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RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre a importância da gestão estratégica no Terceiro Setor, compreendendo como 

componente necessário para a execução das atividades e o alcance eficiente dos objetivos almejados nos projetos 

sociais. Analisando a formação deste campo no Brasil através da história compreendendo as influências e 

peculiaridades exercidas, no âmbito da execução de projetos sociais. Juntamente ponderar as diferentes sobre 

concepções e visões acerca do conceito de gestão estratégica. Bem como correlacionar estas sobre função da 

gestão estratégica na eficácia dos projetos sociais no Terceiro Setor brasileiro contemporâneo. Os aspectos 

metodológicos utilizados na concepção deste trabalho foi o emprego o método de análise documental e revisão 

de literatura, com o uso de técnicas de revisão bibliográficas de crivo qualitativo, descritivo, explicativo e 

exploratório. Onde se vê que este percurso de construção de um Terceiro Setor mais eficiente no âmbito 

gerencial, onde as dinâmicas sociais e políticas que ocorrem diariamente fazem emergir a necessidade de 

inovações de abordagem sobre gestão estratégica na eficiência de projetos sociais e na gestão organizacional, 

correlacionada ao Terceiro Setor. 
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ABSTRACT 

This research deals with the importance of strategic management in the Third Sector, comprising as a necessary 

component for the execution of activities and the efficient achievement of the objectives pursued in social 

projects. Analyzing the formation of this field in Brazil through history, including the influences and 

peculiarities exercised, within the scope of the execution of social projects. Together consider the different 

conceptions and views about the concept of strategic management. As well as correlating these on the role of 

strategic management in the effectiveness of social projects in the contemporary Brazilian Third Sector. The 

methodological aspects used in the conception of this work was the use of the document analysis and literature 

review method, with the use of qualitative, descriptive, explanatory and exploratory bibliographic review 

techniques. Where it can be seen that this path of building a more efficient Third Sector in the managerial sphere, 
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where the social and political dynamics that occur on a daily basis, the need for innovations in the approach to 

strategic management in the efficiency of social projects and organizational management, related to the Third 

sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações que compõe o Terceiro Setor no Brasil desempenham diversos papéis em 

resposta aos problemas sociais do país, para além do papel econômico, de prestação de serviços, as 

organizações exercem um papel político e social. Todavia, na atual conjuntura em que o País está 

inserido, encontrar alternativas para o financiamento de suas atividades, bem como alocar com 

eficácia e eficiência os recursos, já escassos, para o atendimento dos objetivos planejados, são um dos 

principais desafios dessas organizações. 

Por entender que a gestão estratégica que, de modo geral, esta relacionada a alcançar objetivos 

de longo prazo por meio de decisões estratégicas e ações, levando em conta as condições externas e 

internas à organização e sua evolução esperada. Quando esta é empregada no Terceiro Setor, torna-se 

um tema que precisa de mais análises. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral compreender 

de modo mais enfático a importância da gestão estratégica no Terceiro Setor, como componente 

necessário para a execução das atividades e o alcance eficiente dos objetivos almejados nos projetos 

sociais. 

Assim sendo, a construção desta pesquisa foi embasada com a utilização do método de análise 

bibliográfica e revisão de literatura contida nos processos das ciências sociais. O trabalho possui o 

cunho qualitativo, em que se considera a subjetividade da temática sobre a atual conjuntura do 

Terceiro Setor brasileiro; explicativa ao propor conectar conceitos sobre gestão estratégica de modo a 

compreender a sua importância dentro das organizações da sociedade civil; e exploratório com 

procedimentos de âmbito bibliográficos, proporcionando um aprimoramento de idéias. 

Em concomitância a isto, seus objetivos específicos buscam trazer maiores esclarecimentos a 

respeito da conjuntura e peculiaridades do Terceiro Setor no Brasil contemporâneo. Além disso, este 

trabalho tem uma fundamental importância, por trazer a luz do debate, a utilização de técnicas 



  

 

administrativas gerenciais no contexto estratégico de tomadas de decisão vivenciado em grande parte 

das organizações da sociedade civil brasileira. 

Devido à necessidade de caracterizar a efetividade deste trabalho, foi necessário analisar a 

formação do Terceiro Setor no Brasil através da história compreendendo as influências e 

peculiaridades exercidas, no âmbito da execução de projetos sociais. Bem como analisar as diferentes 

percepções acerca do conceito de gestão estratégica. Em seguida correlacionar estas percepções sobre 

função da gestão estratégica na eficácia dos projetos sociais no Terceiro Setor brasileiro 

contemporâneo. 

Deste modo foi empregado o método histórico que segundo Marconi e Lakatos (2006), é a 

investigação e descrição dos eventos passados o qual permite apontar as suas influencias no panorama 

atual, envolvendo na pesquisa e suas nuances durante o processo de sua formação. 

Sob os aspectos do objetivo e do debate sobre o tema da pesquisa Lakatos e Marconi (2013), 

afirma ser fundamental nas resoluções dos problemas coletivos sociais. Portanto, a investigação tende 

a buscar a solução de um problema, de uma indagação. E para ter caráter científico é cogente, métodos 

e técnicas para responder um delimitado problema ou fenômeno.  

Consecutivamente para o fortalecimento do método histórico direcionou-se uma pesquisa 

descritiva, explicativa e exploratória como requisito para pedra angular sobre o tema abordado.   

No que tange as pesquisas descritivas para Gil, (2006, p.42), “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”.  Assim, para ir além da identificação do fenômeno é necessária a 

aproximação da pesquisa explicativa e exploratória. O foco central da pesquisa explicativa está em 

“identificar os fatores que determinam ou que contribuem para ocorrência do fenômeno” (GIL, 2006, 

p.42) e a pesquisa exploratória, por fim “têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias [sic] 

ou a descoberta de intuições” (GIL, 2006, p.41). 

A relevância das técnicas de pesquisas empregadas será para composição e fundamentação do 

texto. No tocante a pesquisa bibliográfica, Gil (2006) estabelece o procedimento para o 

desenvolvimento teórico do texto, afirmando: 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 



  

 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 

estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas 

sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das diversas posições 

acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 

mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2006, p.44). 

 

Assim foram os procedimentos metodológicos utilizado, como caminho, para a compreensão 

das indagações, inquietações e possíveis desdobramentos para a temática da importância da gestão 

estratégica para o alcance dos resultados almejados nos projetos sociais no Terceiro Setor brasileiro.  

 

TERCEIRO SETOR NO BRASIL: CONJUNTURA E DESAFIOS  

 

O Terceiro Setor pode ser explicado através da formação histórica. Onde o primeiro setor 

constitui-se pelo Estado, o segundo sendo o mercado e as organizações da sociedade civil compõem o 

terceiro setor. (CUNHA, 2008, p.192). 

Sobre o conceito de Terceiro Setor Naves (2003) afirma que: 

 

é um conjunto de atividades de interesse público, espontâneas, não governamentais e 

não lucrativas, realizadas em benefício geral da sociedade, independentemente dos 

demais setores (Estado e Mercado), embora possa ou deva receber deles colaboração. 

(NAVES, 2003, p. 574). 

 

Sobre a discussão das organizações do Terceiro Setor com ênfase nas Organizações Não 

Governamentais – ONGs, Pereira (2013) relata que: 

 

O termo ONG foi usado pela primeira vez em 1950 pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) para definir toda organização da sociedade civil que não estivesse 

vinculada a um governo. Hoje são definidas como instituições privadas que têm uma 

finalidade pública, sem fins lucrativos. A primeira Organização instituída 



  

 

oficialmente no Brasil foi em 1543, a Santa Casa de Misericórdia da então Vila de 

Santos, no estado de São Paulo. (PEREIRA, 2013, p. 32-33). 

 

Nesta perspectiva histórica a Igreja Católica, através das Santas Casas de Misericórdia, surge 

como propulsora para a formação do Terceiro Setor no Brasil. No que se refere ao surgimento destas 

instituições no Brasil, Albuquerque (2006, p. 34) alega que “as Santas Casas foram pioneiras na área e, 

após a proclamação da República, quando da separação entre Estado e Igreja, tornaram-se as primeiras 

organizações sem fins lucrativos do país.” 

Segundo Albuquerque (2006, p.34) alguns autores afirmam que as ONGs originam-se dentro 

de centros de educação “por meio da capacitação de pessoas e da assessoria para mobilização popular, 

articulação política e disseminação de informação“, em decorrência da influencia dos movimentos 

sociais e a busca pela promoção social e a defesa de direitos. 

Na década de 1970, no âmbito internacional há tendências do Estado iniciar a adoção políticas 

neoliberais, que acarretaram na diminuição do atendimento das demandas sociais, fazendo com isso 

ampliar a percepção das desigualdades sociais existente e a crescer a participação de organizações da 

sociedade civil na resolução desses e de outros problemas. (PEREIRA, 2013, p.27).  

No Brasil nos anos 80, devido ao processo de redemocratização há um salto no crescimento e 

volume de organizações da sociedade civil, tendo um aumento considerável na década de 90, já sob o 

modelo neoliberal de minimização do Estado. Essas organizações sem fins lucrativos apresentam 

características heterogenias. (PEREIRA, 2013, p. 28-29). 

Neste período de ampliação, o Terceiro Setor brasileiro foi marcado por um cenário de 

diversas mobilizações que resultaram na formação de organizações como contraponto ao modo de 

gestão do governo atual e de criação de propostas de políticas públicas. Corroborando assim para 

instituir um setor que vem se destacando ano após ano, e hoje em dia, é basilar para a promoção de 

equidade social. (PEREIRA, 2013, p.27). 

No âmbito legal, desde o inicio do século XX é observada no país iniciativas para 

regulamentar essas entidades sem fins lucrativos, onde a primeira lei com este foco é criada em 1916. 

Depois sendo institucionalizada na Constituição Federal de 1988, também em normativas no âmbito 

municipal e estadual, culminando na lei nº 9.790, que caracteriza as Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPS) (TENÓRIO, 1999, p.88). 



  

 

Sobre a importância desta institucionalização do Terceiro Setor é sabido que: 

 

A sua legitimação tem sido aferida pelo desempenho do setor como um dos enclaves 

centrais e emergentes da sociedade contemporânea. E esse desempenho é observado 

em diferentes contextos culturais, sócio-econômicos e políticos. Sociedades ricas e 

pobres têm utilizado o terceiro setor ora para catalisar anseios de determinados 

segmentos da população, ora para atender necessidades da sociedade como um todo. 

Em alguns casos, agentes deste setor assumem um papel fundamental na conquista 

de justiça social nas vezes em que nem o Estado nem os agentes econômicos têm 

interesse ou são capazes de promovê-la. (TENÓRIO, 1999, p.90) 

 

 Nas ultimas décadas, as organizações do Terceiro Setor têm conseguido institucionalizar seu 

espaço na sociedade. Onde, mesmo com dificuldades em relação ao “financiamento, reconhecimento 

institucional, regulamentação e até mesmo a apropriação e reconhecimento da sociedade, é possível 

identificar e destacar avanços significativos no setor” (PEREIRA, 2013, p.27). Suas ações pautam no 

fortalecimento do exercício da cidadania deliberativa, em todos os níveis e seguimentos em que atuam, 

com uma perspectiva dialógica. 

Diante dessa apropriação das entidades sem fins lucrativos em demandas sociais não atendidas 

pelo Estado, é percebida que ainda há existência de resquícios patrimonialistas, das instituições 

públicas, que acarretam em um modelo de gestão com pouca eficiência e eficácia, que diante de um 

mercado competitivo, faz-se necessário buscarem meios de inovação. (CUNHA, 2008, p.192-193). 

Sobre essas mudanças e adaptações, no âmbito da atuação das organizações do Terceiro Setor, 

Pereira (2013) afirma que: 

 

Estas instituições têm incorporado visões mais abrangentes das necessidades e 

anseios da população e determinando e encaminhado alternativas criativas e 

inovadoras na resolução de diversos problemas em diversas áreas. 

Consequentemente, elas têm se tornado um setor com características próprias e um 

novo nicho de mercado de trabalho em diversas áreas, para novos profissionais de 

um mundo globalizado, mas que ainda agrega resquícios de problemas diversos 

oriundos do século passado. (PEREIRA, 2013, p. 28). 

 



  

 

Assim neste aspecto profissional, compreende-se que o Terceiro Setor, apesar de possuir 

raízes problemáticas oriundas no século XX, detém suas próprias peculiaridades que incorporam 

diversas perspectivas dos anseios e desejos da população e produzem diretrizes inovadoras e criativas 

para solucionar conflitos em diferentes campos de atuação. Neste mote são percebidas uma nova gama 

de oportunidades e o surgimento de um novo nicho de mercado de trabalho.   

Para romper este paradigma patrimonialista de baixa efetividade de gestão conforme 

evidenciado, Pereira (2013, p.30) ressalta a “necessidade na melhoria contínua da eficiência da gestão 

destas organizações, por meio da utilização de um sistema de governança, entre outras técnicas”. 

Deste modo, as instituições devem estimular o desenvolvimento de competências fundamentais, para 

guiar a gestão com transparência, elevando o profissionalismo e a qualidade dos serviços prestados. 

Nesse contexto de crescimento no número de organizações não governamentais brasileiras 

ocorridas nos últimos anos e da necessidade de capacitação destas instituições, os desafios cotidianos 

enfrentados são dentre outros, “impostos pelo fato de serem entidades privadas, mas perseguirem, em 

vez do lucro, objetivos estritamente sociais” (JORGE, 2013, p.21). 

Deste modo entende-se que na perspectiva histórica das organizações da sociedade civil no 

Brasil, sua formação nos permite afirmar que ainda há vestígios patrimonialistas dentro em sua gestão. 

Onde nos anos de 1990, apesar da diminuição do papel do Estado, com a implementação de políticas 

liberais do governo, uma série de demandas públicas é assumida por estas instituições. Aliado a isto, e 

com apoio da legislação criada, há um aumento no número de organizações que se propõem a atender 

e a promover as mais diversas demandas sociais. 

Esta conjuntura apresenta-se como um novo nicho de mercado de trabalho, onde abarca para o 

ingresso de diversos profissionais de variados segmentos para colaborar dentro campos de atuação 

dessas instituições. Assim, surgem desafios a serem enfrentados, também como a necessidade de 

capacitação destas organizações e a captação de recursos. Haja vista que estas organizações objetivam 

em vez do lucro, metas estritamente sociais, reconhecimento institucional, consolidação de 

regulamentação e até mesmo a apropriação e reconhecimento da sociedade, bem como a excelência na 

prestação de serviços. 

Neste trabalho o foco está em procurar alternativas para superar os desafios que englobam a 

capacitação destas organizações, bem como buscar alternativas para alcançar excelência na prestação 

de serviços. Diante disso, o próximo tópico se propõe a analisar diferentes percepções acerca dos 



  

 

conceitos de gestão estratégica e planejamento estratégico, como ferramentas que auxiliam para 

alcance destes anseios. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO: PERSPECTIVA COMO 

FOCO PARA O TERCEIRO SETOR  

 

Conforme visto no capítulo anterior, as organizações do Terceiro Setor atuam em um mercado 

bastante dinâmico, que exige cada vez mais criatividade e capacidade de inovar, se reinventar e 

capacitar seus profissionais, para que possam se sobressair frente às adversidades. 

Diante deste cenário apresentado a gestão estratégica pode ser contemplada no Terceiro Setor, 

segundo Cunha (2008) que:   

 

[...] a gestão estratégica pode ser aplicada, perfeitamente, aos diversos tipos de 

organizações que atuam em um cenário competitivo e mutável, que tenham que 

demonstrar eficácia e excelência em sua gestão, que mensurem resultados e 

indicadores na sua atuação. Essa aplicação se dá independente da sua natureza ou 

ramo de atuação, quer a organização seja pública ou privada, com fins lucrativos ou 

não, quer seja do primeiro, segundo ou terceiro setor. (CUNHA, 2008, p.197) 

 

Para as instituições do Terceiro Setor, a gestão estratégica é de grande valia, tanto nos 

aspectos de monitoramentos de recursos quanto na excelência e satisfação dos serviços ofertados. 

(CUNHA, 2008, p. 199). 

Há por parte das organizações do Terceiro Setor a possibilidade de realizar um planejamento 

em longo prazo, que contemple não só o âmbito financeiro. Apesar de este aspecto ser importante, 

deve-se ater em outros indicadores correlatos a sua atuação. (CUNHA, 2008, p.201).  

Sobre a gestão estratégica dentro das instituições do Terceiro Setor, Cunha (2008) afirma: 

 

As organizações do terceiro setor devem desenvolver estratégias que relacionem, 

adequadamente, seus pontos fortes e fracos com seu ambiente, permitindo-lhes criar 

uma competência distinta na esfera operacional. Essas organizações devem realinhar 



  

 

suas estruturas organizacionais visando agilidade, rapidez e a busca constante pela 

eficácia no trato com as demandas ambientais. A cultura organizacional deve estar 

baseada na constante busca pela eficácia. O estabelecimento de tal cultura pode ser 

muitas vezes precedido de uma grande mudança organizacional. (CUNHA, 2008 p. 

202-203) 

 

As especificidades existentes nestas instituições geram dificuldades para efetivação da gestão 

estratégica. No entanto, ao direcionar esforços na perspectiva de encontrar alternativas para superar 

esses empecilhos é essencial. Haja vista, que essas organizações podem ser capazes de colocar em 

prática modelos de gestão com base “na apresentação de resultados à sociedade, analisando as 

oportunidades e as ameaças do seu ambiente e formulando missão, objetivos e estratégias que 

propiciem a satisfação das demandas dos segmentos sociais a que se dirigem”. (CUNHA, 2008 p. 203). 

Assim também deve-se deixar claro o papel do planejamento estratégico dentro da gestão 

estratégica. Para tanto Schikmann apud Biancarelli, Depraz (2010) relata que: 

 

a Gestão Estratégica de uma organização deve estar preocupada em estabelecer 

metas, avaliar o desempenho e definir as formas de atuação que o permitam alcançar 

seus objetivos. O planejamento estratégico deve abranger todos os níveis 

organizacionais e definir as condições necessárias para a realização dos objetivos, e 

estabelecer políticas que ofereçam o respaldo adequado para a sustentabilidade da 

gestão. (SCHIKMANN, 2010, p.18 apud BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013, p. 40) 

 

O planejamento pode ser definido como um processo que abrange concentrar esforços e 

recursos de forma eficiente, eficaz e efetivo, criado para alcançar uma condição desejada no futuro. 

Deve ser um processo contínuo e decisório, que ocorre antes, durante e depois de sua elaboração e 

execução na organização. (OLIVEIRA, 2007, p.4 - 5). 

As ações direcionadas devem ir além dos processos, focando nos resultados a serem 

alcançados. Para Biancarelli, Depraz (2013), estes devem ser “mensuráveis e passíveis de contínuo 

processo de avaliação, focalizando a demanda dos usuários como objeto central para a obtenção da 

qualidade da gestão”. (BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013, p. 39-40). 

O planejamento estratégico engloba os procedimentos administrativos que consideram a 

organização como um todo, sendo de responsabilidade dos níveis mais altos da organização, 



  

 

sustentados em premissas de coerência e sustentação decisória, metodologicamente traçadas para 

alcançar os objetivos desejados. Leva em conta fatores externos e internos e a evolução esperada, para 

guiar a instituição a atuar de modo diferenciado e inovador para o alcance de suas metas. (OLIVEIRA, 

2007, p.17-18).  

Complementando sobre as metodologias de planejamento Biancarelli, Depraz (2013) salienta 

que devem levar em conta os seguintes fatores como “os planejadores e executores de cada ação em 

um cenário que exige habilidade de adaptação, planejamento, flexibilidade e agilidade no atendimento 

às demandas”. (BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013, p.41) 

Dessa forma é compreendido que nesta conjuntura globalizada, competitiva e instável em que 

estão inseridas as organizações do Terceiro Setor, é cogente o emprego da gestão estratégica como 

meio para alcançar a excelência e satisfação dos serviços ofertados.  

Para tanto se entende que a utilização de metodologias de planejamento estratégico devem ser 

sustentada em premissas de coerência e tomada de decisão com foco nas demandas dos beneficiários 

como objetivo principal para a alcance da qualidade da gestão. Assim, o próximo tópico visa entender 

sobre as percepções da gestão estratégica para a eficácia dos projetos sociais no Terceiro Setor 

brasileiro. 

 

A GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A EFICÁCIA EM PROJETOS SOCIAIS  

 

Na atual conjuntura de globalização, onde constantes mudanças nas esferas sociais, políticas e 

econômicas ocorrem simultaneamente, implicam nas instituições do Terceiro Setor a necessidade de 

se reinventar no âmbito de sua gestão e de estarem preparadas para um ambiente competitivo, instável 

e exigente por parte dos beneficiários de projetos. (BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013 p.39). 

O Terceiro Setor, na contemporaneidade opera com uma lógica de atuação diferente da 

utilizada pelo mercado, agem numa perspectiva dialógica e comunicativa através da efetivação 

reciprocidade entre os atores envolvidos. (TENÓRIO, 199, p.100). 

O planejamento vai para além da gestão dos processos, devendo servir para guiar a 

organização de maneira evidenciada e estratégica. Segundo Biancarelli, Depraz (2013) deve ser um 

mecanismo significante na gestão da instituição, ”não sendo apenas uma carta de intenções e que sirva 



  

 

como um mecanismo de planejamento de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento da 

organização”. (BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013, p. 40) 

Para uma implementação bem sucedida da gestão estratégica em uma organização Biancarelli, 

Depraz (2013) elenca os seguintes fatores: 

 

Conclui-se que a Gestão Estratégica de uma entidade e a implementação de seus 

projetos, para serem bem-sucedidas, pressupõem, dentre outros fatores:  

Definição da missão, visão e valores, que determinem o objetivo geral da 

organização, sua razão de existir, a meta a ser perseguida por todos, as metas gerais 

que servirão como orientadoras para as metas de cada área da organização.  

O envolvimento de todos colaboradores, desde a alta direção até o grupo que 

operacionaliza as ações, compromissados em desempenhar suas funções voltadas ao 

cumprimento dos objetivos, diretrizes de planejamento e metas da entidade, 

favorecem o estabelecimento de resultados positivos e também o cumprimento dos 

objetivos e metas e pode em muito contribuir para o desenvolvimento de uma 

cultura voltada a atingir resultados. 

A capacitação para a elaboração, implementação e avaliação de um projeto, assim 

como para um planejamento de curto, médio e longo prazos, é fundamental para 

alinhar o corpo funcional às novas diretrizes de ação, ao planejamento estratégico, 

auxilia na revisão dos processos e principalmente contribui para reverter os 

possíveis casos de déficits de competência e promove a atualização em diversos 

temas relevantes para a área de atuação da organização (BIANCARELLI, DEPRAZ, 

2013, p. 62) 

 

Aliado a estes fatores recomenda-se o emprego dos conceitos de eficiência, que significa 

realizar seus deveres de modo adequado, com redução de custos salvaguardando os recursos aplicados; 

bem com eficácia, onde se procura fazer as coisas certas por meio da construção de alternativas 

criativas para maximizar a utilização de recursos e obter os resultados esperados; e da efetividade, 

apresentando resultados globais favoráveis, permanentemente ao longo do tempo. (OLIVEIRA, 2007, 

p.7-8). 

Deste modo, compreende-se que a instituição que objetiva alcançar seus objetivos desejados, 

incorporam em seu planejamento estratégico a busca em “conhecer em profundidade as necessidades 

do usuário de seus programas, assim como os déficits de gestão da organização para minimizar os 

riscos de realizar um planejamento”. (BIANCARELLI, DEPRAZ, 2013, p. 63). 



  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como finalidade compreender a importância da gestão estratégica no 

Terceiro Setor, como componente necessário para a execução das atividades e o alcance eficiente dos 

objetivos desejados nos projetos sociais, analisando a formação deste campo no Brasil através da 

história compreendendo as influências e peculiaridades exercidas, no âmbito da execução de projetos 

sociais. Bem como analisar as diferentes percepções acerca do conceito de gestão estratégica. Em 

seguida correlacionar estas percepções sobre função da gestão estratégica na eficácia dos projetos 

sociais no Terceiro Setor brasileiro contemporâneo. 

Assim foi percebido que, no decorrer da história brasileira, principalmente no período dos 

anos 90, o Estado diminui sua atuação frente às demandas sociais através da utilização de políticas 

neoliberais. Nessa conjuntura as organizações da sociedade civil surgem assumindo esse papel e 

trazendo para si essas demandas públicas. Com reforço da legislação criada, há um aumento nos 

números dessas instituições sem fins lucrativos que objetivam a promoção social e mais equidade 

social nas diversas demandas emergentes. 

Este cenário apresenta-se como um novo nicho de mercado de trabalho, onde abrange para o 

acesso de vários profissionais das mais diversas áreas para colaborar dentro campos de atuação dessas 

instituições.  

A julgar por estas organizações objetivarem em vez do lucro, fins estritamente sociais, 

emergem desafios a serem combatidas, como a necessidade de capacitação destas organizações e a 

captação de recursos, reconhecimento institucional, consolidação de regulamentação e até mesmo a 

apropriação e reconhecimento da sociedade, bem como a excelência na prestação de serviços. 

Diante esta conjuntura globalizada, competitiva e instável em que estão inseridas as 

organizações do Terceiro Setor, é cogente o emprego da gestão estratégica, sustentada por premissas 

de coerência e tomada de decisão focada no atendimento das demandas dos beneficiários com 

eficiência, efetividade e eficácia, como meio para alcançar a excelência e satisfação dos serviços 

ofertados. 

É visto que ainda existem limites no âmbito de coleta de dados primários, fazendo-se 

necessário a utilização de fontes secundárias, para a composição deste trabalho. Existem fragilidades 

em relação à capacitação profissional e entendimento por grande parte dos altos níveis gestores, das 



  

 

organizações sem fins lucrativos, no que se refere à gestão estratégica implementada no âmbito dos 

projetos sociais. 

Neste sentido é entendido que este percurso de construção de um Terceiro Setor mais eficiente 

no âmbito gerencial é árduo, e que diante das dinâmicas sociais e políticas que ocorrem 

cotidianamente, havendo a necessidade de novos estudos que envolvam inovações de abordagem 

sobre gestão estratégica na eficiência de projetos sociais e na gestão organizacional, correlacionada ao 

Terceiro Setor. Para que através deste haja um crescente fortalecimento social, na elaboração e/ou 

aprofundamento do tema junto aos gestores destas instituições sem fins lucrativos que prestam 

serviços públicos.  
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