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Resumen
O mundo, tem sofrido diversas transformações ao longo das últimas décadas, nos

campos político, social e econômico. Uma delas é o surgimento de um setor, cuja
identidade muitos pesquisadores têm tentado explicar. O Terceiro Setor, é formado pelas
organizações não governamentais e sem fins lucrativos, que atuam na promoção social,
defesa de questões como cidadania, meio ambiente, saúde etc. Na verdade, muitas dessas
organizações existem há mais de um século, desempenhando papel de grande importância
na vida das nações. Contudo, devido ao desenvolvimento tecnológico, globalização da
economia e a diminuição do tamanho do estado, tais entidades tornaram-se uma alternativa
na solução de muitos problemas surgidos com essas mudanças. Considerando, que as
entidades componentes do terceiro setor, são constituídas por recursos humanos,
financeiros, tecnológicos e materiais, o seu gerenciamento adequado é fundamental para o
alcance da missão para a qual tais organizações foram criadas.
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1. Introdução

O Terceiro Setor, é um tema que tem despertado cada vez mais o interesse de

diversos pesquisadores, já que é o responsável pelo preenchimento de um espaço deixado

pelo Estado (primeiro setor) e pelo mercado (segundo setor).

É composto pelas chamadas Organizações Não Governamentais sem fins

lucrativos, que atuam na promoção da cidadania, combate à violência, saúde, defesa do

meio ambiente etc. Para efeito deste artigo, serão aqui denominadas de Organizações do

Terceiro Setor.

Objetiva-se aqui, demonstrar de uma forma clara o que vem a ser este tão

propalado terceiro setor, as principais características das entidades que dele fazem parte e a

aplicação do controle gerencial na gestão de tais organizações, exceção feita às

cooperativas e sindicatos.

 Um dos grandes desafios com os quais defronta-se o terceiro setor, é a forma de

gerir os recursos humanos e financeiros que estão presentes em suas organizações.

Diferentemente das empresas que formam o mercado e das entidades que formam o estado,

as Organizações do Terceiro Setor não são, necessariamente, mantidas pela venda de

produtos e mercadorias e nem pelo recolhimento de tributos.

Pelas suas peculiaridades, nem todos os conceitos e práticas de controle gerencial

aplicáveis às empresas com fins lucrativos e às entidades governamentais, são aplicáveis às

entidades que formam o terceiro setor. Daí, a necessidade de se pesquisar instrumentos de

gestão adequados às suas características.

2. Entendendo o Terceiro Setor

Nos últimos anos, ocorreu uma série de mudanças na vida do ser humano, sejam

elas de ordem política, econômica ou social e talvez uma das mais importantes tenha sido a

grande mobilização da sociedade para enfrentar problemas como a fome, degradação do

meio ambiente, a violência em todas as suas formas, doenças, desemprego etc.

A Globalização dos mercados, a derrocada do comunismo, representada pela

queda do muro de Berlim, a revolução tecnológica, que deu origem à chamada nova

economia e a diminuição do Estado em todo o mundo, são fatos que se não causaram os

problemas já citados, colaboraram para o seu agravamento.
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Outro fato que destaca-se no cenário mundial, é a maior conscientização da

sociedade quanto a necessidade de preservação do meio ambiente, como forma de

minimizar a degradação dos recursos naturais, já escassos.

Para um melhor entendimento das mudanças ocorridas no cenário mundial nas

duas últimas décadas, descreve-se, a seguir, de forma breve, alguns de seus efeitos:

- Fome: As nações mais ricas do mundo mobilizaram esforços, no sentido de

angariar fundos para a aquisição de mantimentos destinados a países mais

pobres (África e outros continentes), assolados por guerras civis e com

grandes períodos de escassez de alimentos;

- Degradação do meio ambiente: Diversas entidades têm atuado no combate ao

comércio ilegal de animais, captura e abate de espécies ameaçadas de

extinção, desmatamento de florestas etc. Principalmente após a ECO 92,

maior tem sido a conscientização pela preservação do meio ambiente.

- Violência: Grande mobilização tem ocorrido por parte de governos de vários

países e entidades que defendem os direitos humanos, no sentido de denunciar

e combater o trabalho infantil, a prostituição, o tráfico de drogas, a

discriminação contra minorias étnicas, a violência urbana etc;

- Doenças: Muitos esforços têm sido feitos para a prevenção e o combate a

doenças que acometem populações de todo o mundo, com destaque para a

AIDS.

Não é objetivo aqui se descrever detalhadamente, todos os efeitos relacionados

com as diversas mudanças ocorridas na humanidade nos últimos anos, mas apenas ilustrar,

de forma sucinta, o que tudo isso representa para a formação e consolidação do terceiro

setor  em todo o mundo, especialmente no Brasil.

Falconer (1999)1, faz referência ao terceiro setor como sendo uma promessa, tendo

em vista sua importância para a sociedade contemporânea, no que diz respeito, por exemplo

à geração de vários postos de trabalho, que são preenchidos por diversas pessoas que

perderam seus empregos no estado, agora menor e mais enxuto e nas empresas, que cada

vez mais automatizam suas atividades para tornarem-se competitivas e manterem-se no

mercado.

Quando refere-se ao terceiro setor como uma promessa, o autor afirma o seguinte:

                                                          
1 FALCONER, Andres Pablo (1999). “A Promessa do Terceiro Setor”. Dissertação (Mestrado em

Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade de São
Paulo. p. 19.
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Na década de noventa, o terceiro setor surge como portador de uma nova e grande

promessa: a renovação do espaço público, o resgate da solidariedade e da cidadania, a

humanização do capitalismo e, se possível, a superação da pobreza. Uma promessa

realizada através de atos simples e fórmulas antigas, como o voluntariado e filantropia,

revestidas de uma roupagem mais empresarial. Promete-nos, implicitamente, um mundo

onde são deixados para trás os antagonismos e conflitos entre classes e, se quisermos

acreditar, promete-nos muito mais.

As organizações que compõem o terceiro setor evidentemente não são novas.

Têm-se no Brasil, como exemplos tradicionais deste setor, as Santas Casas de Misericórdia

e as obras sociais, e, como representantes mais recentes, as organizações não-

governamentais resultantes dos novos movimentos sociais que emergem a partir dos anos

setenta. Nova é a forma de olhá-las como componentes de um “setor” que pleiteia igualdade

em relação ao Estado e ao Mercado. Um fato interessante e normalmente despercebido é

que no Brasil, o terceiro setor busca seu lugar ao sol ao mesmo tempo em que é proposta a

parceria intersetorial que obscurece os limites entre os três setores. O terceiro setor nasce,

aqui, sob o signo da parceria, enquanto nos estados Unidos foi a tentativa de demarcar a

diferença e proclamar independência dos outros setores que deu o tom do nascimento do

terceiro setor.

A existência de entidades que promovem a assistência a outras pessoas,

principalmente no campo da saúde, não é nova. Para exemplificar, Falconer2, citando

Toqueville, discorre sobre as tradições associativas americanas nos idos de 1835:

Os americanos de todas as idades, condições e mentalidades unem-se

constantemente. Não só possuem associações comerciais e industriais, nas quais todos

tomam parte, mas ainda outras de mil espécies diferentes: religiosas, morais, graves ou

fúteis, extremamente gerais ou muito particulares, imensas ou mínimas. (...) Em todas as

partes onde se vê, na França, o governo e, na Inglaterra, um grande senhor, pode-se contar

ver, nos Estados Unidos, uma associação.

Além de outros países, como os Estados Unidos, o Brasil também possui tradição

na atuação de entidades voltadas à filantropia, como é o caso das Santas Casas de

Misericórdia, fundadas pela igreja católica, e que segundo Falconer (1999)3, são apontadas

por diversos autores como as primeiras entidades do terceiro setor no país.

Já foi dito, que as organizações que fazem parte do terceiro setor não são mantidas,

necessariamente, pela venda de produtos e mercadorias, como é o caso das empresas que

                                                          
2 Ibid., p. 5.

3 Ibid., p. 59.
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visam o lucro e nem pelo recolhimento de tributos, como é o caso das entidades do poder

público.

O volume de recursos que circula pelo terceiro setor em todo o mundo é

significativo quando considerada sua participação no PIB de alguns países, como é o caso

dos Estados Unidos, onde segundo dados de 1980, informados por Lester Salomon,

indicam que foram movimentados cerca de 116 bilhões de dólares, o que representam cerca

de 5% do produto interno bruto daquele país.

A seguir apresenta-se no quadro 1 a distribuição de recursos segundo a área de

atuação das organizações do terceiro setor nos Estados Unidos, em 1980:

Área de atividade das organizações
Recursos

Quantia
(em bilhões de dólares)                   %
do total

Saúde 70,0 60
Educação/pesquisa 25,2 22
Serviços sociais 13,2 11
Desenvolvimento comunitário cívico 5,4 5
Arte/cultura 2,6 2
TOTAL 116,4 100

Quadro 1 - Distribuição dos recursos segundo a área de atuação das organizações4

Os números demonstrados acima, refletem a consolidação do terceiro setor

naquela nação, onde pelo menos um em cada dois adultos serve como voluntário no setor

sem fins lucrativos, conforme afirma Druker (1997)5.

Quanto ao Brasil, o volume de recursos movimentados pelo terceiro setor não é

significativo, se comparado aos números norte-americanos, contudo, os montantes têm

aumentado progressivamente, valendo a pena citar o exemplo de que os projetos

apresentados pelas 99 empresas concorrentes ao prêmio Eco de Filantropia Empresarial, em

1995, totalizavam investimentos no valor de US$ 285.338.662,00, segundo Fernandes6.

                                                          
4 COELHO, Simone de Castro Tavares (2000). Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e

Estados Unidos. Editora SENAC. São Paulo.

5DRUCKER, Peter Ferdinand (1997). Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios
e práticas. Tradução Nivaldo Montingelli Jr. 4. Ed. Pioneira. São Paulo.

6 FERNANDES, Rubem César (1997). “O que é o Terceiro Setor?”, in Evelyn Berg Ioschpe (org.),
“3º Setor: Desenvolvimento Social Sustentado. GIFE/Paz e Terra. Rio de Janeiro.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 16 -

No que diz respeito à geração de empregos, o terceiro setor responde por parcela

cada vez maior daqueles que são gerados no mundo, no Brasil, segundo Falconer7 o setor

das organizações sem fins lucrativos é responsável pela geração do emprego de mais de 2%

da população economicamente ativa, ou seja , mais de um milhão de empregados. Vale

ressaltar que esses números não contemplam os dados relativos ao trabalho desempenhado

sob a forma do voluntariado não remunerado.

2.1 Composição do Terceiro Setor

No estudo do Terceiro Setor no Brasil, destacam-se as pesquisas realizadas por
Kanitz8, que relaciona o que ele chama de principais personagens do setor:

- Fundações;

- ONGs Organizações Não Governamentais;

- Empresas com Responsabilidade Social;

- Entidades Beneficentes;

- Empresas Doadoras;

- Elite Filantrópica;

- Pessoas Físicas;

- Imprensa;

- Fundos Comunitários;

- Entidades Sem Fins Lucrativos;

- Empresas Juniores Sociais.

O autor, além de elencar, conforme sua visão, os chamados principais personagens

do terceiro setor, descreve o papel que cada um deles desempenha nesse contexto e suas

interações. Isso permite ao leitor uma visão clara da realidade do setor.

Contudo, não se pode deixar de mencionar a importante definição

estrutural/operacional, das organizações do terceiro setor, apresentada por Falconer9 ao

citar Salamon & Anheier, na qual aquelas entidades dividem cinco atributos, sendo

consideradas entidades:

                                                          
7 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. p. 4, nota 1.

8 Stephen Kanitz (2000)

9 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. P4 , nota 1.
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•  Formais: Alguma forma de institucionalização, legal ou não, com um nível de

formalização de regras e procedimentos, para  assegurar a sua permanência por um

período mínimo de tempo é requerida. Excluem-se do terceiro setor os agrupamentos

temporários e informais de pessoas;

•  Privadas: Mesmo que sua principal fonte de recursos seja o Estado, as organizações

do terceiro setor não são ligadas de nenhuma forma institucional a governos;

•  Não-Distribuidoras de Lucros: a geração de lucros, em si, não é o aspecto que

diferencia as entidades ditas “sem fins lucrativos”, mas a finalidade que é dada a estes,

caso existam. Estas entidades não podem distribuir dividendos de lucros, sob nenhuma

forma, aos seus dirigentes. Esta característica do terceiro setor é conhecida como npn-

distribution constraint. Contrário à imagem de um setor exclusivamente dependente de

doações, deficitário por natureza, o fato é que a geração de lucros, ou excedentes

financeiros, frequentemente ocorre, não havendo, isto sim, sua distribuição a

“acionistas” ou proprietários: sua renda excedente deve ser reinvestida integralmente

na organização ou distribuída na forma de salários, para remunerar o trabalho dos

profissionais envolvidos.

•  Autônomas (self-governing) – As entidades do terceiro setor não são controladas

externamente, possuindo todos os meios para realizar sua própria gestão. Seu processo

decisório e estrutura de direção – governance – é geralmente encabeçada por um

conselho, que pode ser eleito ou nomeado, temporário ou vitalício. A autonomia de

fato de uma entidade nem sempre é fácil de aferir, já que existem diversos meios não-

formais de controlar uma entidade. Estatutariamente, ao menos, a autonomia é uma

característica importante do terceiro setor, o que implica a exclusão do terceiro setor de

entidades sem fins lucrativos mantidas e controladas por governos – as fundações de

apoio, por exemplo – e aquelas cuja propriedade ou controle é, formalmente, de grupos

empresariais: as fundações empresariais.

•  Voluntárias: Um grau significativo do trabalho realizado por estas organizações

provém da mão de obra voluntária (não-remunerada). A proporção de trabalho

voluntário varia de organização para organização e segundo a natureza da atividade

desta. Apesar da observada tendência de profissionalização e assalariamento, o

trabalho voluntário, mesmo quando apenas constituído por um conselho diretivo

voluntário, representa ainda uma importante característica do setor em comparação

com os outros dois setores.

No Brasil, segundo estimativa recente, atuam no terceiro setor formal, cerca de

220.000 organizações, tais como: Fundações, Organizações Religiosas, Associações,

Sindicatos, Federações, Confederações, entre outras.

3. A Gestão das Organizações do Terceiro Setor



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 16 -

Foi demonstrado que, nos últimos anos as organizações do terceiro setor sofreram

um profundo processo de profissionalização, seja pela ingresso cada vez maior de mão de

obra melhor e mais qualificada, seja pelas exigências cada vez maiores das entidades que

financiam, parcial ou integralmente as atividades daquelas organizações.

Para um melhor entendimento das diferenças existentes entre as organizações do

terceiro setor e as empresas que fazem parte do mercado (segundo setor), nos valemos de

oito distinções assinaladas O’Neill (1998)10, a saber:

•  Propósito/Missão: Ganhar dinheiro, para as organizações sem fins lucrativos,

é subsidiário ao propósito de prover algum bem ou serviço; enquanto para as

empresas privadas, a provisão de produtos ou serviços tem por objetivo gerar

dinheiro;

•  Valores: Todas as organizações têm valores próprios, mas em nenhum setor

os valores são tão centrais ao propósito quanto no terceiro setor;

•  Aquisição de Recursos: Empresas normalmente obtêm dinheiro recursos

através da venda de produtos e serviços; órgãos governamentais obtêm a

maior parcela de seus recursos através de impostos. Organizações do terceiro

setor recebem dinheiro das mais variadas fontes: vendas de serviços, doações

de indivíduos, grants de fundações, empresas e do governo, resultados de

investimentos patrimoniais etc. A aquisição de recursos no terceiro setor é,

portanto, uma tarefa altamente complexa e demandante de uma variedade de

técnicas e conhecimento.

•  Bottom Line (resultado): No terceiro setor não há a mesma clareza existente

no mercado quanto ao que representa um bom resultado e quais são os

melhores indicadores de eficiência e eficácia;

•  Ambiente Legal: A legislação que incide sobre o terceiro setor difere

significativamente das leis dos outros setores, particularmente no que diz

respeito à aplicaçào dos recursos e à tributação;

•  Perfil do Trabalhador: No terceiro setor, uma parcela do trabalho; é

realizada por voluntários não-remunerados. O tipo de atividade realizada, o

nível de qualificação dos trabalhadores e a forma de remuneração diferem no

terceiro setor da realidade do Mercado e do Estado;

                                                          
10 O’NEILL, Michael, FLETCHER, Kathleen (1998). Nonprofit Management Education: U.S. and
world perspectives. Praeger Publishers. Westport.
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•  Governança: a estrutura de poder e tomada de decisão no terceiro setor

atribui um papel importante ao conselho da entidade, formado por voluntários

que não devem se beneficiar dos resultados da organização. A relação entre o

conselho e o corpo profissional tende a ser mais próxima do que ocorre no

Estado e no Mercado;

•  Complexidade Organizacional: O autor argumenta que uma organização

sem fins lucrativos é comumente mais complexa do que uma organização

empresarial, no tipo e variedade de serviços prestados, na relação com

múltiplos públicos, na dependência de fontes variadas de recursos e outras

dimensões.

Em seu dia-a-dia, as Organizações do Terceiro Setor defrontam-se com diversos

desafios no campo gerencial, dentre eles destacam-se a Sustentabilidade e Accountability.

Esses dois conceitos, principalmente o segundo, estão presentes em diversas obras que

tratam do terceiro setor, pois representam uma base para o cumprimento da missão

daquelas entidades.

Sutentabilidade, Falconer (1999)11 define como sendo:

...a capacidade de captar recursos – financeiros, materiais e humanos – de maneira

suficiente e continuada, e utilizá-los com competência, de maneira a perpetuar a

organização e permiti-la alcançar seus objetivos. [...] A sustentabilidade não se limita à

capacidade de captação dos recursos de que uma organização necessita, mas também ao seu

emprego de maneira eficiente, de modo a maximizar os resultados alcançados e assegurar

que a entidade continuará a contar com o apoio do público.

O apoio de seu público é fundamental para a continuidade das atividades das

organizações do terceiro setor, especialmente quando elas dependem significativamente do

Estado como fonte de recursos. A relação com as agências governamentais deve pautar-se

por normas que definem os requisitos para a obtenção de verbas,  aplicação e prestação de

contas de sua utilização.

Nesta hora, entra em cena uma expressão que não tem equivalente no português,

que é utilizada para descrever o quão transparente uma entidade sem fins lucrativos precisa

ser, ou seja, a accountability, sobre cujo significado discorre-se a seguir.

Fazendo uma alusão à importância daquela expressão nos Estados Unidos, Coelho

(2000)12 afirma que um indivíduo ou entidade é accountable quando assume todas as

                                                          
11 FALCONER, Andres Pablo (1999). Op. cit. P4 , nota 1.

12 COELHO, Simone de Castro Tavares (2000). Op. cit. p. 6, nota 4.
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responsabilidades por aquilo que tenha feito ou deixado de fazer e pode ser utilizada como

exemplo para os demais. Assim uma organização do terceiro setor é considerada

accountable quando é idônea e presta contas a todos os seus membros, a todo o público

nela interessado e atua segundo os interesses destes.

A autora, citando Catherine McDonald, relaciona alguns fatores no meio público,

que podem prejudicar a ligação accountable entre o terceiro setor e o governo, que são:

•  O legado histórico;

•  A limitação de recursos;

•  As equipes técnicas das agências governamentais são sobrecarregadas;

•  Os papéis contraditórios dos técnicos governamentais;

•  A insuficiência de conhecimentos técnicos;

•  As decisões centralizadas;

•  A coordenação interdepartamental;

•  Predisposição contrária dos técnicos;

•  O monitoramento reativo.

3.1 Atuação Estrtatégica

Apesar das diferenças existentes no campo gerencial, entre as organizações do

terceiro setor e as empresa que atuam no mercado, os conceitos da administração

estratégica aplicam-se também às primeiras, tendo que ser levadas em conta as

peculiaridades de tais entidades.

A esse respeito, Hudson (1999)13 afirma que os administradores das entidades sem

fins lucrativos não podem desviar sua atenção de cinco questões que não podem deixar de

serem respondidas, são elas:

•  O que, especificamente, nossa organização deseja realizar nos próximos anos
?

•  Como deveríamos dividir os recursos entre nossos vários objetivos ?

•  Que padrões de qualidade almejaríamos alcançar ?

•  O que aprendemos das experiências anteriores ?

•  Que melhoramentos são necessários para que possamos tirar melhor proveito

de nossos recursos ?

                                                          
13 HUDSON, Mike (1999). Administrando Organizações do Terceiro Setor; tradução: James F.

Sunderland Cook; revisão técnica: Luiz Carlos Merege. : MAKRON Books. São Paulo
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O autor discorre ainda, sobre a utilização dos componentes essenciais, em sua

visão, da administração estratégica, a seguir apresentados:

•  a missão – a finalidade fundamental da organização;

•  os objetivos – afirmações sobre o que a organização deseja conseguir num
determinado espaço de tempo;

•  as estratégias – uma descrição de como os recursos financeiros e humanos serão
aplicados para alcançar os objetivos propostos.

Nessa mesma linha, a aplicação dos conceitos da administração estratégica, é

enriquecida com o que o autor denomina de monitorização do desempenho, que consiste

em um processo de revisão das ações implementadas, com os objetivos traçados.

Tenório (1999)14 afirma que gerenciar é: “...estabelecer objetivos e alocar recursos

para atingir finalidades determinadas, a ação do gerente deve ser avaliada para se verificar

como ele está utilizando os recursos disponíveis e sua capacidade de viabilizar o alcance

dos objetivos da organização”.

Dessa forma, observa-se não bastar que os responsáveis pela gestão das

organizações do terceiro setor envidem esforços na aquisição de recursos para a

manutenção das atividades no seu dia-a-dia, mas principalmente façam com que tais

recursos sejam utilizados (aplicados) de forma adequada.

Como então avaliar a atuação da gerência da entidade ? Para isto, tal autor aponta

três medidas de avaliação de desempenho gerencial, que são a eficiência, a eficácia e a

efetividade. Em sua visão, eficiência é a melhor forma de se fazer alguma coisa, com os

recursos disponíveis. Eficácia é fazer o que é para ser feito, ou seja, cumprir os objetivos

pré-determinados.

Nessa análise de desempenho dos componentes da organização, é preciso

considerar as hipóteses relacionadas no quadro a seguir:

Desempenho
Avaliação

Eficaz e eficiente Os objetivos propostos foram atingidos com a menor
utilização dos recursos disponíveis

Eficaz, mas ineficiente Os objetivos foram alcançados, mas com maior
consumo de recursos do que o previsto

Eficiente, mas ineficaz Os recursos foram utilizados conforme o
estabelecido, porém os objetivos previstos não foram

                                                          
14 TENÓRIO, Fernando (1999). org. Gestão de Ongs: principais funções gerenciais. 3. Ed. Editora

FGV. Rio de Janeiro.
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alcançados
Ineficaz e Ineficiente Os objetivos não foram alcançados e o consumo de

recursos
Quadro 2-Hipóteses para eficácia e eficiência.

A outra medida de avaliação de desempenho gerencial da organização é a

efetividade, que vem a ser a capacidade de corresponder às expectativas de seu público

alvo. Através de tais medidas, os gestores podem monitorar a atuação da entidade,

verificando se a missão está sendo cumprida com os recursos disponíveis e se a “clientela”

está satisfeita com os serviços e produtos por ela fornecidos.

As medidas aqui consideradas são de aplicação relativa, pois há casos em que as

organizações do terceiro setor, para atingir determinados objetivos, que variam de uma

entidade para outra, têm de ser menos eficientes, assim como também pode ocorrer o

inverso, onde seja necessário postergar alguma iniciativa, com a intenção de manter um alto

nível de eficiência.

Na análise e avaliação do desempenho das entidades que formam o terceiro setor,

não basta a aplicação das medidas apresentadas, mas é preciso considerar que a realidade de

tais organizações é diferente da realidade das empresas com fins lucrativos que fazem parte

do mercado.

Nessa mesma linha, os gestores da entidade devem atuar utilizando quatro funções

gerenciais, que são atividades realizadas com vistas à sobrevivência da organização ou da

área pela qual eles são responsáveis. Tais funções são:

•  Planejamento: É a ação de determinar a finalidade e os objetivos da

organização e prever as atividades, os recursos e os meios que permitirão

atingi-los ao longo de um período de tempo determinado;

•  Organização: É a ação de agrupar pessoas e recursos, definir atribuições,

responsabilidades e normas, de modo a atingir a finalidade e os objetivos

previstos;

•  Direção: É a ação de conduzir e motivar pessoas a exercerem suas tarefas a

fim de alcançar os objetivos organizacionais;

•  Controle: É a ação de comparar os objetivos estabelecidos e os recursos

previstos com os resultados atingidos e os recursos realmente gastos, a fim de

tomar medidas que possam corrigir ou mudar os rumos fixados.

3.2 Aplicação dos Fundamentos do Controle Gerencial
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Anthony (1980)15 ressalta que, ao se discutir a aplicação dos conceitos do controle

gerencial às entidades sem fins lucrativos, deve-se analisar algumas de suas características,

a saber:

1. A ausência de uma medida de lucro;

2. Sua tendência de serem organizações de serviço.

3. Restrições em metas e estratégias.

4. Menor dependência nos clientes para suporte financeiro.

5. O domínio de profissionais.

6. Diferenças na administração.

7. Diferenças na alta gerência.

8. Importância de influências políticas.

9. Uma tradição de controles gerenciais inadequados.

O autor afirma que em muitas dessas organizações, as saídas (receitas) não são

mensuráveis quantitativamente, já que elas têm objetivos diversificados e por isso torna-se

complexo avaliar o alcance de todos os objetivos segundo uma mesma medida.

Em sua visão, a falta de uma medida de desempenho equivalente ao lucro é o

principal problema de controle gerencial das organizações sem fins lucrativos. E que é

incorreto dizer que a ausência de lucro é a maior dificuldade.

Por isso, a atuação dos gestores das organizações do terceiro setor, requer algo

mais que uma sólida formação profissional e acadêmica, mas também eles devem estar

atentos para conviver com as consequências da ausência de uma medida de lucro, como

apontado também pelo autor:

•  Falta de critério unificado de ação;

•  Dificuldade de relacionar Custos e Benefícios;

•  Dificuldade de avaliar o desempenho;

•  Centralização de decisões;

•  Comparação entre departamentos;

Viu-se que as entidades que formam o terceiro setor são compostas por recursos

humanos, financeiros e materiais. Um dos maiores desafios a serem enfrentados por essas

                                                          
15 ANTHONY, Robert N., HERZLINGER, Regina E (1980). Management control in nonprofit

organizations. Richard D. Irwin, Inc.,  P. 34. Homewood.
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organizações, é como gerenciar esses recursos de forma a permitir que seja alcançada a

missão para a qual elas foram criadas e são mantidas.

Nesse sentido, é que muitos estudiosos do campo da gestão discorrem, em suas

obras, sobre a aplicação de técnicas gerenciais variadas, nas atividades das organizações do

terceiro setor. Isso deve-se ao fato de nem todos os fundamentos da gestão de empresas

com fins lucrativos, serem aplicáveis às organizações do terceiro setor, em função das

peculiaridades destas.

Nesse sentido, Ramanathan (1982)16 descreve o Sistema de Controle Gerencial

aplicado a entidades sem fins lucrativos, segundo o que ele chama de dimensões técnica e

comportamental do sistema de controle gerencial.

A dimensão técnica é aquela que descreve as ligações lógicas na hierarquia

missão-metas-objetivos-normas de uma organização. Tornando essas ligações explícitas, a

dimensão técnica, afirma o autor, eleva a habilidade do gerente de analisar questões de

planejamento e controle, presentes nas atividades da organização.

A dimensão comportamental é aquela que preocupa-se em integrar os seguintes

itens de uma organização: missão, metas, normas de desempenho e metas pessoais dos

empregados. O processo comportamental é interativo e envolve análise, comunicação,

negociação, barganha, resolução de conflitos, avaliação de desempenho e aconselhamento.

De um ponto de vista organizacional, o objetivo do processo é maximizar o trabalho dos

empregados, no que se refere a motivação e desempenho.

Para propósitos analíticos, a dimensão comportamental pode ser visualizada como

sendo formada por quatro ciclos distintos:

•  Planejamento: Decidindo quanto a missão social e às metas da

organização. Formulando estratégias considerando o

desenvolvimento e alocação dos recursos da entidade;

•  Programação: Decidindo sobre objetivos específicos consistentes

com a missão e metas da organização. Desenvolvendo programa

efetivo e integrado de atividades desenhadas para atingir aqueles

objetivos específicos com a devida consideração a todas as restrições

internas e externas;

                                                          
16 RAMANATHAN, Kavasseri V. Management Control in Nonprofit Organizations: Text and Cases.

New York: John Wiley & Sons, 1982.
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•  Orçamento: Decidindo quanto as normas e alvos de desempenho

para auxiliar na avaliação, em intervalos de tempo apropriados, se o

desempenho atual está de acordo com as metas e objetivos

estabelecidos. Elaborando orçamentos financeiros para facilitar a

gerência e o controle de despesas;

•  Relatórios e Avaliação: Avaliando o desempenho atual no tempo

apropriado com base nas normas, alvos, objetivos e metas pré-

estabelecidos. Iniciando a ação de controle  (atos corretivos,

modificação de plano, posterior coleta e análise de dados e assim por

diante). Orientação aos empregados.

A utilização dos fundamentos do controle gerencial aqui apresentados, nas

organizações do terceiro setor, não é um fim em si mesmo. Viu-se que todos os autores

mencionados ressaltam a importância do acompanhamento sistemático de todas as

atividades da entidade, onde todos os recursos utilizados devem ser aplicados

adequadamente no alcance da missão.

O elemento humano é o recurso mais importante que a entidade possui, já que

todos os processos são manipulados por pessoas, independentemente da função que

exerçam na hierarquia da organização.

4. Considerações Finais

A compreensão do significado do termo terceiro setor, depende do entendimento

da natureza e características de todos os elementos que dele fazem parte.  Nesse contexto, o

primeiro setor é representado pelo Estado, formado pelas entidades do poder público, seja

nas esferas federal, estadual ou municipal, o segundo setor é o Mercado, que é composto

pelas empresas com fins lucrativos.

Talvez o maior desafio enfrentado pelas organizações do terceiro setor em todo o

mundo, seja a sobrevivência com recursos tão escassos. Viu-se que para a continuidade de

suas atividades, essas entidades devem ser bem sucedidas na aplicação de dois conceitos

presentes naquele setor,  accountability e sustentabilidade.

Discorreu-se sobre a aplicação dos fundamentos do controle gerencial na gestão

daquelas organizações, como forma delas cumprirem a missão para a qual foram criadas e o

alcance dos objetivos traçados pelos seus gestores.
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