 

De acordo com o Quadro7, a questão nº 6.1 refere-se a futuros projetos. Pode-se afirmar que a 

maioria das entidades pesquisadas abrange uma tendência de estabelecer futuros projetos.  
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Questão – 7.1 – Em relação às expectativas de beneficiários e conjunto de partes 
relacionadas e chaves, estes estão satisfeitos com a organização e suas atividades 
efetuadas? 
Quanto as expectativas de beneficiários e conjunto de partes relacionadas, estes estão 

satisfeitos com a organização e suas atividades efetuadas. As organizações pesquisadas 

demonstram que, na sua maioria, as ONGs. estão com um grau superior ao médio de 

concordância conforme pode ser observado no Quadro 24.   

 
Quadro 24 – Satisfação por Parte dos Beneficiários e Conjunto de Partes Relacionadas  

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 18 1 1 2 1 - - 23 
Mais Concordo do ... (3) 10 4 4 5 - 4 1 28 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 - - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

Os resultados confirmam que há 23 ONGs. que concordam totalmente, isto significa uma 

tendência a aderir-se a práticas que satisfaçam aos beneficiários e stakeholders. Entretanto, 28 

ONGs. mais concordam do que discordam, por estar na escala 3 (nível superior que o médio).  

 
De acordo com o Quadro 7,  a questão nº 7.1 refere-se aos beneficiários e stakeholders. Pode-

se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas entendem que satisfazem a suas partes 

relacionadas, pelas atividades efetuadas.    

 
 
Questão – 8.1 - A relação entre receitas, despesas e custos está em equilíbrio? 
A relação entre receitas, despesas e custos das organizações pesquisadas demonstram que, na 

sua maioria, as ONGs. encontram-se com equilíbrio, sendo que estão com um grau superior 

ao médio de concordância, conforme pode ser observado no Quadro 25.   

 
Quadro 25 – Relação entre Receitas, Despesas e Custos  

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 10 4 - - - 4 1 19 
Mais Concordo do ... (3) 13 1 6 3 - - - 23 
Mais Discordo do ... (2) 5 - - 4 - - - 9 

Discordo Totalmente (1) - - - - 1 - - 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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Os resultados confirmam que 19 ONGs. concordam totalmente, isto significa uma tendência 

adequada de equilíbrio nos seus custos e produtividade. Entretanto, 23 ONGs. mais 

concordam do que discordam, por estar na escala 3 (nível superior que o médio).   

 
De acordo com o Quadro 7 a questão nº 8.1 refere-se ao equilíbrio na relação entre as receitas, 

despesas e custos. Ainda que nesta questão existam dez ONGs com respostas de não 

concordância, em geral, pode-se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas de ter um 

equilíbrio adequado podendo responder pelos custos nas atividades que desenvolvem.  

 
Questão – 9.1 - A organização conta com uma rede de relacionamentos e processos 
eficazes, os quais identificam e avaliam eventos importantes, antecipando-se e 
respondendo com sucesso ante mudanças, necessidades, e novas circunstâncias? 
Quanto à rede de relacionamentos e processos eficazes, os quais identificam e avaliam 

eventos importantes, observa-se que a maioria das ONGs. responderam com um grau superior 

ao médio de concordância conforme pode ser observado no Quadro 26.   

 
Quadro 26 – Rede  de Relacionamentos e Processos Eficazes 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 16 1 1 - 1 1 1 21 
Mais Concordo do ... (3) 12 3 3 3 - 1 - 22 
Mais Discordo do ... (2) - 1 2 4 - 2 - 9 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
 
Identificou-se 21 entidades que contam com uma ampla rede de relacionamentos por 

responder com alto grau de associação na escala 4 e 22 ONGs. na escala 3. 

 
De acordo com o Quadro 7, a questão nº 9.1 refere-se à responsabilidade da organização de 

contar com uma rede de relacionamentos e processos eficazes que identifiquem e avaliem 

eventos importantes nas organizações. Diante do exposto e de acordo com as respostas, este 

conjunto de ONGs. têm forte tendência a estar preocupados em se reforçar com processos 

adequados para responder bem aos novos fatos, assim como contar com  uma rede de 

relacionamentos duradoura. 
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Questão – 10.1 - Os registros contábeis, controles gerenciais e sistemas de informações 
financeiras representam adequadamente a situação financeira da ONG? 
Quanto à apresentação adequada da situação financeira nas organizações pesquisadas, 

evidencia-se que a maioria das ONGs. possui alta concordância conforme pode ser observado 

no Quadro 27.   
 

Quadro 27 –  Situação Financeira  
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 25 4 3 3 - - 1 35 
Mais Concordo do ... (3) 3 1 2 3 1 3 - 13 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 1 - 1 - 3 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Pode-se dizer que 35 ONGs. concordam totalmente nesta questão. Entretanto, 13 ONGs. 

responderam mais concordar do que discordar (nível superior ao médio). 

 

De acordo com o Quadro 7, a questão nº 10.1 refere-se aos resultados financeiros.  Pode-se 

afirmar que a maioria das entidades pesquisadas encontra-se com registros contábeis, 

controles gerenciais e sistemas de informações financeiras que representam adequadamente a 

situação financeira das organizações pesquisadas. 

 
Questão – 11.1 - A ONG conta com elementos que tenham como objetivo integrar a 
equipe numa cultura de organização, motivada a trabalhar em conjunto de forma a se 
adaptar a mudanças e desenvolvimento? 
Quanto a elementos que integram a equipe numa cultura de organização, nas organizações 

pesquisadas evidencia-se que a maioria das ONGs. encontra-se com um alto grau de 

concordância conforme pode ser observado no Quadro 28. 
 

Quadro 28 – Elementos com Objetivos de Integração 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 19 1 2 3 - 1 1 27 
Mais Concordo do ... (3) 9 4 3 4 - 3 - 23 
Mais Discordo do ... (2) - - 1 - - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - 1 - - 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
27 organizações, ou seja a maioria, responderam na escala 4, concordando totalmente e 23 na 

escala 3. Apenas duas ONGs responderam contrariamente a maioria.  
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Numa pesquisa de Nakamura (1999),  ele diz: aprendi muito mais do que ensinei. Ao 

desenvolver trabalhos em uma instituição que atende crianças com deficiências múltiplas, 

pôde exercitar virtudes preciosas como o inter-relacionamento pessoal (as tarefas são sempre 

resolvidas em equipes), trabalhar aspectos da realidade empresarial  como o retorno e a 

rejeição, de forma a não desmotivar o grupo. Preocupou-se também com o fortalecimento do 

espírito de equipe e a união de profissionais de diversos níveis hierárquicos para atuarem na 

tomada de decisões de forma igual – a chamada gestão participativa.  

 

Ainda que a pesquisa não se aprofunde na questão de estrutura organizacional e recursos, 

existem pesquisas como de Coelho (2002, p.118) que dizem: “O planejamento e a 

programação das atividades, bem como a administração de pessoal e a administração 

orçamentário-financeira, são desempenhados pela diretoria da instituição.” “Em geral, não há 

unidades especializadas ou especialmente instituídas para esse fim, mas as organizações 

dispõem de pessoal que fornece o apoio necessário à execução. Algumas recorrem à 

terceirização desses serviços.”  

 

Assim, além da diretoria, não há a rigor uma estrutura formal para os demais níveis 

organizacionais das instituições, que acabam funcionando porque certas pessoas se 

responsabilizam por determinadas funções. De acordo com a autora, essas funções não são 

necessariamente determinadas a priori, mas surgem de acordo com o desenvolvimento das 

atividades da organização. Nesse sentido, ela muito se assemelha a uma empresa privada, que 

vai ampliando o número de funcionários e de seções à medida que cresce.  

 

De acordo com o Quadro 7, a questão nº 9.1 refere-se a ambiente de trabalho e conta com 

elementos que tenham como objetivo integrar a equipe numa cultura de organização.  Pode-se 

afirmar que a maioria das entidades pesquisadas conta com elementos que ajudem na 

integração da equipe. 

 
Questão – 12.1 - A organização possui estratégias que respondam adequadamente aos 
eventos surpresa, tais como: perdas de pessoal chave, de ocupações críticas, de 
informações de beneficiários, de facilidades, de equipamento, de inventários, de 
processos ou de acordo? 
Quanto a possuir estratégias que respondam a eventos surpresa nas organizações pesquisadas, 

evidencia-se que a maioria das ONGs. encontra-se com um grau superior ao médio de 

concordância conforme pode ser observado no Quadro 29. 
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Quadro 29 – Estratégias ante Eventos Surpresa 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 5 1 4 2 - - 1 13 
Mais Concordo do ... (3) 17 4 2 4 - 2 - 29 
Mais Discordo do ... (2) 6 - - 1 - 2 - 9 

Discordo Totalmente (1) - - - - 1 - - 1 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Os resultados confirmam que há 13 ONGs. que concordam totalmente, isto significa uma 

tendência a aderir-se a contar com estratégias para responder diante de eventos surpresa. 

Entretanto, 29 ONGs. mais concordam do que discordam, por estar na escala 3 (nível superior 

que o médio). Também 10 ONGs. responderam mais discordar do que concordar. 

 
De acordo com o Quadro 7, a questão nº 12.1 refere-se a proteção dos recursos. Pode-se 

afirmar que a maioria das entidades pesquisadas têm uma alta tendência a utilizar adequadas 

estratégias para enfrentar possíveis eventos surpresa. Contudo, entende-se que esse é um 

tópico a ser desenvolvido nas ONGs. pesquisadas para melhor enfrentar tais problemas.  

 
Questão – 13.1 - A diretoria executiva tem a informação que necessita para dar suporte 
na sua tomada de decisão, bem como na prestação de contas (accountability)? 
Quanto a informação relevante para suporte à diretoria executiva na tomada de decisão, assim 

como para poder prestar contas de suas atividades, nas organizações pesquisadas evidencia-se 

que a maioria das ONGs. encontra-se com um alto grau de concordância conforme pode ser 

observado no Quadro 30. 
 

Quadro 30 – Informação  que dá Suporte na Tomada de Decisão 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 23 1 2 4 1 1 1 33 
Mais Concordo do ... (3) 5 4 4 3 - 3 - 19 
Mais Discordo do ... (2) - - - - - - - - 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 
Nesta questão, os resultados apontam uma maioria das respostas na escala com valor 4 

(concordam totalmente)  por  33 ONGs. Isso sugere que as ONGs. pesquisadas têm meios 

eficazes, tanto em relatórios quanto em outros instrumentos para contar na sua tomada de 

decisão e prestação de contas. 
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Questão – 13.2 - A ONG tem as seguintes demonstrações: Relatório de Atividades, 
Balanço patrimonial, Fluxos de caixa, Balanço Social, Demonstrações de Resultados, 
Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Social, Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis? 
Quanto às demonstrações e relatórios das ONGs., percebe-se alto grau de concordância 

conforme pode ser observado no Quadro 31. 
 

Quadro 31 – Informação  que dá Suporte na Tomada de Decisão 
 

 
Escalas e Valor 

 
Cluster 1 

 
Cluster 2 

 
Cluster 3 

 
Cluster 4 

 
Cluster 5 

 
Cluster 6 

 
Cluster 7 

 
Total 

Concordo Totalmente (4) 24 4 1 4 - 2 1 36 
Mais Concordo do ... (3) 4 1 3 2 1 2  13 
Mais Discordo do ... (2) - - 2 1 - - - 3 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

Nesta questão os resultados apontam uma maioria nas respostas com valor 4. Trinta e seis 

ONGs. concordam totalmente. Isto sugere que as ONGs. possuem todos as demonstrações 

contábeis exigidas pela legislação. 

  

No entanto, existem três ONGs., nos Cluster 3 e 4, que responderam na escala de valor 2 

(mais discordo do que concordo), o que evidencia o não cumprimento integral das normas 

vigentes para a demonstração de informação para o Terceiro Setor que podem comprometer a 

boa governança. 

 
Questão – 13.3 - No relatório público divulgado pela ONG (seja impresso ou eletrônico) 
costuma ser publicado algum dos relatórios enumerados na questão anterior? 
Quanto a publicação de demonstrações ou de relatórios das ONGs. por meio eletrônico 

evidencia-se que a maioria delas têm  alto grau de concordância conforme pode ser observado 

no Quadro 32. 
 

Quadro 32 – Publicação de Relatórios por Meio Eletrônico 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 21 3 5 1 - 1 1 32 
Mais Concordo do ... (3) 7 1 1 1 - 3 - 13 
Mais Discordo do ... (2) - 1 - 4 - - - 5 

Discordo Totalmente (1) - - - 1 1 - - 2 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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Destaca-se, nos resultados, os Clusters 4 e 5 que apontam respostas nas escalas 1 e 2 com sete 

ONGs. que não divulgam relatórios por via eletrônica.  

 
Questão – 13.4 - A ONG costuma apresentar parecer de auditoria independente? 
Com relação à apresentação de parecer de auditoria independente  junto como a publicação de 

demonstrações contábeis ou de relatórios das ONGs. evidencia-se que a maioria delas têm  

alto grau de concordância conforme pode ser observado no Quadro 33. 

 
Quadro 33 – Parecer de Auditoria Independente 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 20 3 - 1 - 1 1 26 
Mais Concordo do ... (3) 5 1 5 1 - 3 - 15 
Mais Discordo do ... (2) 1 1 - 4 - - - 6 

Discordo Totalmente (1) 2 - 1 1 1 - - 5 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

Houve quatro tipos de respostas.  26 ONGs. afirmam concordar totalmente com a 

apresentação de parecer de auditoria independente. E, de cinco ONGs. que discordaram 

totalmente por responderem na escala 1, apresentando baixo grau de concordância na 

apresentação de parecer de auditoria independente quando da publicação de suas 

demonstrações contábeis ou relatórios contribuindo, desse modo, para um baixo grau de 

governança nessas entidades. Contudo, como se viu no Gráfico 6, existem na amostra 

pequenas instituições, o que pode contribuir para que o serviço de auditoria não seja 

contratado e esse documento não seja publicado.   

 
Questão – 13.5 - A contabilidade é informatizada integrando sistemas contábil e 
financeiro? 
Com relação à informatização da contabilidade e integração dos sistemas contábil e financeiro 

nas ONGs. evidencia-se que a maioria delas têm  alto grau de concordância conforme pode 

ser observado no Quadro 34. 
Quadro 34 – Informatização de Contabilidade e Integração de Sistemas 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 24 3 2 1 - 3 1 34 
Mais Concordo do ... (3) 1 1 3 1 - 1 - 7 
Mais Discordo do ... (2) 3 1 1 3 - - - 8 

Discordo Totalmente (1) - - - 2 1 - - 3 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
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De acordo a pesquisa, 34 ONGs. afirmaram ter uma contabilidade que integra os sistemas 

contábil e financeiro. Entretanto, sete organizações responderam na escala com valor 3 (nível 

superior ao médio) de contar com uma contabilidade informatizada. Na seqüência, onze 

ONGs. responderam nas escalas 1 e 2, ou seja com nível baixo de concordância em possuir 

uma contabilidade informatizada.  

 

Questão – 13.6 - A organização efetua um acompanhamento periódico de custos? 
Com relação ao acompanhamento periódico de custos nas ONGs. evidencia-se que a maioria 

delas têm  alto grau de concordância conforme pode ser observado no Quadro 35. 
Quadro 35 – Acompanhamento Periódico dos Custos 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 24 4 - 5 - - 1 34 
Mais Concordo do ... (3) 4 1 4 2 1 4 - 16 
Mais Discordo do ... (2) - - 2 - - - - 2 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

De acordo com a pesquisa, 34 ONGs. afirmaram possuir um acompanhamento periódico dos 

custos. Essas respostas indicam um grau de profissionalismo nas entidades e que contribuem 

positivamente para a governança. 

 

Questão – 13.7 - A ONG elabora orçamento e acompanha sua execução? 
Com relação à elaboração, acompanhamento e execução de orçamentos nas ONGs. evidencia-

se que a maioria delas têm  alto grau de concordância conforme pode ser observado no 

Quadro 36. 
Quadro 36 – Elaboração, Acompanhamento e Execução de Orçamento 

 
 

Escalas e Valor 
 

Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
 

Cluster 4 
 

Cluster 5 
 

Cluster 6 
 

Cluster 7 
 

Total 

Concordo Totalmente (4) 23 3 1 4 1 - 1 33 
Mais Concordo do ... (3) 5 1 5 3 - 4 - 18 
Mais Discordo do ... (2) - 1 - - - - - 1 

Discordo Totalmente (1) - - - - - - - - 
Total  de ONGs 28 5 6 7 1 4 1 52 
 

De acordo com o Quadro 36, (33 ONGs.) elaboram um orçamento e acompanham sua 

execução e 18 ONGs. responderam com nível mais que superior ao médio e na escala 3.   



 99

 

De acordo com o Quadro 7, as questões nº 13.1 a 13.7 referem-se ao monitoramento e 

relatórios. Pode-se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas abrange um nível nas 

escalas de valores 4 e 3. Evidencia-se, dessa maneira, que a diretoria executiva possui 

informações que suportam sua tomada de decisão e prestação de contas de modo adequado e 

que as ONGs. publicam seus relatórios de atividades e suas demonstrações contábeis com 

parecer de auditoria independente, além de possuirem contabilidade informatizada com 

acompanhamento periódico de custos e, ainda, elaborarem orçamentos e acompanharem sua 

execução.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Para se atingir os objetivos, foram enviados 131 questionários, por meio dos quais se 

obtiveram respostas de 88 entidades. No entanto, apenas 52 questionários (correspondendo a 

40% da população) foram integralmente respondidos e considerados neste estudo.  

 

Para melhor estudar os resultados, utilizou-se o procedimento estatístico de Clusters 

Hierárquica para verificar se existem nas organizações pesquisadas grupos homogêneos com 

características de governança. De acordo com os resultados obteve-se sete agrupamentos. 

 

O Cluster 1 que abrangeu 28 ONGs, teve, no seu conjunto, os resultados mais relevantes do 

estudo ao considerar de uma forma geral as características de governança. Este agrupamento 

considera alta tendência na utilização dos princípios de boa governança, e também têm 

instrumentos importantes de governança que ajudam no atendimento dos objetivos 

institucionais das organizações da pesquisa.  

 

Os Clusters 2, 3, 4, 5, 6 e 7  apresentaram, em geral, características homogêneas de 

governança, as quais ficaram evidenciadas nos valores altos das escalas.  

 

A pesquisa teve como objetivo geral evidenciar e discutir em que medida os princípios de boa 

governança definidos pelo IBGC são seguidos pelas entidades associadas à ABONG e 

sediadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Os princípios estão relacionados a questões 

sobre a transparência, a prestação de contas, a eqüidade e o princípio de responsabilidade 

social.  

a) Em resposta ao princípio de prestação de contas (accountability), as organizações 

apresentaram um nível significativo ao afirmarem considerá-lo amplamente. Isso fica claro na 

apresentação de seus relatórios e na comunicação das  atividades desenvolvidas às pessoas 

componentes da organização, aos conselhos administrativos e aos órgãos interessados. As 

organizações do Cluster 1,2,3,4,5 e 6 mostraram um nível significativo ao afirmarem utilizar 

este princípio. Nas entidades pesquisadas, apenas duas respostas, dos Clusters 3 e 7, 

evidenciam discordância de utilizar  o princípio.    
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A utilização do princípio de prestação de contas permite informar não apenas as atividades 

das entidades aos seus interessados e partes relacionadas, mas estes instrumentos de 

informação também contribuem no processo de tomar decisões.   

 

b) Em relação ao princípio de eqüidade, que significa o tratamento justo  e igualitário de toda 

a sociedade civil ou demais partes interessadas, as organizações do Cluster 1,2,3,4,5,6 e 7 

mostraram um nível alto e significativo ao afirmarem utilizar o princípio de eqüidade.  

 

c) Em relação ao princípio de transparência, as respostas de todas as ONGs. dos 7 Clusters 

afirmam concordarem com os preceitos de tal princípio.  

 

d) Finalmente, sobre o princípio de Responsabilidade Social, as respostas apresentaram uma 

relação positiva, o que significa que  37 ONGs. afirmaram utilizar plenamente este princípio e 

14 deram respostas equivalentes a um nível superior ao médio.  

 

Dessa maneira, entende-se que a questão de pesquisa deste estudo (Em que medida as 

entidades associadas à ABONG sediadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, se valem dos 

princípios de boa governança definidos pelo IBGC?) foi respondida, haja vista que, a maioria 

das entidades pesquisadas, possui princípios de boa governança evidenciando, desse modo, 

que atendem ao requisito de melhores práticas de governança estipulado no código do IBGC.  

 

Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, pode-se afirmar que, em sua maioria, as 

ONGs. pesquisadas  possuem um código de conduta. Entretanto, no caso de não contar com o 

código em forma escrita, as entidades seguem um conjunto de valores que ajudam na direção 

de sua gestão, sendo característica de governança, as quais visam minorar os conflitos de 

interesse.  

Para concluir:  

• No que se refere à diretoria executiva, houve grande concentração de respostas 

positivas, as quais afirmaram que estas tem a autoridade e as ferramentas necessárias 

para a tomada de decisões, assim como o devido cuidado de compartilhar suas 

missões, as prioridades e os valores entre os membros da organização. A maioria das 

ONGs. revela também que a diretoria executiva procura maximizar o valor na 

produção de suas atividades; 
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• Nos resultados das ONGs. pesquisadas, o nível de resultados e os métodos escolhidos 

foram apropriados por  identificar a melhor forma de responder pela sustentabilidade e 

ter os recursos disponíveis, assim como mudanças e possíveis problemas futuros; 

 

• Evidencia-se uma tendência, por parte das ONGs. pesquisadas, de estabelecimentos de 

empreendimentos futuros. As organizações também estão preocupadas com a 

satisfação de seus beneficiários e conjunto de partes relacionadas.  

 

• Quanto aos custos e a produtividade na relação de receitas, despesas e custos, a 

maioria apresenta relação de equilíbrio. No entanto, há dez organizações com 

respostas que não mostram equilíbrio adequado, ao apresentarem, nos Clusters 1, 4 e 

5, baixo grau de concordância nas respostas. 

• No tocante à rede de relacionamentos, as organizações pesquisadas estão preocupadas 

e procuram ter processos eficazes, os quais ajudem na identificação de eventos 

importantes. 

• Sobre os resultados financeiros, os registros contábeis, controles gerenciais e seus 

sistemas de informações representam adequadamente a situação financeira da ONG. 

 

• As organizações apresentaram ainda adequada concordância em manter um ambiente 

de trabalho de forma a integrar a equipe de trabalho, adaptando-se a mudanças e 

desenvolvimento.  

De forma geral, os recursos humanos que integram a organização têm as seguintes 

características, de acordo com as respostas do questionário: 

 

• Quanto ao número de funcionários da ONG.,  na sua maioria, as organizações 

pesquisadas estão entre menos de 6 a 20 funcionários. 

            Entretanto, duas ONGs. se destacam por estar com mais de 100 funcionários.  

 

Os recursos humanos constituem fator preponderante para as organizações. Na maioria das 

entidades participantes da pesquisa, percebeu-se que as equipes de recursos humanos 

contribuem para um progresso de integração,  trabalham em conjunto e se adaptam a 

mudanças e desenvolvimento. 27 do total de 52 organizações responderam concordar 

totalmente e 23 declararam estar com uma concordância menor (escala 3). 
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Quanto à organização possuir um Código de Conduta, este foi considerado como instrumento  

das melhores práticas de governança. Sua elaboração constitui, segundo o código das 

melhores práticas de governança, um mecanismo que abrange o relacionamento entre 

conselheiros, sócios, funcionários e stakeholders. De acordo com a pesquisa, do total dos sete 

Clusters,  pode-se afirmar que a maioria das entidades pesquisadas possui um código de 

conduta assim como um seguimento. As que não possuem, seguem um conjunto de valores 

que levam ao cumprimento de boas práticas de governança. 

 

No tocante aos perfis, conclui-se que: o perfil dos respondentes estão em cargos de 

coordenação (38,46%), são mulheres (61,54%) na faixa etária entre 41 e 50 anos (50%) e com 

formação predominante de Grau Superior Completo (46,15%) com vínculo na ONG inferior a 

seis anos de trabalho (42,31%).  O perfil das ONGs. demonstra  que, no concernente às áreas  

temáticas de atuação, destacam-se a área de organização popular/movimentos populares com 

63,46% do total de respostas.  Já no âmbito de Atuação dos Programas das ONGs., o âmbito 

Nacional apresenta percentagem representativa com 59,61%, correspondendo a 31 entidades. 

A atuação Regional  corresponde a 53.85%, o que equivale a 28 organizações respondentes do 

total. 

 

Quanto às Fontes de Financiamento das ONGs participantes, constatou-se, por meio das 

respostas, que as Agências Internacionais de Cooperação se destacam com percentagem de 

84, 61%, correspondendo a 44 ONGs. No concernente à Receita Orçamentária, existe uma 

percentagem de 30,77%, o que corresponde a 16 organizações com mais de R$ 1.500.000,00.  

entre o total dos respondentes. Assim sendo, a percentagem com mais tempo de atuação nas 

ONGs é aquela entre 15 e 20 anos com 34,61%, o que corresponde a 18 entidades do total de 

ONGs. Com relação aos Recursos Humanos das ONGs, há 11 entidades com a percentagem 

maior se comparada às outras e corresponde à faixa com menos de seis pessoas, abrangendo 

uma percentagem de 21,15% do total da amostra.  

 

Quanto aos registros contábeis, controles gerenciais e sistemas de informações financeiras, 

verificou-se que a maioria das entidades pesquisadas representam adequadamente a situação 

financeira.  Assim, pode-se ver que a maioria das organizações  contam com demonstrações 

contábeis, relatórios de atividades e informação financeira de acordo com as normas vigentes, 

bem como sua publicação por via eletrônica ou impresso de algum tipo de relatórios ou 

demonstrações exigidas, o que demonstra boa governança.  
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Sobre o monitoramento e os relatórios, a diretoria executiva possui informações que suportam 

sua tomada de decisão e prestação de contas de modo adequado. As ONGs. publicam seus 

relatórios de atividades e suas demonstrações contábeis com parecer de auditoria 

independente. Possuem contabilidade informatizada com acompanhamento periódico de 

custos e, ainda, elaboram orçamentos e acompanham sua execução.  

 

Para finalizar este estudo e a fim de se estudar mais sobre o tema de governança nas 

organizações do Terceiro Setor, futuras pesquisas podem se aprofundar sobre o tema. 

Recomendam-se outras pesquisas sobre modelos de  Governança para entidades do Terceiro 

Setor, as quais utilizem maior amostragem para futuros projetos, além de outros  

procedimentos estatísticos.  
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Apêndice A – CARTA PARA OS PARTICIPANTES 

 

Prezados Senhores: 

Meu nome é Sandra Ibanez V. e sou aluna do Mestrado em Ciências Contábeis da 

Universidade de São Paulo sob orientação do Prof. Dr. Valmor Slomski. Gostaria de contar 

com a sua colaboração no preenchimento que está dirigido para o Coordenador (a) ou Gerente 

da área administrativa – financeira da Organização e que tem por objetivo fazer um estudo 

sobre os instrumentos de governança em Organizações Não Governamentais. Por favor acesse 

o link (http://fs16.formsite.com/FEAUSP / form263239/index.html) e preencha até o dia 

18/08/2007. 

Saliento que as informações fornecidas serão utilizadas somente para fins acadêmicos, com o 

compromisso de resguardo da identidade dos participantes além de que os resultados serão 

analisados de forma global.  

Agradecemos sua colaboração e estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento ou 

sugestão. 

Atenciosamente, 

Sandra Ibanez V -  Aluna – FEA/USP – Telefone (11) 3091-5820 – R:112 / e-mail: 

sandraib@usp.br 

Prof. Dr. Valmor Slomski – Orientador – FEA/USP – Telefone (11) 3091-5820 – R:188 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

Apêndice B – QUESTIONÁRIO 

 

Governança nas Entidades do Terceiro Setor - Uma Análise dos Princípios de Boa Governança 
nas ONGs Associadas a ABONG Sediadas nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil 
 
 
                                                                                       BLOCO A  
 
 
1.   DADOS DO ENTREVISTADO: 
 
1.1 Qual o cargo que ocupa na ONG?  
 
 

*  
 
 
* 1.2 Gênero  
 

Feminino 

Masculino 
 
 
1.3  Idade:  
 
 

*  
 
 
* 1.4 Formação 
 
- De múltipla escolha  

Colegial (segundo grau) 

Superior incompleto 

Superior completo 

Pós-graduação 

Outras 
 
 

- Em caso de outras, por favor especificar área de formação (cursos).  
 
 
 
* 1.5 Há quanto tempo trabalha na ONG na atualidade? 
 
 

Menos de 6 anos 
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De 6 a 10 anos 

De 10 a 15 anos 

De 15 a 20 anos 

Mais de 20 anos 
 
 

Page 1 / Page 2  
 
                                                                                  BLOCO B  
 
 
* 2. DADOS RELACIONADOS ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 

- Nome da ONG:  
 
 
* 2.1 Quais são as áreas de atividades, ou de atuação e beneficiários do trabalho da sua ONG? 
 
- No caso de ser mais de uma pode ser múltipla escolha:  

Educação 

Justiça e promoção de direitos 

Organização popular/ Participação popular 

Fortalecimento de outras ONGs/ Movimentos populares

Relação de gênero e discriminação sexual 

Trabalho e renda 

Saúde 

Meio ambiente 

Outras 
 
 

- No caso de ser outras, por favor especificar.  
 
 
* 2.2 Âmbito de atuação dos programas/ projetos sociais: 
 
- No caso de ser mais de uma opção, pode fazer múltipla escolha  

Municipal 

Regional 

Estadual 

Nacional 
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Internacional 
 
 
* 2.3 Qual é sua região da sede da ONG?  

Sudeste 

Sul 

Norte 

Nordeste 

Centro 
 
 
* 2.4 Qual foi a receita orçamentária no ano 2.006?  

Menos de R$ 50.000 

De R$ 50.001 a R$ 100.000 

De R$ 100.001 a R$ 250.000 

De R$ 250.001 a R$ 500.000 

De R$ 500.001 a R$ 750.000 

De R$ 750.001 a R$ 1.000.000 

De R$ 1.000.001 a R$ 1.500.001 

Mais de 1.500.000 
 
 
* 2.5 Quais são as fontes de financiamento da ONG? 
 
- No caso de ser mais de uma opção pode fazer múltipla escolha  

Agências internacionais de cooperação 

Comercialização de produtos e serviços 

Doações de indivíduos 

Órgãos governamentais federais 

Empresas, fundações ou institutos empresariais

Outras fontes de financiamento 

Órgãos governamentais estaduais 

Contribuições associativas 

Agências multilaterais e bilaterais 

Recursos não identificados por fonte 
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Outros 
 
 

- No caso de ser outros por favor especificar.  
 
 
* 2.6 Qual o tempo de atuação da ONG?  

Até 6 anos 

De 6 a 10 anos 

De 10 a 15 anos 

De 15 a 20 anos 

De 20 a 30 anos 

De 30 a 40 anos 

Mais de 40 anos 
 
 
* 2.7 Sobre os recursos humanos da ONG: 
 
- O número de funcionários.  

Menos de 6 pessoas 

Até 6 pessoas 

De 6 a 10 pessoas 

De 10 a 15 pessoas 

De 15 a 20 pessoas 

De 20 a 40 pessoas 

De 40 a 70 pessoas 

De 70 a 100 pessoas 

Mais de 100 pessoas 
 
 

Page 2 / Page 3  
 
                                                                              BLOCO C  
 
* 3 SOBRE CÓDIGO DE CONDUTA 
 
3.1 A ONG possui um código de conduta em forma escrita que ajuda na melhoria de sua gestão? 
 
 
 

Concordo totalmente 
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Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 3.2 No caso de não ter um código de conduta, a organização considera um conjunto de valores, que 
mesmo não escritos são seguidos por ela e seus componentes? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 3.3 Dentre seu conjunto de valores, a organização reflete o princípio de transparência? 
 
(O significado trata sobre comunicar tanto internamente e para o público externo não somente sobre seu 
desempenho econômico-financeiro, mas também sobre outros fatores intangíveis que são desenvolvidos pela 
ONG.) 
 
Por exemplo: Utilizando instrumentos como o Resultado econômico, contracheque econômico e o balanço social 
os quais tem como objetivo evidenciar as atividades sociais realizadas pela entidade, bem como verificar se os 
recursos consumidos nas atividades propiciaram a criação de valor para a sociedade.  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
 
 
* 3.4 Dentre seu conjunto de valores, a organização cumpre o princípio de prestação de contas 
(accountability)? 
 
(Que trata sobre publicação, evidenciação de sua atuação e responder pelos atos efetuados mediante 
relatórios a seus componentes, órgãos interessados, conselhos administrativos.) 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
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* 3.5 Dentre seu conjunto de valores, a organização cumpre o princípio de eqüidade? 
 
(Significa o tratamento justo e igualitário de toda a sociedade civil ou demais partes interessadas.) 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 3.6 Dentre seu conjunto de valores, a organização cumpre o princípio de responsabilidade social? 
 
{Trata-se de incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição das atividades e operações 
efetuadas pela ONG. Inclue-se neste princípio a contratação preferencial de recursos (trabalho e insumos) 
oferecidos pela própria comunidade. A função social da ONG deve incluir a criação de riquezas e de 
oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento 
científico por intermédio de tecnologia e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, 
culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente.} 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 3.7 Todos os membros integrantes da ONG (Diretoria, Conselhos, Administradores-Gestores, 
Colaboradores) cumprem o código de conduta ou do conjunto de valores que é compartilhado a seus 
componentes?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 

Page 3 / Page 4  
 
 
* 4 SOBRE A DIRETORIA EXECUTIVA 
 
4.1 A missão, as prioridades e os valores são claros e compartilhados pela Diretoria Executiva com todos 
os membros da ONG?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 
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Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
 
* 4.2 A Diretoria Executiva tem autoridade e ferramentas necessárias para a tomada de decisões e para 
efetuar ações de acordo com suas responsabilidades? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* SOBRE AGREGAÇÃO DE VALOR: 
 
4.3 A Diretoria Executiva tem compreensão clara do valor agregado das atividades efetuadas pela ONG, 
bem como das estratégias de continuidade das atividades da organização? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 5 SOBRE RESULTADOS 
 
5.1 O nível de resultados e métodos escolhidos na consecução dos objetivos são apropriados e suficientes, 
identificando a melhor forma para responder sobre a sustentabilidade, recursos disponíveis, necessidades, 
mudanças e problemas futuros? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
* 6 FUTUROS PROJETOS 
 
6.1 Na medida em que os resultados das áreas chaves (desempenho organizacional e desempenho de 
atividades) estão sendo cumpridos e respondendo pelos elementos (sustentabilidade, recursos disponíveis, 
necessidades, mudanças) na ONG, novos projetos sociais estão sendo estabelecidos dentro das metas?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 
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Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 7 BENEFICIÁRIOS E STAKEHOLDERS (PARCEIROS/ DOADORES/ PARTES RELACIONADAS) 
 
7.1 Compreendendo sobre as expectativas de beneficiários e conjunto de partes relacionadas e chaves, os 
mesmos estão satisfeitos com a organização e suas atividades efetuadas?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 8 SOBRE CUSTOS E PRODUTIVIDADE 
 
8.1 A relação entre as receitas, despesas e custos está em equilibrio? 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 9 RESPONSABILIDADES 
 
9.1 A organização conta com uma rede de relacionamentos e processos eficazes, os quais identificam e 
avaliam eventos importantes, antecipando-se e respondendo com sucesso ante mudanças, necessidades, e 
novas circunstâncias?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 10 RESULTADOS FINANCEIROS 
 
10.1 Os registros contábeis, controles gerenciais e sistemas de informações financeiras representam 
adequadamente a situação financeira da ONG? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 



 122 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 11 AMBIENTE DE TRABALHO 
 
11.1 A ONG conta com elementos que tenham como objetivo integrar a equipe numa cultura de 
organização, com um ambiente saudável e construtivo e motivada a trabalhar em conjunto de forma a se 
adaptar a mudanças e desenvolvimento?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 

Page 4 / Page 5  
 
 
* 12 PROTEÇÃO DOS RECURSOS 
 
12.1 A organização possui estratégias que respondam adequadamente ante eventos surpresa, tais como: 
perdas de pessoal chave, de ocupações críticas, de informação de beneficiários, de facilidades, de 
equipamento, de inventários, de processos ou de acordos? 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 13 MONITORAMENTO E RELATÓRIOS 
 
13.1 A diretoria executiva tem a informação que necessita para dar suporte na sua tomada de decisão, 
bem como na prestação de contas (accountability)? 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 13.2 A ONG tem as seguintes demonstrações: Relatórios de Atividades, Balanço Patrimonial, Fluxos de 
Caixa, Balanço Social, Demonstração de Resultados, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis?  
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Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 13.3 No relatório público divulgado pela ONG (seja impresso ou eletrônico) costuma ser publicado 
algum dos relatórios enumerados na questão anterior?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 13.4 A ONG costuma apresentar parecer de auditoria independente? 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
* 13.5 A contabilidade é informatizada integrando sistemas contábil e financeiro?  

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
 
 
 
 
* 13.6 A ONG efetua um acompanhamento periódico de custos? 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 
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* 13.7 A ONG elabora orçamento e acompanha sua execução? 
 
 

Concordo totalmente 

Mais concordo do que discordo 

Mais discordo do que concordo 

Discordo totalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice C - Entidades Pesquisadas 

No. Nome da ONG Áreas de Atividade e Atuação Região da Sede 

1) 

Aamm - 
Associação de 
Apoio às meninas e 
meninos da região 
Sé 

Justiça e  promoção de direitos, relação de 
gênero e discriminação sexual, outras, 
educomunicação Sudeste 

2) 

Abdl - Associação 
brasileira para o 
desenvolvimento de 
lideranças Meio ambiente Sul 

3) 

Abia - Associação 
brasileira 
interdisciplinar de 
aids 

Fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, saúde, 
defesa dos direitos das pessoas vivendo 
com aids Sudeste 
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4) 

Abong - 
Associação 
brasileira de 
organizações não 
governamentais 

Justiça e promoção de direitos, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares Sudeste 

5) 

Abraso - 
Associação 
brasileira de 
ostomizados Saúde Sudeste 

6) 

Abth - Associação 
brasileira terra dos 
homens Justiça e promoção de direitos Sudeste 

7) 
Ação da Cidadania 
São Paulo  

Organização popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, trabalho e 
renda, outras, contra a fome e a miséria Centro 

8) 

Ação Educativa - 
Assessoria,pesquisa 
e informação 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
Outras, juventude e cultura Sudeste 

9) 

Acb RJ - Ação 
comunitária do 
Brasil do Rio de 
Janeiro 

Educação, relação de gênero e 
discriminação sexual, trabalho e renda, 
saúde Sudeste 

10) 

Amencar - 
Associação de 
apoio à criança e ao 
adolescente 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, trabalho e 
renda  Sul 

11) 

Anima - 
Associação civil 
anima Educação Sudeste 

12) 

As Pta - Assessoria 
e serviços a 
projetos em 
agricultura 
alternativa Meio ambiente Sudeste 

13) 

Caces - Centro de 
atividades culturais, 
econômicas e 
sociais 

Justiça e promoção de direitos, relação de 
gênero e discriminação sexual, meio 
ambiente Sudeste 

14) 

Caeps- Centro de 
apoio à economia 
popular solidária 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
organização popular/participação popular, 
trabalho e renda Sul 

15) 

Camp - Centro de 
assessoria 
multiprofissional  

Educação, justiça e promoção de direitos, 
organização popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, trabalho e 
renda, meio ambiente Sul 

16) 

Camtra - Casa da 
mulher 
trabalhadora 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual. Sudeste 
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17) 
Care Brasil - Care 
Internacional Brasil 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
trabalho e renda, meio ambiente Sudeste 

18) 

Cdd - Católicas 
pelo direito de 
decidir 

Fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos  populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, saúde Sudeste 

19) 

Cddh - Centro de 
defesa dos direitos 
humanos de 
Petrópolis 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
organização popular/participação popular, 
relação de gênero e discriminação sexual, 
trabalho e renda, meio ambiente, outras, 
população em situação de rua Sudeste 

20) 

Cdhavi - Centro de 
direitos humanos 
do  Alto Vale do 
Itajaí 

Organização popular/participação popular, 
outras, programa de capacitação de atores 
sociais Sul 

21) 

Cdhmgb - Centro 
dos direitos 
humanos Maria da 
Graça Braz 

Justiça e promoção de direitos, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, meio 
ambiente Sul 

22) 
Cebi - Centro de 
estudos biblicos  

Educação, justiça e promoção de direitos, 
organização popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual , religião Sul 

23) 

Cebrap - Centro 
brasileiro de análise 
e planejamento 

Educação, relação de gênero e 
discriminação sexual, trabalho e renda, 
saúde, meio  ambiente Sudeste 

24) 

Ceca - Centro 
ecumênico de 
evangelização 
capacitação e 
assessoria 

Justiça e promoção de direitos, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, relações 
ecumênicas Sudeste, Sul 

25) 
Cedap - Centro de 
ação comunitária 

Educação, organização 
popular/participação popular, trabalho e 
renda, meio ambiente  Sudeste 

26) 

Cedap - Centro de 
educação e 
assessoria popular 

Educação, organização 
popular/participação popular, saúde, 
outras, desenvolvimento sustentável e 
solidário Sul 

27) 

Cedap - Centro de 
educação e 
assessoria popular 

Educação, fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, saúde Sudeste 

28) 

Cededica - Centro 
de defesa dos 
direitos da criança e 
do adolescente 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
trabalho e renda, saúde, meio ambiente Sul 
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29) 

Cenpec - Centro de 
estudos e pesquisas 
em educação, 
cultura e ação 
comunitária 

Educação, organização 
popular/participação popular, cultura Sudeste 

30) 
Cepo - Centro de 
educação popular 

Educação, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos popular, trabalho e 
renda, saúde, outras, agricultura familiar Sul 

31) 

Cetap - Centro de 
tecnologias 
alternativas 
populares 

Educação, organização 
popular/participação popular, trabalho e 
renda, meio ambiente Sul 

32) 

Cfss - Coletivo 
feminista 
sexualidade e saúde 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
relação de gênero e discriminação sexual, 
saúde Sul 

33) 

Cidade - Centro de 
assessoria e estudos 
urbanos Organização popular/participação popular  Sul 

34) 

Cpi SP - Comissão 
pró indio de São 
Paulo 

Justiça e promoção de direitos, meio 
ambiente Sudeste 

35) 

Criar Brasil -  
Centro de 
imprensa, 
assessoria e rádio  Outras, comunicação e cidadania Sudeste 

36) 
Ctv - Comissão 
Teotônio Vilela 

Justiça e promoção de direitos, 
organizações populares/participação 
popular, fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, outras, 
tortura, violência policial, sistema 
carcerário Sudeste 

37) 

Deser - 
Departamento de 
estudos sócio 
econômicos rurais 

Trabalho e renda, outras, agricultura 
familiar Sul 

38) 

Ecoar - Instituto 
Ecoar para 
cidadania Meio ambiente Sudeste 

39) 

Fase - Federação de 
órgãos para 
assistência social e 
educacional 

Justiça e promoção de direitos, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, trabalho e 
renda, meio ambiente Sudeste 

40) 
Geledés - Instituto 
da mulher negra  

Educação, justiça e promoção de direitos, 
relação de gênero e discriminação sexual Sudeste 
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41) 

Gtpos - Grupo de 
trabalho e pesquisa 
em orientação 
sexual 

Educação, relação de gênero e 
discriminação sexual Sudeste 

42) 

Ibase - Instituto 
brasileiro de 
análises sociais e 
econômicas 

Educaçação, justiça e promoção de 
direitos, organização popular/participação 
popular, fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relações de 
gênero e discriminação sexual, trabalho e 
renda, meio ambiente, outras, direitos 
humanos, segurança alimentar, sociedade 
civil global  Sudeste 

43) 

Idec - Instituto 
brasileiro de defesa 
do consumidor Justiça e promoção de direitos Sudeste 

44) 

Imds - Instituto 
Marquês de 
Salamanca 

Educação, trabalho e renda, saúde, outras, 
cidadania Sudeste 

45) Iser Assessoria 

Justiça e promoção de direitos, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, religião e 
sociedades Sudeste 

46) 

Pólis - Instituto de 
estudos, formação e 
assessoria em 
políticas sociais 

Justiça e promoção de direitos, organização 
popular/participação popular, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos  populares, relação de 
gênero e discriminação sexual, saúde, meio 
ambiente Sudeste 

47) 

Proame - Programa 
de apoio a meninos 
e meninas   Justiça e promoção de direitos Sul 

48) 

Profec - Programa 
de formação e 
educação 
comunitária  

Educação, justiça e promoção de direitos, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, trabalho e 
renda, meio ambiente Sudeste 

49) 

Rits - Rede de 
informações para o 
terceiro setor 

Justiça e promoção de direitos, 
fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, outras, 
inclusão digital Sudeste 

50) Roda Viva Educação, trabalho e renda, meio ambiente Sudeste 

51) 
Se Essa Rua Fosse 
Minha 

Educação, justiça e promoção de direitos, 
organização popular/participação popular, 
outras, infância e juventude , direitos 
humanos, economia, social e cultura Sudeste 

52) 

Sof - Sempreviva 
organização 
feminista 

Fortalecimento de outras 
ONGs/movimentos populares, relação de 
gênero e discriminação sexual Sudeste 
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APÊNDICE D – DENDOGRAMA  
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
*** * 
 
 
 Dendrogram using Complete Linkage 
 
                                     Rescaled Distance Cluster Combine 
 
          C A S E            0         5        10        15        20        
25 
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+-----
----+ 
 
  CENPEC Centro de Est   29    
  IBASE Instituto Bras   42    
  RODA VIVA Associação   50     
  ANIMA Associação Civ   11     
  ABTH Associação Bras    6       
  PROFEC Programa de F   48     
  ECOAR Instituto Ecoa   38     
  PÓLIS Instituto de E   46           
  CEDEDICA Centro de D   28      
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  IMDS Instito Marquês   44            
  CEAP RS Centro de Ed   22        
  CETAP Centro de Tecn   31          
  PROAME Programa de A   47         
  CARE BRASIL Care Int   17                    
  CEDAC Centro de Ação   26                   
  CAMP Centro de Asses   15                 
  CPI SP Comissão Pró-   34           
  SOF Sempreviva Organ   52              
  FASE Federação de Ór   39              
  IDEC Instituto Brasi   43               
  AÇÃO EDUCATIVA Asses    8                  
  AS PTA Assessoria e    12                       
  RITS Rede de Informa   49                  
  CFSS Coletivo Femini   32              
  CTV Comissão Teotôni   36            

 
  ABRASO Associação Br    5                          
 

  GELEDÉS Instituto da   40                                
 

  CECA Centro Ecumênic   25                       
 

  CEBI Centro de Estud   23                               
 

  CEDAP Centro de Educ   27                              
 

  CDDH Centro de Defes   19                      
 

  AMENCAR Associação d   10                         
 

  ABIA Associação Bras    3                    
 

  Ação da Cidadania Sã    7                                    
 

  CDHAVI Centro de Dir   20                                 
        

  CAEPS Centro de Apoi   14                               
        

  CAMTRA Casa da Mulhe   16                           
        

  CRIAR BRASIL Centro    35                   
        

  DESER Departamento d   37                       
        

  CDD Católicas pelo D   18                     
        

  GTPOS Grupo de Traba   41                       
        

  CIDADE Centro de Ass   33                    
        

 
 
 
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * 
* * * 
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          C A S E            0         5        10        15        20        
25 
 
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+-----
----+ 
 
  AAMM Associação de A    1               

        
  CEBRAP Centro Brasil   24                                    
 

  ISER ASSESSORIA        45                                 
 

  SE ESSA RUA FOSSE MI   51                                     
 

  CACES Centro de Ativ   13                 
 

  ABDL Associação Bras    2                                      
 

  ABONG Associação Bra    4                               
 

  ACB RJ Ação Comunitá    9          
            

  CEPO Centro de Educa   30                  
 

  CDHMGB Centro dos Di   21   
 

 


