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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
1. Terceiro setor: conceitos essenciais.

2. O que é o terceiro setor.
3. As classificações jurídicas das organizações do terceiro setor.
4. Quais configurações as organizações do terceiro setor podem assumir.
5. Gestão social e terceiro setor.
6. Gestão social por meio dos tipos de racionalidade.

7. Os tipos de racionalidade na prática.

8. Entendimento do que é Gestão Social.
9. O porquê de se adotar a gestão social como uma prática no terceiro setor.
10. Gestão Social e seus fundamentos.

11.  O que é necessário para incorporar a gestão social no cotidiano de uma ONG.

12.  Os limites da gestão social.



Quando se depara com a palavra “Terceiro Setor”, o que

você pensa? Em instituições públicas, que não

objetivam o lucro? ONG’s? Em institutos de caridade?

Realmente, é confuso e pouco esclarecido esse termo,

pois pouco se fala sobre o Terceiro Setor no Brasil. Mas

não seria correto associar terceiro setor a apenas uma

categoria institucional. Ele é um termo “guarda chuva”,

que abrange diversas formas organizacionais. Vamos

esclarecê-las, assim como suas características

TERCEIRO SETOR: CONCEITOS ESSENCIAIS

ONG OSC
OSCIP



Pense que você está diante de 3 caminhos:

 

1. O primeiro, denominado “Primeiro Setor”, é o Estado, composto por órgãos públicos que

realizam ações voltadas à promoção do bem comum.

 

2. O segundo, chamado “Segundo Setor”, é composto por agentes de natureza privada, que,

na maior parte dos casos, são empresas. Estas, concorrem em mercados para que haja a

venda de produtos ou serviços.

 

3. Finalmente, temos o último caminho, no qual os agentes são de natureza privada, mas

praticam ações visando atender as necessidades e finalidades sociais (públicas) que nem o

Estado e nem as empresas podem ou pretendem suprir.

O QUE É O TERCEIRO SETOR?





QUAIS AS CLASSIFICAÇÕES JURÍDICAS DAS
ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR?

TOMADO  O  CAMINHO  DE  NÚMERO  3 ,  VOCÊ  AINDA  VAI  SE  DEPARAR  COM
OUTRAS  DUAS  DIFERENTES  FORMAS  JURÍDICAS  NO  TERCEIRO  SETOR .

A primeira é a fundação por meio da dotação

especial de bens (recursos) livres, especificando

o fim a que se destina e a maneira de

administrá-la, que, definidos, não poderão ser

alterados. Ela será administrada por órgãos

autônomos, em consonância com as

disposições estatutárias.

Contudo, o formato associado à ABAN é de

uma associação. Ela se caracteriza por uma

reunião de pessoas, que apresentam objetivos

comuns – mas propósitos distintos da

obtenção de lucro particular. Como dito na

seção anterior, a finalidade é atender às

demandas de uma determinada coletividade.

A diferença básica entre associações e fundações está relacionada com a gênese de tais

formas jurídicas. Enquanto as primeiras são decorrentes da reunião de pessoas, as segundas

se originam de um patrimônio vinculado a um objetivo de interesse coletivo ou público.



QUE CONFIGURAÇÕES AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR
PODEM ASSUMIR?

1) Ter natureza privada, não integrando, portanto, o Estado;

2) Não apresentar fins lucrativos: são organizações que não distribuem eventuais excedentes entre

os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de existência a geração de

lucros – podendo até gerar excedente, desde que reaplicados em suas atividades; 

3) São institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas;

4) São administradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades;

5) São voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer grupo de

pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade é livremente decidida pelos

sócios ou fundadores;

Por fim, cabe conceituar as configurações assumidas por organizações do terceiro setor.
Para se enquadrar como uma OSC (Organização da Sociedade Civil), entidades sem fins

lucrativos devem atender a cinco critérios:



GESTÃO SOCIAL E TERCEIRO SETOR
Após compreendermos o conceito de terceiro setor vamos entender o que é gestão social, para

que, a partir da explicação de suas características, de sua pertinência e de seus principais

fundamentos, possamos torna-la útil como um meio de gestão no terceiro setor



ENTENDENDO GESTÃO SOCIAL POR MEIO DOS TIPOS DE
RACIONALIDADE

Foi detalhado anteriormente que as organizações do terceiro setor buscam o atendimento de

necessidades sociais. Para alcançar esse fim elas necessitam de gestão, ou seja, da correta

mobilização de recursos humanos, físicos, financeiros etc. Não há uma forma única de se gerir e as

possibilidades dependem de elementos norteadores. Podemos denominar esses elementos de

“racionalidade” – e a racionalidade admite três formas: a instrumental, a substantiva e a

comunicativa.



OS TIPOS DE RACIONALIDADE NA PRÁTICA

Para entendermos essas três formas de racionalidade,

iremos apresentar alguns exemplos, ligados à

realização de uma viagem.

 

Para você chegar ao seu destino existem dois

caminhos distintos:

 

O primeiro é um trajeto mais curto, que implicará em

menor custo e, talvez, em menor risco – pois vocês

ficarão menos tempo na estrada.



OS TIPOS DE RACIONALIDADE NA PRÁTICA

O segundo é mais longo, gerando um consumo maior

de tempo e de recursos (como o combustível).

 

Contudo, ele apresenta uma paisagem muito mais

bonita, que agrada aos olhos e que faz da viagem

uma experiência mais prazerosa que a primeira

possibilidade.



Nos exemplos, observamos duas diferentes situações:

 

A primeira envolve uma decisão economicamente

racional: priorizamos o melhor emprego de recursos

(trajeto mais curto) para o alcance de um mesmo fim

(chegar ao destino). Trata-se de um padrão de

pensamento (de uma racionalidade) instrumental .

A segunda envolve uma decisão alinhada a um valor

estético (a beleza do trajeto) – ainda que a finalidade

(chegar ao destino) se torne mais onerosa (mais cara) e

mais demorada. Trata-se de um padrão de

pensamento (de uma racionalidade) substantivo.

Se você viaja sozinho, possui essas duas possibilidades

para decidir. Contudo, se você está acompanhado, terá

que negociar com seu parceiro – pois o padrão

decisório pode ser divergente.

A via da negociação nos levará a um terceiro padrão de

pensamento (de racionalidade): a via comunicativa.



A via comunicativa exige o diálogo, para que um

caminho consensual se estabeleça. Diferentemente da

objetividade instrumental e da subjetividade dos valores

individuais, a razão comunicativa associa-se à

intersubjetividade, ou seja, ao compartilhamento de

subjetividades. 

Assim, cada parte pode dizer o que quer, como quer, a

partir de quais interesses e quais valores pretende

interferir na decisão – que, agora, é coletiva. 

Assim, a Gestão Social nada mais é do que um processo

(ou meio decisório) que busca entender e atender às

diferentes perspectivas na tomada de decisão. Ela não

produto de um cálculo instrumental e nem dos valores

de um único indivíduo – o chefe, por exemplo. 



POR QUE ADOTAR A GESTÃO SOCIAL COMO UMA PRÁTICA NO
TERCEIRO SETOR?

Compreendido o conceito de gestão social você deve

entender a sua pertinência. A adequação deste

modelo ao terceiro setor ocorre em razão da mesma

entregar ao coletivo a responsabilidade pela

definição de meios e fins, democratizando o processo

decisório nas organizações.



GESTÃO SOCIAL E SEUS FUNDAMENTOS
Quando buscamos um conceito mais completo de gestão social, somos levados a considerar três

pilares: a cidadania deliberativa, a participação e o contexto dialógico.

 



OS TRÊS PILARES
A cidadania deliberativa diz respeito ao protagonismo das pessoas em qualquer espaço. Tal

protagonismo relaciona-se à tomada de decisão e, portanto, exige a manifestação por meio da fala –

que coloca em movimento argumentos e contrapontos, podendo produzir consensos. 

 

A participação requer que se tome parte de algo, devendo ser conquistada, pois não é mera

concessão (se é "dada” pode ser tomada de volta). Também deve ser espontânea, pois ninguém

participa bem se não quer ou se é obrigado.

 

O terceiro pilar é o contexto dialógico, que pressupõe a existência de espaços marcados por ampla

igualdade e por absoluto respeito às falas – já que é por meio delas que a decisão consensual pode

se estabelecer.

 

Censuras são impensáveis e autocensuras (comportamento daqueles que não se sentem capazes

de falar) devem ser combatidas – por meio da integração e da valorização das pessoas que

compartilham o espaço organizacional.



O QUE É NECESSÁRIO PARA INCORPORAR NO COTIDIANO DE UMA
ONG?

Para implementação da gestão social é

necessário valorizar e estimular a pluralidade,

a participação de todos e a opinião coletiva.

Priorizando o debate de ideias, a tomada de

decisão coletiva e o respeito mútuo, a gestão

pode se tornar mais legítima e mais eficaz,

pois múltiplas visões se aplicam aos

problemas. 

 

Para que possa ser implantada com sucesso é

importante que a igualdade e a democracia

na organização sejam valores fundamentais.



OS LIMITES DA GESTÃO SOCIAL
A gestão social não é capaz de florescer quando as vozes se calam e os diálogos param de ocorrer.

Contudo, participar, ter vez e ter voz requer comprometimento, exige disciplina e dá trabalho. 

Em paralelo, nossa história como país não foi marcada por uma democracia ininterrupta e

profunda. Assim, nem sempre nos sentimos donos ou responsáveis por aquilo que é público. Nem

sempre nos sentimos responsáveis pela promoção do bem comum.

Vencer os limites que impedem a vigência da gestão social, da gestão dialogada, é vencer a

indiferença, o individualismo, a referência do “eu” antes do “nós” e a busca pelo “meu” antes do

“nosso”. 

Apesar de tais dificuldades, a busca pela decisão e pela gestão centradas no diálogo pode fazer

muito bem a uma organização, principalmente no terceiro setor onde a ação voluntária pode

prestar serviços de grande valor à promoção do bem comum



 TERCEIRO SETOR 
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
1. Introdução para o assunto de Gestão de Pessoas.

2. Conceitos de liderança.

3. Habilidades de um líder.
4. Estilos de Liderança.

5. Trabalho em equipe.

6. Equipes eficientes.

7. Elementos típicos de uma equipe: quem são e como lidar.
8. Gestão de Conflitos: Aconselhamento, Mediação e Negociação. 

9. Motivação.

10. Cultura e Clima Organizacional.
11. Gestão do conhecimento.



INTRODUÇÃO PARA O ASSUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS
 

Apenas recordando, você viu que o terceiro setor utiliza recursos privados para atender

problemas que são públicos. E esses recursos são tanto materiais quanto humanos. Logo, é

interessante entender quem são essas pessoas, o que elas têm de potencial e o que elas

procuram com o voluntariado. Portanto, entender alguns conceitos e saber usar algumas

ferramentas da Gestão de Pessoas trará melhores resultados. Como coordenador será necessário

ser também um líder, não pela posição que ocupa, mas devido às consequências que pode gerar

agindo como um.

 

 

 

 

Mas, você sabe o que é liderança e  como liderar?



CONCEITOS DE LIDERANÇAHá uma diferença entre meramente exercer um cargo (e ser uma autoridade) e ser um líder:

Liderança, então, é a capacidade de transformar potencial em realidade, direcionar objetivo e

estimular a ação.



HABILIDADES DE UM LÍDER



AUTOCRÁTICO
O líder possuí um elevado

nível de poder sobre os

empregados;

PARTICIPATIVO:

O líder incentiva os

subordinados a contribuírem

com a decisão a ser tomada;

CARISMÁTICO:

O líder motiva toda a equipe

e é a base do grupo;

LAISSEZ-FAIRE:

 O líder age em relação a

equipe como “deixar fazer”;



TRANSACIONAL
O líder está concentrado no cumprimento da meta, na

organização, no desenvolvimento de sua equipe para cumprir a

meta;

TRANSFORMACIONAL
Inspira a equipe com uma visão compartilhada do futuro;



SITUACIONAL:

O líder utiliza um estilo de liderança para cada

situação (pessoa, nível de desenvolvimento,

tarefa), insiste da relação entre estilo do líder,

maturidade do liderado e situação encontrada.

Não existe um estilo de liderança adequado para

todas as situações, mas ocasiões e estilos

diferentes de gestores



TRABALHO EM EQUIPE

 A equipe consegue fazer com que as metas sejam mais criativas, concluídas mais

rapidamente e menos cansativas. Além de ser muito mais divertido e motivador. As

responsabilidades se dividem entre os participantes, as potencialidades aumentam, as

habilidades se somam e as limitações vão se desfazendo. O interessante é um membro

desafiar e animar a si mesmo e ao outro.

Mas, é preciso que se atentem às regras simples de convivência: ter respeito à individualidade e

colocar em evidência os interesses do grupo frente aos interesses individuais.

 Toda equipe é composta por três elementos: os participantes, o líder e os objetivos traçados. Mas,

você sabe por que é interessante formar uma equipe?

 



O QUE É UMA EQUIPE EFICIENTE?

 A equipe precisa ter objetivos claros (método SMART) e estes precisam ser avaliados e

revistos constantemente;

As habilidades individuais, por mais

diferentes que sejam, ao todo, devem

ser complementares e, com isso, as

limitações são sustentadas pelo

outro;

As ações precisam ser coordenadas,

sempre em direção aos objetivos,

tomando por base as diretrizes da

organização;

Ter autocrítica e críticas construtivas;

Transparência em todas as ações

realizadas e decisões tomadas;

Gestão participativa;



ELEMENTOS TÍPICOS DE UMA EQUIPE: QUEM SÃO E COMO
LIDAR?

 



ELEMENTOS TÍPICOS DE UMA EQUIPE: QUEM SÃO E COMO
LIDAR?

 



ELEMENTOS TÍPICOS DE UMA EQUIPE: QUEM SÃO E COMO
LIDAR?

 



ELEMENTOS TÍPICOS DE UMA EQUIPE: QUEM SÃO E COMO
LIDAR?

 



ELEMENTOS TÍPICOS DE UMA EQUIPE: QUEM SÃO E COMO
LIDAR?

 



GESTÃO DE CONFLITOS
Assim como qualquer instituição, a Aban está sujeita a passar por conflitos, os gerentes de projetos

devem estar   atentos em proporcionar um ambiente harmônico, isso só torna-se possível após o

conhecimento das caracteristicas individuais dos membros da equipe. É importante que se

conheça a personalidade, as preferências e gostos, para que, assim, possa-se controlar a   equipe

durante a execução dos projetos. É inevitável a ocorrência de conflitos, contudo, a partir do

momento que todos estão alinhados internamente, as chances de algo dar errado reduzem

drasticamente. Portanto, entender as individualidades e fazer com que elas se alinhem aos

interesse da organização é um importante meio de se reduzir conflitos.

Lembre-se, a existência de conflitos não faz uma equipe ruim. Pessoas têm opiniões diversas e é

esta pluralidade que gera o conflito, mas é esta diversidade, também, que traz riqueza à equipe,

pois significa que os membros têm diferentes formas de entender, conduzir e resolver um

problema. Um bom coordenador deve ter habilidade de resolver conflitos e isto significa conhecer

técnicas de aconselhamento, mediação e negociação.

 



ACONSELHAMENTO:
É uma técnica onde o conselheiro procura entender o outro e oferecer oportunidades para que este

reflita e veja a situação por outros ângulos.   O primeiro passo para se fazer aconselhamento é

aceitar e valorizar a diversidade. A equipe é um mosaico de peças distintas que unidas formam um

conjunto harmonioso. O aconselhamento geralmente é indicado antes de instaurar-se o conflito.

Normalmente nem existem dois lados envolvidos, é a pessoa que começa a se sentir incomodada,

descontente, não mais à vontade na instituição. O líder da equipe que tem a capacidade de

detectar isso, e é hábil na solução, presta um grande serviço ao seu grupo, evitando o início de um

conflito.

MEDIAÇÃO E A NEGOCIAÇÃO:
Ela prevê uma série de etapas, onde o mediador deverá ser uma pessoa neutra e ter paciência em

ouvir as duas partes. Procurando entender a questão e oferecer oportunidade para que cada um

reflita sobre outros pontos de vista, o mediador deverá se empenhar em encontrar soluções

conciliatórias que satisfaçam ambas as partes. O diálogo é muito importante para tentar achar o

ponto onde todos ganham pois deve-se sempre lembrar que as pessoas são diferentes, mas, assim

como peças de quebra cabeças, elas podem se encaixar e fazer do todo algo incrível.



MOTIVAÇÃO

A satisfação de contribuir com a diminuição do sofrimento ou das injustiças reforça a

motivação dos voluntários; 

A realização em trazer alegria ou contribuir com a autossuficiência das outras pessoas; 

Sentir-se um agente construtor de sua comunidade; 

Ver que está conquistando seus objetivos; 

Sentir-se aceito, aprovado, valorizado; 

Ser tratado com respeito, dignidade, fazer parte de um time animado, que o quer bem e

reconhecer que seu empenho é honesto e produtivo.

No voluntariado a motivação é vital, pois o voluntário não busca nada de concreto ou material,

busca satisfazer sua vontade de pertencer a algo maior e trazer alegria a terceiros, são

aspirações muito abstratas que merecem toda atenção, durante todo o tempo que o voluntário

permanecer na organização.

 

 



O QUE FAZER PARA MOTIVAR?

Estar em contato com os voluntários para responder a possíveis dúvidas e para que eles se

sintam realmente parte da equipe; 

Deixar claro, desde o início das atividades do voluntário, horários, atividades a serem

desenvolvidas, pessoa a quem se reportar, todas as informações que de alguma forma

podem impactar nas suas atividades como voluntário; 

Estar constantemente percebendo e elogiando as qualidades positivas do voluntário,

tomando cuidado para que as críticas sejam sempre construtivas e sejam feitas em particular

com cada voluntário e membro da equipe;

Mostrar os resultados, apontando sempre para o voluntário onde a sua participação fez a

diferença, além de mostrar que o voluntário faz parte de tudo que foi construído;

Manter sempre o voluntário ocupado com atividades que sejam necessárias para a

organização, bem como motivadora para o voluntário. As pessoas que não têm certeza de

estar sendo úteis tendem a procurar outro lugar para colaborar;

 

Para que esses pontos sejam satisfeitos é necessário que a instituição e seus voluntários exerça

as seguintes ações: 

 



CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL
As equipes, integradas pelos seus respectivos coordenadores e voluntários, são responsáveis pelo

andamento e realização das atividades diárias das organizações, atividades estas que apresentam

um grande envolvimento e relacionamento entre todos participantes da organização. Em função

do bom andamento da organização, é necessário que ocorra um relacionamento ativo, eficiente,

harmônico e sinérgico entre todos os envolvidos nos projetos e na administração.  O bom

relacionamento é essencial para a concretização das ideias e planejamento propostos. Os membros

das equipes são responsáveis por receber, passar informações e praticar ações com os demais

integrantes. Dohme (2001) classifica que o relacionamento entre integrantes pode ocorrer de três

maneiras:

 



A primeira observação é sobre a importância de se informar todas as  pessoas que se relacionam

e participam de alguma forma do desenvolvimento do projeto. Em virtude disso, a coordenação

do projeto deve estabelecer procedimentos que comuniquem e que façam circular todas as

informações relacionadas ao projeto. Alguns meios facilitadores desta comunicação são os

grupos de WhatsApp, quadro de avisos ou e-mails.

Feitas estas considerações, Dohme (2001) também ressalta a importância de algumas observações

para a efetivação do bom relacionamento interno da organização:



A segunda observação é a respeito da

integração das equipesde voluntários. É

importante que as equipes interajam entre si.

Não se deve perder a oportunidade de

esclarecer o que as equipes realizam e

contribuem para organização. Esta ação traz

ao voluntário o reconhecimento de seu

trabalho e contribui na troca de experiências.

Para a efetivação desta observação existem

inúmeras possibilidades: a integração e

participação de voluntários em reuniões,

seminários, eventos de capacitação e ações

sociais internas são algumas delas

A terceira observação é a respeito do

relacionamento da quipe com outra liderança.

Está relacionada à hierarquia interna. É

essencial que os coordenadores façam

observações e orientações sobre os demais

projetos. Contudo, estas ponderações devem

ser repassadas ao líder ou superior de cada

projeto. Esta ação deve ser tomada para evitar

constrangimentos internos.



A quarta e última observação diz respeito ao

relacionamento da equipe com os

profissionais da organização. Está relacionada

à comunicação clara da distinção entre o

trabalho voluntário e o profissional, onde, no

primeiro, o voluntario é responsável por

realizar “uma parte definida do processo”, já

no segundo, o profissional, na maioria das

vezes, realiza tarefas que necessitam de

dedicação exclusiva, as quais demandam

dedicação e um tempo maior. Portanto,   é

importante na integração do voluntario

mencionar os colaboradores que são

remunerados e explicar quais tarefas eles

têm possibilidade de atender.



GESTÃO DO CONHECIMENTO

Dados, informação e conhecimento; 

Conhecimento tácito e explícito;

Processos de conversão.

Gestão do conhecimento é um conceito bastante amplo, que relaciona-se a uma série de ações

que as organizações utilizam para possuírem um melhor aproveitamento estratégico. Para se ter

uma melhor compreensão sobre o que é e como utilizar a gestão do conhecimento, necessita-

se do entendimento de alguns conceitos básicos. Em vista disso, nesta parte mencionaremos

conceitos acerca de:

 

 

 

 

 



GC: DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
É importante que se entenda que dados, informações e conhecimento são processos que ocorrem

sequencialmente. Sendo assim, a realização de cada parte possui suma importância para a

concretização das ações estratégicas organizacionais. Para explicar cada parte do processo e sua

importância vamos utilizar a conceituação proposta pelos autores Davenport ePrusak (1998).

 
O conceito de dados é
classificado como um
conjunto de fatos relativos a
eventos ocorridos, sendo eles
distintos e objetivos. Nas
organizações eles são
utilitariamente descritos
como registros estruturados
de transações.

Já informação parte-se do
conceito de dar sentido aos
dados, ou seja, a informação
provém dos dados, é um
processo de conversão. Dar
sentido aos dados pode
ocorrer de cinco diferentes
maneiras,   sendo elas:
contextualização,

categorização, cálculo,

correção e condensação.

Por fim, para a informação se
transformar em
conhecimento necessita-se
que os seres humanos
realizem todo o trabalho. Esta
transformação vai agregar
valor à informação, por meio
de quatro processos:
comparação, consequências,
conexões e conversação.



CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

O processo de conversão do conhecimento ocorre a partir de diversas maneiras de interação.

Contudo, para entendê-lo, necessita-se inicialmente da compreensão de duas formas de

conhecimento que estão presentes no âmbito organizacional, segundo Carbone (2009, p.82) e

Lara (2004,p..31) respectivamente.

 

 

 

 

 

Os processos de conversão do conhecimento organizacional são frutos de processos contínuos de

interação como a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. Os processos de

interação mencionados podem ser induzidos por fatores como o campo de interação, a reflexão

coletiva, a associação do conhecimento e o “aprender fazendo”. Entendendo estes fatores, cabe à

organização fornecer aos indivíduos o contexto apropriado para a obtenção do conhecimento

individual, facilitando assim o desenvolvimento dos colaboradores, os quais passarão a realizar

suas atividades de maneira superior a que era realizada anteriormente.

 



GESTÃO DO CONHECIMENTO
O processo de gestão do conhecimento pode ser considerado o esforço contínuo para melhorar

o desempenho humano organizacional através de um processo dinâmico, social, que envolve

mudanças nas formas de como fazer, nas habilidades, na aprendizagem e nas estratégias de

inovação. 

Para que a criação de conhecimento perdure, as condições capacitadoras devem ser

aprimoradas ou atualizadas continuamente.   Para serem bem-sucedidos, os processos de 

gestão do   conhecimento   devem entender   que   a   inovação contínua passa pela atualização

contínua dos valores organizacionais e pela adoção de um estilo gerencial e de estruturas

organizacionais mais condutivas à criação do conhecimento organizacional.
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