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RESUMO:  Este artigo busca esclarecer o que constitui as organizações do terceiro setor e 
suas particularidades de gestão, na tentativa de questionar a aplicação de modelos gerenciais 
empresariais à sua gestão, evidenciando a necessidade de construir abordagens na Teoria das 
Organizações que vão muito além dos limites das organizações empresariais. Para tanto, 
inicia-se o estudo discorrendo sobre o conhecimento desenvolvido na Teoria das 
Organizações, abordando a questão da racionalidade instrumental e substantiva. Em seguida, 
trata-se de discutir questões relacionadas à identidade e características das organizações do 
terceiro setor e suas particularidades de gestão. As considerações finais apontam para a 
necessidade de ampliar o espaço da  Teoria das Organizações de forma a reconhecer a gestão 
das organizações do terceiro setor como peculiar e merecedora de um modelo autônomo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Desde o período do pós-guerra, a economia mundial vem passando por sucessivas 

transformações, as quais manifestam-se neste final de milênio em contradições e mudanças 
estruturais e conjunturais presentes na sociedade. Estas transformações passam pelo avanço 
tecnológico cada vez mais acelerado; novos níveis de exigências das relações interpessoais; 
aumento do desemprego; crescente individualismo das pessoas; questionamento de crenças, 
valores e conceitos aceitos como verdadeiros; globalização dos mercados; e maior 
competitividade das empresas. Este contexto de transformações associado à crise do Estado 
brasileiro e sua deficiência no suprimento de demandas sociais fazem crescer, sob formas 
organizacionais variáveis, iniciativas locais que buscam gerar novos tipos de solidariedade 
nos meios comunitários. Este novo espaço social é chamado de terceiro setor. 

Representado pela sociedade civil organizada, o terceiro setor é caracterizado por 
desenvolver atividades beneficentes, religiosas, sociais, culturais, de conhecimento, 
filantrópicas, objetivando concretizar as demandas e realizar ações para a finalidade social 
para o qual foram criadas. Essas organizações se mobilizam para missões como a preservação 
do meio ambiente, a proteção dos direitos humanos, a assistência social, defesa de minorias 
etc., além de articular a sociedade na defesa de seus direitos frente ao Estado para a 
fiscalização das organizações públicas e privadas, e para a inserção de comunidades 
socialmente à margem da sociedade. O trabalho realizado por estas organizações apela para a 
criatividade e para a dimensão voluntária dos indivíduos. “É mais rico em eficácia simbólica 
(com a sua relevância) do que em resultados quantitativos” (FERNANDES, 1997, p.32). 
 As organizações que atuam no campo social, contemporaneamente, têm assumido um 
papel cada vez mais significativo na promoção de ações sociais em diversos países do mundo 
e no Brasil, como conseqüência global de um contexto particular de uma sociedade pós-
industrial, caracterizada pela consolidação do modelo liberal de democracia, pela evidente 
crise da concepção de Estado nos países desenvolvidos denominada welfare state, pelo 
aumento das desigualdades sociais, pela precarização dos empregos e pela opção moderna de 
um Estado Mínimo parceiro da sociedade civil (MENDES, 1997; FALCONER, 1999; DINIZ, 
2000b). 

A partir da década de 80 essas organizações vêm ganhando visibilidade e 
incorporando novas instituições, assumindo diferentes formas jurídicas e organizacionais 

 1



dependendo do país ou da região em que estão localizadas. De fato, “a estruturação desse 
setor é resultado de uma combinação de fatores específicos de cada país, entrando nesse 
cômputo a formação sócio-econômica, as opções políticas realizadas e a própria cultura 
política local” (COELHO, 1998, p. 20). Somente como ilustração, na França há o predomínio 
de formas associativas, e em 1990 já existiam cerca de 170 mil associações com quase um 
milhão de trabalhadores assalariados (MANOA1 apud ANDION, 1998); em Quebec 
predomina as organizações comunitárias, na Itália as cooperativas solidárias, nos Estados 
Unidos as corporações de desenvolvimento comunitário, na América Latina e no Brasil, as 
organizações não-governamentais (ONGs) e populares (ANDION, 1998). 

Embora a emergência das organizações do terceiro setor indique a formação de uma 
variedade de organizações que visam a promoção social, e do dinamismo e da amplitude que 
têm assumido nos dias de hoje, estas têm recebido pouca atenção dos estudiosos ao se 
observar relativa escassez acadêmica a respeito, sobretudo no que se refere ao campo da 
gestão. Argumenta-se que “a intensidade da ação social desses grupos e a variedade de tipos 
de organização existentes configuram um fenômeno inovador e significativo, que não mais 
pode ser negligenciado pelos estudiosos da teoria administrativa. Em particular, a análise das 
formas de funcionamento e da ação coletiva dessas organizações pode constituir uma fonte de 
ricos aprendizados tanto para a prática, quanto para a reflexão teórica na área da gestão de 
organizações” (ANDION,1998, p. 8). 
 Cabe observar que nas últimas duas décadas ocorreram muitas mudanças e 
transformações tanto na esfera política, social, econômica, que trouxeram novas exigências às 
organizações do terceiro setor, marcadas pela necessidade de reestruturação e 
profissionalismo, obrigando-as a promoverem ajustes organizacionais na sua estrutura e na 
sua forma de ação na sociedade. FALCONER (1999) destaca que várias ações no plano 
organizacional estão em curso no país com intuito de criar iniciativas destinadas a apoiar as 
entidades do terceiro setor e a aperfeiçoar sua gestão. É o caso, por exemplo, das várias 
iniciativas recentes surgidas no meio acadêmico dedicadas ao estudo do terceiro setor e à sua 
gestão, como Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS), da Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo, o Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor (CEATS), da Faculdade 
de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, o Núcleo de Estudos em 
Administração do Terceiro Setor da PUC-SP, entre outras. 
 A preocupação com a gestão das organizações do terceiro setor tem se intensificado de 
tal maneira nunca encontrada na história destas organizações e tem se mostrado como um 
grande desafio para os gestores destas organizações.  

Vários autores apontam que um dos maiores desafios para as organizações do terceiro 
setor é o desenvolvimento de uma estrutura de gestão adequada às suas particularidades. 
Acredita-se que uma reflexão sobre a gestão das organizações do terceiro setor não pode ser 
feita sem considerar suas particularidades. Deste modo, a complexidade e diversidade do 
fenômeno em questão remetem à necessidade de estudar e refletir o objeto, assim como suas 
características principais, sua história e seu atual papel na sociedade, principalmente quando 
se busca pensar na necessidade de se desenvolver um tipo de gestão adequada a estas 
organizações. Segundo MARTINS (1999), geralmente, tenta-se adaptar as teorias 
relacionadas aos demais setores às organizações sem fins lucrativos, o que é um esforço 
válido, dada a necessidade de se atuar sobre uma realidade emergente. No entanto, cabe 
ressaltar aqui que estas organizações possuem singularidades no desenvolvimento de suas 
atividades, que devem ser consideradas na proposta de melhoria de sua gestão. Há um 
consenso entre vários autores que a administração nestas organizações deve ser desenvolvida 
considerando-se o seu perfil e suas demandas específicas, e não meramente pela transposição 
de técnicas e modelos gerenciais desenvolvidos no meio empresarial.  
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Neste sentido, este ensaio tem por objetivo: 
Compreender o conhecimento desenvolvido pela teoria organizacional; ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

A necessidade de refletir sobre a gestão das organizações do terceiro setor,  considerando 
suas particularidades; 
Questionar a aplicação dos pressupostos da administração empresarial à gestão das 
organizações do terceiro setor; 
Firmar a necessidade de desenvolver na Teoria das Organizações abordagens que vão 
além dos limites das organizações empresariais. 

 
2. O CONHECIMENTO DESENVOLVIDO NA TEORIA ORGANIZACIONAL: a 
racionalidade administrativa  

 
A origem da racionalidade administrativa freqüentemente é vista como produto 

histórico e não como força ativa da psique humana. Sua origem é associada a origem do 
sistema capitalista, como se a noção de razão começasse apenas com esse sistema. Segundo 
REBELATO (2000) este tipo de argumentação não corresponde à realidade, pois mais parece 
uma  apologia ao capitalismo e se destina a justificar sua superioridade sobre os demais 
sistemas que o precederam. O autor argumenta que a racionalidade sempre ocupou seu lugar 
como princípio da ação prática humana, desde as sociedades primitivas. Entretanto, é com o 
advento da sociedade industrial que a razão chega ao seu triunfo como elemento central de 
comportamento, dada as próprias características do sistema capitalista. 
 Desse modo, sobretudo a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, que o 
homem começa a submeter seus desejos, anseios, benefícios e interesses em função de um 
mercado econômico crescente, alimentado pela ilusão de que não há limites para a 
produtividade humana. Alguns pressupostos que animavam o ser humano ao longo de sua 
história, como a moral, a religião, a honra, a família, o auto-respeito, começam a ser 
substituídos por valores impostos pelo novo paradigma econômico: a prosperidade material 
de cada indivíduo o levaria a felicidade e a uma sociedade mais justa. Segundo BAYMA 
(1993), o valor do sagrado, da religião, do mágico e da intuição são subestimados e 
considerados configurações da “desrazão”. 
 POLANYI (1980) destaca que todos esses valores e pressupostos eram agora 
considerados irrelevantes à produção e estavam significativamente em um mundo ‘ideal’. As 
relações sociais passam a ser guiadas por este novo paradigma econômico, caracterizado pela 
crescente importância do mercado, e o homem passa a ser gerido por uma ilusão.  

Nesse momento histórico da sociedade moderna há um reducionismo mecanicista das 
dimensões humanas, trazendo incutida a idéia de que a necessidade material deve prevalecer 
sobre qualquer outro valor. Essa linha de pensamento começa a fundamentar 
consideravelmente as relações sociais na sociedade moderna, tendo como pressuposto o 
cálculo utilitário de conseqüências, que se traduz no melhor meio para se atingir determinados 
fins. A razão passa  a prevalecer sobre qualquer tipo de sentimento humano.  

Para RAMOS (1989), o que a Idade Moderna denomina de razão, possui um cunho 
extremamente funcionalista de visão da realidade, fazendo com que outros elementos 
importantes do mundo real sejam, ou mal compreendidos, ou deixados de lado. Assim, o que 
é típico da racionalidade moderna, relata BERTERO (1992), é a sua preocupação com utilizar 
a logicidade para dominar a realidade exterior ao homem, particularmente as forças da 
natureza. 
 Entretanto, PIZZA JR. (1994) destaca que modernamente o conceito de razão não tem 
resistido ao seu próprio uso, na medida em que os resultados danosos ao meio ambiente, à 
psique das pessoas, ao convívio e ao próprio conhecimento, tendo como base um tipo de 
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iniciativa completamente dirigida para a acumulação de bens e riqueza ou de dominação 
econômica, vêm tornando imperativa uma reavaliação do que se entende por razão.  

A generalização dos princípios econômicos para todas as atividades humanas tem 
desconfigurado a vida humana associada. Para RAMOS (1989), o homem é um ser complexo 
e possui necessidades complexas, que vão além dos limites da materialidade. “Assim, explicar 
o homem, ou a ciência social, a partir da razão instrumental, utilitária ou funcional é, no 
mínimo, relegar ao ser humano, um absurdo reducionismo psicológico de suas múltiplas 
necessidades, reduzindo a apenas uma dimensão, a funcional, as necessidades 
multidimensionais do homem, seja em contato com os outros ou com a natureza” 
(MONTOVANELI JR., 1994, p.19).  
 Para o sociólogo Guerreiro Ramos “a razão é o conceito básico de qualquer ciência da 
sociedade e das organizações. Ela prescreve como os seres humanos deveriam ordenar sua 
vida pessoal e social” (RAMOS,1989, p.23). No entanto razão instrumental tem prevalecido 
como pensamento essencial nas sociedades e nas organizações.  

A sociedade moderna estruturou-se, indiscutivelmente, em inúmeras organizações 
complexas, com a finalidade de atingir fins específicos, que satisfariam as suas necessidades 
(ETZIONI, 1976; MOTTA & PEREIRA, 1986). Com a predominância da racionalidade 
instrumental, as organizações se direcionam para o cálculo utilitário das conseqüências. De 
fato, a razão instrumental é própria das burocracias, incidindo sobre a Teoria das 
Organizações, “como se a organização tivesse vida própria e servisse ao mercado e não ao 
homem” (MONTOVANELI, 1994 p. 20). “Desde o início do século a racionalidade 
instrumental fornece a base de quase todos os esforços para elaboração de um corpo técnico 
que privilegie, dessa forma, uma gestão de natureza utilitarista, voltada para maximização dos 
recursos quanto para o alcance de fins desprovidos de julgamento ético” (SERVA, 1997a, 
p.49).  
 Confinadas no seu ambiente de trabalho, sujeitas a regras despersonalizantes, 
envolvidas com tarefas produtivas, as pessoas dão forma e fundamento à produção de bens e 
serviços, mesmo que isto tenha que contrariar suas próprias opiniões. O ser humano não é 
destituído de razão pelo simples fato de incidentalmente transformar-se em peça da 
engrenagem produtiva, mas sim que implicitamente abre mão da sua prerrogativa de 
julgamento sempre que passa a fazer parte de um universo planejado para a produção (PIZZA 
JR., 1994). 
 Por outro lado, as organizações têm deixado de considerar a racionalidade substantiva, 
orientada pelos valores e convicções, sendo indiferente aos seus resultados. A noção de razão 
substantiva está relacionada a valores “ao ato intrinsecamente inteligente, que se baseia num 
conhecimento lúcido e autônomo das relações entre fatos. É um ato que atesta a 
transcendência do ser humano, sua qualidade de criatura dotada de razão (...) é estreitamente 
relacionado com a preocupação em resguardar a liberdade”. Já a razão instrumental “não se 
aprecia propriamente a qualidade intrínseca das ações, mas o seu maior ou menor concurso, 
numa série de outros, para atingir um fim preestabelecido, independentemente do conteúdo 
que possam ter as ações” (RAMOS, 1983b, p.39). Percebe-se, assim, que a racionalidade 
substantiva, é muito diferente daquela que busca o sucesso individual desprendido de 
julgamento ético, apenas pautado no cálculo utilitário e no êxito econômico; esta atitude é 
típica do embasamento fornecido pela lógica da razão dita instrumental (SERVA, 1997b). 

Neste sentido, o homem moderno tem se tornado uma extensão da máquina, um 
fragmento do processo produtivo e a ideologia da Teoria Organizacional tem acentuado a 
perpetuação desta visão. Dessa forma, a razão instrumental encontrou campo propício de 
expansão dentro da Teoria Administrativa.  
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No novo paradigma econômico, o mercado determina as necessidades humanas. É 
neste novo paradigma que a Teoria das Organizações se desenvolve, não logrando incorporar 
toda a diversidade e complexidade organizacionais contemporâneas, limitando-se ao universo 
das organizações empresariais. Entretanto, segundo BURREL & MORGAN (1994) a Teoria 
das Organizações vem sendo desafiada por um conjunto de elementos que, embora 
pertencentes ao cenário contemporâneo, são estranhos à concepção de organização formal e 
indicam um caminho razoável para o rompimento com o paradigma utilitarista 

Na realidade, o fato da Teoria das Organizações não distinguir entre as diferentes 
faces da racionalidade, ou seja, entre o significado do substantivo e do instrumental, faz 
prevalecer a idéia de que só existe a organização formal, tornando obscuro o fato de que este 
tipo de organização é um produto e uma exigência do sistema capitalista de produção. Em 
consonância com essa idéia RAMOS (1989, p.121) destaca que “a organização econômica 
formal não pode ser considerada um paradigma, segundo o qual devam ser estudadas todas as 
formas de organizações, passadas, presentes e emergentes”. 

Segundo MORGAN (1996, p.17), “as organizações são fenômenos complexos e 
paradoxais que podem ser compreendidos de muitas maneiras diferentes. Muitas das nossas 
idéias assumidas como certas sobre as organizações são metafóricas, mesmo que não sejam 
reconhecidas como tal. Por exemplo, freqüentemente falamos sobre as organizações como se 
elas fossem máquinas desenhadas para atingir fins e objetivos predeterminados que devem 
funcionar tranqüila e eficientemente. E, como resultado deste tipo de pensamento, 
freqüentemente tentamos organizá-las e administrá-las de maneira mecanicista, impelindo 
suas qualidades  humanas para um papel secundário”. 

FISCHER & FALCONER (1998) afirmam que o ensino e a pesquisa em 
Administração sempre estiveram preocupados em descrever as características e prescrever os 
procedimentos próprios das organizações empresariais capitalistas e das burocracias de 
órgãos estatais, nunca dedicaram especial atenção às organizações que se proliferavam na 
periferia de ação desses sujeitos principais. 

O que se pode verificar no conjunto das Teorias Organizacionais é a promoção 
constante do ajustamento do empregado ao processo de produção, independentemente do 
potencial racional-substantivo que o homem traz consigo para dentro das organizações. 
Centrada especificamente em condições técnicas, o conjunto das Teorias Organizacionais 
desenvolveu-se legitimando a racionalidade instrumental, enquanto fator determinante do 
mercado e da vida social em seu conjunto. Para RAMOS (1989, p.127), “antes da sociedade 
de mercado nunca existiu uma sociedade em que o critério econômico se tornasse o padrão da 
existência humana. A presente Teoria das Organizações é, sobretudo, uma expressão da 
ideologia de mercado, e é da natureza desta ideologia negligenciar os pontos envolvidos pela 
interação simbólica.” 
3. ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR  
 

Uma expressão da chamada racionalidade substantiva pode ser encontrada nas 
organizações do terceiro setor, que são caracterizadas por serem sem fins-lucrativos, criadas e 
mantidas pela participação voluntária, voltadas para o atendimento das necessidades de 
organizações de base popular, complementando a ação do Estado. Suas atividades não são 
pautadas pelo lucro, mas sim por laços de solidariedade que permeiam o comportamento dos 
indivíduos em sociedade. Estas organizações vêm ganhando muito espaço no mundo todo e 
no Brasil, principalmente a partir da década de 80, formando um espaço mobilizador de 
reflexão, de recursos e, principalmente, de ação. 

No Brasil, com o processo de democratização da sociedade,  na década de 80, surgem  
novas relações entre os atores sociais presentes na sociedade civil com o Estado, e o processo 
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de participação ganha novos contornos e formas. No cenário político dos anos 90, o terceiro 
setor aparece sob formas organizacionais diversas, com voz própria, articuladas 
horizontalmente com outras instituições que lutam por uma sociedade mais democrática, 
tendo como características a autonomia, a vocação e o compromisso político e relações de 
solidariedade com a sociedade.  

O retrato do terceiro setor enquanto espaço mobilizador de ação social no Brasil deve-
se, principalmente, pelo apoio dado pelas entidades multilaterais de cooperação internacional, 
através do financiamento de projetos de desenvolvimento; e pelo Governo Federal, que tem 
reconhecido a importância do terceiro setor ao estabelecer novas relações com a sociedade 
civil. 
 As organizações do terceiro setor começam a alterar o espaço social e econômico da 
esfera pública. Tradicionalmente o mercado e o Estado têm ocupado um papel privilegiado na 
cena pública, que há de ser transformado por este terceiro ator social “não-governamental” e 
“não lucrativo”, mobilizado pela dimensão voluntária do comportamento dos indivíduos. 
FERNANDES (1994, p.20) afirma que “as relações entre Estado e mercado, que tem 
dominado a esfera pública, hão de ser transformadas pela presença dessa terceira figura – as 
associações voluntárias.” Esse novo espaço social na sociedade moderna tem provocado 
mudanças nos valores sociais, éticos, culturais e de cidadania. 
 A idéia de um terceiro setor recupera a imagem de que na esfera pública não está 
presente somente a dicotomia público-privado tradicionalmente aceito, onde de um lado, tem-
se Estado, representando o público, e de outro, o mercado, representando o privado. Existe 
uma terceira figura, que é a sociedade civil. Este terceiro ator, segundo FERNANDES (1994), 
nos leva a imaginar que a vida pública se dê entre três pólos, que não se sobrepõem, e que a 
um tempo se opõem e se atraem. 
 Nesta idéia de terceiro setor tem implícita que as organizações que se encontram na 
sociedade podem ser divididas em três modelos de setores autônomos e interdependentes: 
primeiro setor (mercado), segundo setor (governamental) e terceiro setor (atividades sem fins 
lucrativos). Essa classificação, segundo COELHO (1998), é usada pela maioria dos autores 
americanos, o que tem uma certa lógica, pois consideram que o mercado foi o primeiro a se 
constituir na história. Mas também encontra-se alguns autores, como por exemplo 
BRANDÃO & SILVA (1998), que denominam o contrário: governo como primeiro e 
mercado como segundo. A figura abaixo ajuda a esclarecer e demarcar as possíveis fronteiras 
entre os setores. 

 
 
 
 
 

Figura 1 - O modelo dos três setores 
 

 AGENTES   FINS   SETOR         

privados  para  privados  = mercado 
públicos  para  públicos  = Estado 
privados  para  públicos  = terceiro setor 
públicos  para  privados  = corrupção 

 Fonte: FERNANDES (1994, p. 21) 
 
 Como se pode perceber pela figura 1, o primeiro setor é representado pelo mecanismo 
de mercado, geralmente é o maior setor em qualquer país e os interesses privados se 
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sobressaem sobre qualquer interesse mais amplo ou público. A busca e obtenção do lucro são 
os principais objetivos. “No mercado as atividades envolvem troca de bens e serviços para a 
obtenção de lucro, baseados nos mecanismos de preços e ligados à demanda” (COELHO, 
1998, p.28). 
 O segundo setor, representado pelo Estado, tem o papel de estabelecer políticas 
públicas que atendam as reais necessidades da população. COELHO (1998) afirma que no 
Estado a ação é legitimada por poderes coercitivos, que estão enquadrados em um arcabouço 
legal que limita e regula sua atuação, como por exemplo a lei, que obriga o atendimento 
universal das necessidades sociais. Se o Estado estiver agindo em busca de objetivos 
privados, e distantes do bem público poderá ser entendido como agente corruptor, distante dos 
interesses públicos. 
 O terceiro setor é constituído por organizações privadas sem fins lucrativos, que geram 
bens e serviços de caráter público, porém não se caracterizam como governamental. Seriam 
àquelas atividades nem coercitivas nem voltadas para o lucro. 
 Ainda não se tem muito claro a relação entre os três setores e a definição de suas 
fronteiras, visto que são muito poucas as pesquisas sobre o fenômeno em questão. Na 
realidade o que se percebe é que estes setores “interpenetram-se e condicionam-se de tal 
maneira que a definição exata dos limites é motivo de controvérsias e variações no tempo e no 
espaço” (FERNANDES, p.21). 

Para caracterizar esse conjunto de organizações complexas e diversificadas que estão 
crescendo na sociedade, estão surgindo várias denominações, como organizações não-
governamentais, economia solidária, organizações não-lucrativas, terceiro setor, movimento 
alternativo, organizações voluntárias etc., que são usados em contextos bastante diferentes e 
com vários significados, causando confusão sobre o tema ainda pouco conhecido. Segundo 
COELHO (1998), esses termos se misturam, e são caracterizados por uma certa imprecisão 
terminológica, que apesar de serem freqüentemente utilizados para um mesmo objeto, podem 
significar coisas diferentes, revelando a dificuldade de enquadrar toda a diversidade de 
organizações em parâmetros comuns. Para FALCONER (1999), pode-se atribuir essa 
imprecisão observada no uso do termo à falta de conhecimento mínimo do que este significa 
entre muitos daqueles que o empregam.  
 A grande dificuldade de definir e conceituar o terceiro setor é devido, em grande parte, 
à diversidade e à pluralidade do campo de estudo em questão, à transposição de conceitos e 
técnicas desenvolvidas em realidades históricas, jurídicas e culturais diferentes, e à falta de 
informações e estudos empíricos sobre o tema, o que dificulta, também, a realização de 
comparações entre organizações dos diferentes países (FALCONER, 1999). Entretanto, 
HUDSON (1999) alerta que o espírito do setor é movido pela sua diversidade.  
 A literatura sobre o assunto, genericamente, engloba no setor todas organizações 
privadas, sem fins lucrativos que atuam em benefícios públicos e coletivos. THOMPSON 
(1997) em sua definição registrou que o terceiro setor engloba todas aquelas instituições sem 
fins lucrativos que, a partir do âmbito privado, perseguem propósito de interesse público. O 
autor complementa dizendo que aqui terminam as semelhanças, porque ao tentar entender o 
que é este setor, e qual o seu papel, as diferenças são enormes. Uma caracterização comum a 
vários autores é marcada pela negação e pela oposição: “não-governamental” e “sem fins 
lucrativos”. Segundo FERNANDES (1994), a primeira negação - “não-governamental” - 
revela que não faz parte do aparato do Estado, e que, provavelmente, não deverão fazer. E a 
segunda - “sem fins lucrativos” - refere-se a organizações que embora arrecadem recursos 
essas organizações não são geridas segundo a lógica empresarial presente no mercado, que 
tem a busca incessante do  lucro como um dos seus principais objetivos.  
 A questão da terminologia, sem dúvida, está relacionada com a construção de uma 
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identidade para o setor (COELHO, 1998). O terceiro setor ainda não tem uma identidade 
definida, o que dificulta ainda mais sua conceituação. RIFKIN (1997) destaca  que sem 
identidade não há como o setor consolidar sua ação. Ainda que isto corresponda à realidade, 
deve-se ressaltar que a “própria idéia de um terceiro setor está longe de ser clara na maioria 
dos contextos. Torná-la clara é tanto uma tarefa intelectual quanto prática, já que não fará 
sentido a menos que um número expressivo daqueles envolvidos venha a considerá-la uma 
idéia significativa” (FERNANDES, 1995, p.34). 

O conjunto de organizações que pertence a este setor é muito diverso e complexo. Vão 
desde organizações filantrópicas tradicionais, organizações não-governamentais até 
iniciativas empresariais. Esta é uma das razões da noção de terceiro setor ser considerada tão 
complexa congregando no interior de sua ‘amplitude conceitual’ organizações semelhantes, 
mas de origens históricas e naturezas diversas. 

Assim, pode-se dizer que as organizações que compõem o terceiro setor no Brasil 
variam muito quanto a sua forma de atuação na sociedade, seus valores, sua relação com o 
Estado e com o mercado e quanto a suas ideologias, contribuindo ainda mais para a falta de 
uma identidade para o setor. Desta forma, para classificar as organizações do terceiro setor, 
como qualquer outra, “encontra-se problemas ao definir os limites, pois casos fronteiriços 
variam de significação conforme o contexto histórico e cultural” (FERNANDES, 1994, p.27). 
 
4. A GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: singularidades e 
características 

 
O desafio do desenvolvimento de uma estrutura de gestão adequada às peculiaridades 

das organizações do terceiro setor tem sido destacada como uma das suas maiores 
dificuldades por diversos autores, tais como: SCORNAVACCA JR. et al. (1998), BAYMA 
(1997), FEICHAS (1995), entre outros. Na realidade existem poucos estudos sobre a gestão 
que levem em conta as particularidades das organizações do terceiro setor. Segundo ANDION 
(1998), os trabalhos existentes sobre a gestão destas organizações, na maioria das vezes, além 
de não considerar suas singularidades, descaracterizam as organizações estudadas, 
analisando-as através de uma abordagem funcionalista, baseada nos mesmos conceitos e 
instrumentos utilizados no estudo das organizações empresariais. 
 A tendência à profissionalização crescente das organizações do terceiro setor faz com 
que estas se ajustem às regras do sistema institucionalizado, ou seja, às regras do mercado. 
Quando isto acontece passa a predominar nestas organizações a mesma racionalidade que 
predomina nas organizações empresariais e no Estado: a racionalidade instrumental. Para 
DINIZ (2000a), as mudanças que têm ocorrido na estrutura e no contexto das organizações do 
terceiro setor indicam uma tendência de reprodução das modernas práticas gerenciais próprias 
das empresas lucrativas, uma vez que estas mudanças se dão através da transposição de 
técnicas gerenciais empresariais, onde atuam ex-executivos da área privada, consultores e 
empresas financiadoras. 
 Ressalta-se, porém, que nas organizações do terceiro setor a racionalidade substantiva 
parece predominar, limitando a configuração burocrática (SERVA, 1997a), própria da 
abordagem dada pela administração empresarial. No entanto, a profissionalização crescente 
dessas organizações tem significado a adoção da gestão empresarial e, conseqüentemente, 
está deixando seus valores de solidariedade, liberdade e autonomia ameaçados pela 
instrumentalidade. Uma gestão que desvaloriza a dimensão intersubjetiva em favor dos 
aspectos instrumentais não considera suas particularidades, o que pode conduzir a ação 
administrativa destas organizações unicamente do ponto de vista utilitarista. 
 Aqui é importante lembrar que a transposição de técnicas gerenciais oriundas da esfera 
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privada não se dá de maneira linear e absoluta, esbarrando-se nas particularidades de gestão 
destas organizações. Ferramentas administrativas privadas carregam em si conceitos e 
pressupostos que, em alguns casos, podem trazer distorções quanto à natureza da gestão 
demandada na esfera social (MINTZBERG, 1996). 
 Este fato pode ser comprovado em pesquisa realizada nestas organizações, onde 
observou-se que existe uma forte resistência para adaptarem-se aos mecanismos e critérios 
próprios dos modelos empresariais de Administração. Ficou claro também que os 
participantes eram resistentes a qualquer tipo de avaliação que pudesse expor suas 
fragilidades, mesmo que essa avaliação contribuísse para o seu aperfeiçoamento (FISCHER & 
FALCONER, 1998). Para CUNHA (1997), SCORNAVACCA JR. et al. (1998); MENDES 
(1997) e BAYMA (1997) a relutância em adotar modelos gerenciais empresariais é devido 
principalmente aos traços da cultura organizacional, como a missão voltada para questões 
sociais, e o alto grau de informalidade nas relações sociais. Estas organizações têm verdadeira 
aversão ao modelo burocrático, temendo uma descaracterização dos seus ideais, em função do 
tecnocratismo e instrumentalismo.  

Isto acontece porque as características da gestão das organizações do terceiro setor são 
diferentes da gestão empresarial. Evidentemente que o aperfeiçoamento da gestão das 
organizações do terceiros setor é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados, podendo levar a melhores resultados no curto prazo e a melhor utilização dos 
recursos. No entanto, as Teorias Administrativas não podem ser importadas e impostas às 
organizações do terceiro setor, pois existem diferenças importantes e sutis nas diferentes 
naturezas que permeiam estas organizações que precisam ser compreendidas. Estudos 
realizados por ALVES & MELO (2000); HUDSON (1999) e TENÓRIO (1997) apontam que 
a gestão destas organizações apresenta as seguintes características: 

clima organizacional é pautado na igualdade e no direito de participação de todos os 
membros da organização; 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

o trabalho é motivado por um ideal compartilhado entre todos os membros que a compõe, 
principalmente as equipes técnicas e de direção, onde o objetivo primordial é a auto-
realização de seus membros; 
as pessoas que prestam serviços a estas organizações são extremamente identificadas com 
a missão organizacional, sendo esta sua principal fonte de motivação; 
há um maior compartilhamento das informações, pois prevalece nestas organizações a 
lógica da cooperação; 
a informalidade está presente nestas organizações, visto que estas raramente possuem 
normas e procedimentos escritos e a tomada de decisões é coletiva; 
fato de se ter trabalho voluntário e remunerado em um mesmo ambiente faz com que estas 
organizações tenham uma postura diferente ao se relacionar com as pessoas, desde o 
momento de recrutamento, treinamento e ações do cotidiano. Muitas vezes em 
recompensa ao trabalho voluntário as pessoas querem seus pontos de vista reconhecidos e 
desejam participar ativamente na tomada de decisão; 
apresenta estruturas administrativas complexas, resultado de diversos interesses e 
peculiaridades, tais como a dificuldade de se quantificar objetivos e monitorar o 
desempenho organizacional. 

Por estes estudos pode-se perceber  que as características das organizações do terceiro 
setor são muito diferentes das organizações empresariais. Cabe destacar que a assimilação de 
tecnologias gerenciais se processa através da interação cotidiana entre diferentes atores 
organizacionais, que não operam sob uma racionalidade imutável e/ou homogênea (VELTZ & 
ZARIFIAN2, 1993 apud TEODÓSIO, 1999), desenvolvendo diferentes percepções, 
posicionamentos e ações sobre novos modelos de gestão propostos. Um modelo gerencial, 
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longe de ser um produto ou objeto a ser usado, é fruto da articulação entre dimensões 
técnicas, psicossociais e econômicas (TEODÓSIO, 1999). 
 As singularidades das organizações do terceiro setor, tais como a busca de 
solidariedade, identidade, estruturação de redes de sociabilidade e produção de sentido, 
devem ser consideradas na proposta de melhoria de sua gestão. É uma gestão voltada para o 
social, e o que se tem observado, segundo TENÓRIO (1998), é que a teoria e a prática da 
gestão social tem se pautado pela lógica do mercado e pelas questões individuais, que são 
muito mais coerentes com a gestão empresarial do que com a gestão que deve atender ao bem 
comum da sociedade.  
 De acordo com SILVA et al.(1999, p.163) “a gestão social deve ser compreendida 
como um conjunto de processos sociais no qual a ação gerencial se desenvolve por meio de 
uma ação negociada entre seus atores, perdendo o caráter burocrático em função da relação 
direta entre o processo administrativo e a múltipla participação social e política. Essa 
perspectiva de gestão social se pretende em permanente construção, não assumindo, portanto, 
um caráter normatizador”. 
 Neste sentido, a gestão das organizações do terceiro setor apresenta uma complexa 
problemática, cuja análise deve ir além dos referenciais teóricos empresariais. ANDION 
(1998, p. 21), afirma que “o estudo da gestão nessas organizações deve sair dos limites 
estreitos do management tradicional, para tentar entender a singularidade do fenômeno em 
questão”. Ou seja, é preciso entender o que se constitui a realidade destas organizações, para 
aceitar-se então que o conhecimento sobre sua gestão deve ser produto social de seu 
cotidiano, e não algo  exclusivamente originado nas práticas do mercado e do Estado.  

Dotar as organizações do terceiro setor de tecnologia administrativa empresarial é 
expô-las ao risco de ter sua gestão fundamentada na lógica do mercado. Entretanto, como 
alerta TENÓRIO (1998), esta preocupação não significa desprezar, ingenuamente, as 
tecnologias gerenciais oriundas do mercado, mas reconstruir, criticamente a racionalidade de 
mercado de origem exclusivamente instrumental, em prol de uma racionalidade que promova, 
a intersubjetividade deliberativa das pessoas alicerçadas no potencial do sujeito soberano na 
sociedade, isto é, na cidadania. 

A maior contribuição das organizações do terceiro setor para a sociedade está no 
âmbito sociocultural, dos valores e dos símbolos, no sentido de reconstruir uma sociedade 
baseada em princípios da responsabilidade social e na convivência solidária. Neste sentido, 
estas organizações precisam desenvolver modelos de gestão que respeite suas 
particularidades, no intuito de poder mobilizar seus esforços para atividades que são 
realmente importantes.  

Considerando-se que nas organizações sem fins lucrativos a razão substantiva tende a 
prevalecer, pode-se entender que a gestão racional instrumental, predominante nas 
organizações empresariais, choca-se com os seus valores de solidariedade, liberdade e 
autonomia. Desse modo, torna-se prioritário, revisar os conceitos tradicionais de gestão, 
construindo-se outros, centrados no homem e em sua auto-realização. “Assim, o trabalho de 
pesquisar o terceiro setor, visando descobrir percalços ao seu fortalecimento, acaba por 
transformar-se em um autêntico repensar das teorias organizacionais, evidenciando os limites 
que estas impõem à consecução de finalidades sociais e conduzindo a uma crítica radical de 
tais teorias e das técnicas por elas preconizadas. O desafio, portanto, já não é apenas o 
denominado terceiro setor, mas possibilitar que todas as organizações, independentemente de 
segmentações arbitrárias, conforme os fins almejados, possam vir a ser, de fato, instrumentos 
a serviço do bem-estar humano” (CUNHA, 1997, p. 137). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aceitando o desafio de construir um novo 
conhecimento na Teoria das Organizações 
 
 Como foi visto, apesar do dinamismo e importância que as organizações do terceiro 
setor assumem nos dias de hoje, ainda vêm sendo marginalizadas pela Teoria Organizacional. 
No entanto, a multiplicidade que estas organizações vêm assumindo constitui um fenômeno 
de tal magnitude que a análise organizacional não se pode dar ao luxo de ignorá-las. 
 Entretanto, analisar as organizações do terceiro setor com a lógica e instrumentos 
desenvolvidos para analisar as organizações burocráticas “pode, significar, no mínimo, uma 
insensatez teórica que certamente acarretaria resultados nefastos” (SERVA, 1992, p.34). A 
grande diferença entre as organizações do terceiro setor e as organizações “formais” parece 
ter sido captado por FERNANDES & CARNEIRO (1991, p. 13), quando dizem que “a 
resposta, creio, está mesmo nos fins. O serviço em questão não é pensado em termos 
instrumentais. Não funciona na base de o cliente define o que quer, e nós executamos. Ao 
contrário é fortemente marcado pela afirmação de valores. São serviços morais. Recuperam o 
sentido religioso da palavra servir. Servir à justiça, à liberdade, à verdade, à democracia, à paz 
mundial, ao equilíbrio ecológico ....”. 
 Não se pode esquecer que a gestão moderna apresenta como característica mais 
marcante a razão instrumental. Cabe destacar que o caminho trilhado pela racionalidade 
instrumental torna irrelevante as especificidades históricas, econômicas, culturais e 
geopolíticas de cada sociedade/localidade, negando importância a tudo, na sociedade real, que 
não se enquadre numa moldura previamente estabelecida (SILVA et al., 1999). Fazer isto 
seria abolir a reflexão preliminar necessária sobre as particularidades das organizações do 
terceiro setor, quando se pensa em uma gestão para estas organizações. Seria desvincular o 
conhecimento de seu conteúdo ontológico, ou seja, deixaria para trás toda essência de sua 
realidade e especificidades. 
 É preciso (re)conhecer, diz MENDES (1999, p. 60),“o que mobiliza os atores e 
movimenta as forças propulsoras e inibidoras próprias do segmento a que pertencem para, 
então, propor dinâmica, técnicas e instrumentos administrativos e gerenciais adequados à 
cultura dessas organizações. Não vale querer simplesmente mudá-las para se adequarem às 
organizações assemelhadas estadunidenses ou européias. Mais inapropriado, ainda, seria 
‘aprender’ os modelos válidos para o setor privado ou para o setor público”. 
 Segundo ANDION (1998, p. 22) “a gestão nesse caso deve ser repensada a partir dos 
fundamentos teóricos coerentes com os elementos distintivos presentes nessas organizações. 
Isso pressupõe a concepção de modelos de análise que suplantem a visão funcionalista 
dominante nas Teorias de Administração. Dessa forma, poder-se-á dar espaço à manifestação 
da prática cotidiana desse ‘outro mundo’, cuja riqueza se constrói no dia-a-dia através da 
dedicação e da crença cotidiana das pessoas que dele fazem parte”.  
 Em sua pesquisa junto às organizações não-governamentais, MENDES (1997) 
concluiu que os modelos organizacionais ainda não estão ajustados, nem para o presente, nem 
para o futuro destas organizações. O autor chama a atenção para outro elemento a ser 
considerado na adequação de modelos organizacionais e gerenciais a serem recomendados a 
instituições do terceiro setor: a importância da compreensão e do comprometimento de todos 
que participam de cada organização, quanto ao modelo a ser adotado. “O melhor modelo é 
sempre o que todos compreendem e, por isso, trabalham a favor. Na verdade, não haverá 
melhor modelo, mas tanto quanto forem as realidades de cada subconjunto de organizações, 
ou mesmo de cada organização” (MENDES, 1999, p.61).  
 Não existe solução certa ou errada para muitas situações que a mesmas enfrentam no 
seu cotidiano, pois cada caso é um caso diferente, com motivações e conseqüências próprias. 
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Neste sentido, já alertava Guerreiro Ramos: “necessitamos atualmente, com urgência, de uma 
teoria administrativa gerada não para a adaptabilidade passiva e para a ‘avaliação da 
realidade’, mas para forçar a criação da própria realidade” (RAMOS, 1983a, p. 73).  
 A compreensão do fenômeno das organizações substantivas requer uma 
fundamentação nova, que possa dar conta de seus aspectos emergentes. Traços relevantes 
como a singularidade, a multiplicidade, a heterogeneidade; aspectos organizacionais internos 
denotando elevada racionalidade substantiva nas interações pessoais, e acima de tudo a 
produção da auto-organização, definitivamente não são “recuperáveis” pelo frágil 
conhecimento disponível tecido no paradigma funcionalista que tem abordado as 
organizações burocráticas na Teoria da Administração (SERVA, 1993). Assim as 
organizações do terceiro setor, representam um modelo de organização capaz de oferecer 
elementos que tornam possível a construção de uma nova análise organizacional. 
 Espera-se, com isso, poder alertar os dirigentes dessas instituições emergentes da 
necessidade de se construir referenciais teóricos organizacionais próprios para a realidade do 
terceiro setor. “É preciso reconhecer que as comunidades não são despossuídas do saber” 
(SILVA et al., 1999, p. 164). 
 Ressalta-se, porém, que os problemas e desafios das organizações do terceiro setor não 
se restringem somente à questão organizacional. É certo que há muito por fazer no campo da 
gestão, “entretanto, não se deve cair no erro de interpretar esta realidade, onde resta tudo por 
fazer no campo da gestão, como um indício de que a Administração é capaz de solucionar 
todos os problemas” (FALCONER, 1999, p.11). Deve-se considerar que além dos problemas 
organizacionais, estas organizações têm problemas que se manifestam na sua consolidação 
frente ao mercado e ao Estado, e a questão dos problemas sociais que justificam sua 
existência. 
 No entanto, o aperfeiçoamento da gestão das organizações do terceiro setor funciona 
como um guia que mostra o melhor caminho a seguir na solução dos problemas institucionais 
e sociais, desde que o profissional destas organizações tenha o conhecimento, a habilidade, as 
atitudes e os valores específicos ao perfil da organização. 
 Neste sentido, há espaço para ampliar e delinear os contornos de um novo percurso 
para a Teoria das Organizações, a qual incorporaria abordagens adequadas à compreensão 
destas formas organizacionais ainda não totalmente institucionalizadas, além dos limites 
instrumentais. 
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