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RESUMO

O objetivo desteartigo édemonstrara importância do planejamento egestão
estratégicanoterceirosetor.FoielaboradocomotrabalhodeconclusãodoCurso
SuperiordeTecnologiaem GestãoComercialdoIFGoiano– CampusAvançado
Ipameri.Utilizacomometodologiaapesquisabibliográfica,valendo-sedeobrasda
áreadasCiênciasSociaisaplicadas,maisespecificamentedaAdministraçãoeda
GestãonoTerceiroSetor.Paraoalcancedoobjetivogeraldesteartigo,aborda-sea
baseteórica necessária para compreensão acerca do planejamento,da gestão
estratégica edo terceiro setor.Daanáliseediscussão dosdadoschega-seà
conclusãodequeexistem desafiosaserem superadosparaaabsorçãodeuma
gestãomaisprofissionalizadapelasorganizaçõessem finslucrativos.Noentanto,
evidenciam-sebenefíciossignificativos,algunsdecarátergeraleoutrosinerentesao
terceirosetor,quejustificam econfirmam aimportânciadaadoçãodoplanejamento
egestãoestratégica.

Palavras-chaves:Planejamento.Estratégia.Plano.Gestão Estratégica.Terceiro

Setor.

INTRODUÇÃO

Tantonosambientesacadêmicos,comonodiaadiadasempresasgeridas

profissionalmente,cadavezmaistem sededicadoaoestudoeàaplicaçãodo

planejamentoedagestãoestratégica.Um dosprincipaismotivosparatalinteresseé

acrescentecompetitividadequecaracterizaosmercadosdemodogeral.

Também écorretoafirmarque,demodosemelhante,acompetitividade

também tem aumentadonosegmentodoterceirosetor,tantopelocrescimentodo

número dasorganizaçõessem finslucrativos,“[...]59% dasempresasdo país
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desenvolvem açõesem benefíciodacomunidade.Sãocercade465milempresas,

com um oumaisempregados,quedãosuacontribuição[...]”Tachizawa(2019,p.16);

como pela redução dos recursos destinados a elas, seja por repasses

governamentais,sejapordoaçõesdepessoasfísicas.Reduçãoque,possivelmente,

tem seacentuadoem momentosdecrises.

Nestecontexto,porsetratardetemarelevantenoâmbitoacadêmicoda

áreadegestãoenegócios,opresenteartigo,enquantotrabalhodeconclusãodo

Curso Superiorde Tecnologia em Gestão comercialdo IF Goiano – Campus

Avançado Ipameri,tem como objetivo principaldemonstrara importância do

planejamento edagestão estratégicano terceiro setor.Paratanto,tem como

objetivosespecíficos,apresentarasbasesteóricasdoplanejamentoedagestão

estratégica,traçarum panoramadoterceirosetorbrasileiroeproporjustificativas

paraaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicaporpartedasorganizaçõesdo

terceirosetor.Dessemodo,confirma-sepertinenteaimportânciadaadoçãodo

planejamentoegestãoestratégicanoTerceiroSetor,aprincipalmotivaçãoparaesta

pesquisa.

Inicialmente,esteestudoapresentaum referencialteóricoqueexploraos

conceitos de planejamento, estratégia, planejamento estratégico e gestão

estratégica.Nasequência,éesboçadoum brevepanoramahistóricodoterceiro

setornoBrasil,seguidododetalhamentodastipologiasqueocompõe.Em seguida,

parte-separaadiscussão dosdesafiosparao uso do planejamento egestão

estratégicanoterceirosetor.Arevisãoteóricaseencerracom aapresentaçãode

justificativasparaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicanestesetor.

Asegundapartedesteartigoédestinadaaodetalhamentodametodologia

utilizada,essencialmentebaseadaem pesquisabibliográfica.

Aterceiraparte,porsuavez,apresentaadiscussãoeanálisedosdados

teóricoslevantadoseaproposiçãodeum quadrosínteseenvolvendoosautorese

autorasconsultadosnapesquisa.

Porfim,opresenteartigoseencerracom asconsideraçõesfinais,seguidas

dasreferênciasbibliográficasutilizadas.

1-REFERENCIALTEÓRICO

ParaumaadequadadiscussãoacercadoPlanejamentoeGestãoEstratégica
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noTerceiroSetor,nocontextodesteartigo,faz-senecessáriaaapresentaçãoe

discussão de alguns conceitos básicos,a saber: planejamento,estratégia,

planejamentoestratégicoegestãoestratégica.Destaca-se,logodeinício,quenãose

tem,nesteestudo,aintençãodesefazerumadiscussãoexaustivaacercadestes

termos.Pelocontrário,pretende-seaborda-losparacontextualizá-los,nasequência,

com oterceirosetor.

1.1Planejamento

Apesquisasobreotermorevelacertadificuldadedeconceituaçãonoque

tange à sua abrangência. Colombo (2004,p.17)afirma que o planejamento

“consistenaidentificação,naanáliseenaestruturaçãodospropósitosdainstituição

rumoquesepretendealcançar,levandoem consideraçãosuaspolíticaserecursos

disponíveis”.Resnik(1990,p.260),porsuavez,reproduzafraseatribuídaaAbraham

Lincoln,“pudéssemosprimeiro saberondeestamosepara ondeestamosnos

dirigindo,poderíamosjulgarmelhoroquefazerecomofazê-lo”,parafazeralusãoà

análisedasituaçãopresente(ondeestamos)em relaçãoàsituaçãofutura(para

ondeestamosnosdirigindo)queoplanejamentoimplica.Convergindocom ambos

autores,Oliveira (2007,p.4)considera o planejamento,num contexto mais

estratégico,comosendoum processo“[...]desenvolvidoparaoalcancedeuma

situaçãofuturadesejadadeum modomaiseficiente,eficazeefetivo,com amelhor

concentraçãodeesforçoserecursospelaempresa”.

Em relação às abordagens citadas sobre o conceito de planejamento,

percebe-se que o mesmo invoca a necessidade de se identificaros recursos

disponíveis,umaanálisedasituaçãopresente,umaclaradefiniçãodeumasituação

futuradesejada,num contextodomelhorusodeesforços,demodoeficiente,eficaz

eefetivo.

Sobreostrêsúltimostermoscitadosnoparágrafoanterior,Oliveira(2007,p.

7-8)esclarecequeeficiênciatem relaçãocom fazerascoisasdemaneiraadequada,

cumprindo-se o dever.A eficácia tem relação com fazeras coisas certas,

maximizandoautilizaçãodosrecursos.Eaefetividadetem relaçãocom aobtenção

deresultadospositivosdemodopermanente.

Aprofundandoaanálisedoconceitodeplanejamento,SteinerapudOliveira

(2007p.03)estabelececincodimensõesparaoplanejamento.Aprimeiradimensão
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teriarelaçãocom asinstalações,finanças,marketing,recursoshumanos,etc.Uma

segundadimensãoteriarelaçãocom asestratégias,políticas,orçamentos,normas,

objetivosetc.Aterceiradimensãoestariarelacionadaaotempodoplanejamento,

podendoserdecurto,médiooulongoprazo.Aquartadimensãoteriarelaçãocom a

estrutura organizacionalou unidadesorganizacionaisqueseriam afetadaspelo

planejamento,podendo alcançara organização como um todo,uma divisão,

departamentos,dentreoutraspossibilidades.A quintaeúltimadimensãoestaria

relacionadaaalgumascaracterísticasdo planejamento,taiscomo seugraude

complexidade,seuvolumeequalidade,seunívelorganizacional(estratégico,tático

ouoperacional),seucaráterformalouinformaletc. 

Talabordagem permite representarde forma aceitávela amplitude e

abrangênciadoconceitodeplanejamento.Aomesmotempo,dáaoestudiosoda

gestãomargem paraescolhersobrequalvertentepretendecaminhar,adependerdo

usopretendidoparaoconceito.

Ora,diantedoexpostoatéaqui,ficaclaro,apartirdaanálisedosconceitos

apresentados,queoplanejamentopodetrazerresultadosbastantepositivosàquela

organizaçãoquesededicaafazê-lo,principalmentenum ambientecompetitivono

qualasorganizaçõesestãoinseridas.

Avançandonoestudodatemáticaproposta,apresenta-se,nasequência,o

conceitodeestratégia.

1.2Estratégia

 Emboranãoexistaum conceitoúnicoparaestratégia,parecehaverconsenso

quantoàsuaorigem militar.Castor(2009,p.4)explicaque“Oprópriotermovem da

combinaçãodaspalavrasgregasstratos(exército)eagein(direção);oestrategoera

ogeneralgrego,ohomem encarregadodedirigirosexércitos[...]”.Colombo(2004,p.

18)complementaoentendimentodotermo,quandosurgiu,comosendo“[...]aartee

aciênciadedirigirascomposiçõesmilitaresparaderrotaroinimigo”.Com opassar

do tempo,o vocábulo foiadotado no mundo dasorganizaçõesempresariaise

evoluiu.Chiavenato(1983,p.250)defineaestratégiacomo“[...]amobilizaçãode

todososrecursosdaempresanoâmbitoglobal,visandoatingirobjetivosalongo

prazo”.Colombo(2004,p.18),porsuavez,consideraestratégiacomosendo“[...]o

caminhoescolhidoouamaneiraconsideradaadequadaparaalcançar,deforma
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diferenciada,osdesafiosestabelecidos".Demodomaiscompleto,ChandlerJr.apud

Castor(2009,p.13)entendeque,num contextoempresarial,“Aestratégiapodeser

definidacomoadeterminaçãodemetaseobjetivosbásicosalongoprazodeuma

empresa bem como da adoção de cursos de ação e alocação dos recursos

necessáriosà consecução dessasmetas”.Dessaforma,podemosdizerquea

estratégiaestudaasituaçãoqueaempresasedefronta,estabeleceobjetivose

metasaserem alcançados,definindoamelhorutilizaçãodosrecursosdisponíveis

paraqueoscursossejam percorridosdemodoefetivoparaconcretizaçãodas

metasestabelecidaspelaempresa.

Apartirdoentendimentoproporcionadopelosconceitosapresentados,pode-

seafirmarqueaestratégiadirecionaaorganizaçãonaescolhadecaminhos,rumo

àssuasmetaseobjetivos,demodoafazerusoadequadodeseusrecursoscom a

obtençãodeêxitonesteprocesso.Destaca-sesuaimportância,transportandotal

entendimentoparaocontextoatual,umavezqueapodeservirdereferênciapara

umaorganizaçãoparaqueamesmasaibacomodeveseposicionareagirmediante

as mudanças que surgem no ambiente com o objetivo a maximização das

oportunidadesqueseapresentarem,oumesmonoenfrentamentoesuperaçãode

obstáculos.

Aprofundandonoestudodaestratégia,Mintzbergetal.(2010,p.24-28)

estabeleceucincoabordagensdiferentesqueamplificam asuacompreensão.A

primeiraéaabordagem daEstratégiacomoPlano,ouseja,comoum guiaparao

futuro,queaproveitaascircunstânciasdentrodaempresaparaatingirresultados

esperados.Outraabordagem éaEstratégiacomoPadrãodeComportamento,istoé,

comopadrõesadotadosaolongodotempoquepossam sertransformadosem

algumavantagem competitiva.Hátambém aabordagem daEstratégiaenquanto

Posição,querepresentaamaneiraqueumaorganizaçãoseposicionanomercado,

ouseja,comoelaserelacionatantocom osconcorrentestantocom osclientes,

determinando o plano oumanobraaseradotadaparapotencialização positiva

desses relacionamentos.A quarta abordagem considera a Estratégia como

Perspectiva,referindo-seàmaneirafundamentaldeumaorganizaçãofazerascoisas,

istoé,aformade“olhar”omundo,definindoaformadecompetirnosmercados

escolhidos.Aquintaeúltimaabordagem dizrespeitoàEstratégiacomoumaespécie

deartimanha,queestárelacionadacom osmeiosempregadosparamanobraros
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seusconcorrentes,umaformadeiludireconfundirseusadversáriosafim deelimina

-loseenfraquece-los.

Pode-seafirmarqueascincoabordagensdaestratégiapropostaspodem ser

aplicadasdeformacombinada,ouindividualmente.Dessemodo,ousodequalquer

umadessasabordagens,ou maisdeuma ao mesmo tempo,podeauxiliaras

organizaçõesnaescolhadaaplicaçãomaisadequadaaosseusobjetivos.

Como passo seguinte ao presente estudo,tendo-se esclarecido alguns

aspectosbásicosacercadosconceitosdeplanejamentoedeestratégia,cabe-nos

avançarparaadiscussão,acercadoquevenhaaserplanejamentoestratégicoe

gestãoestratégica.

1.3PlanejamentoEstratégicoeGestãoEstratégica 

  Apesquisasobreotermo“planejamentoestratégico”revelaapossibilidade

deinúmerasfontes.Igualmenteaosoutrosconceitosabordadosatéaquineste

artigo,oplanejamentoestratégicotambém nãoapresentaumaabordagem únicaou

unânime.Noentanto,observou-senasfontesconsultadasquenãohásignificativas

polêmicasquantoaosignificadoeaplicaçãodoconceito.ParaChiavenato(1983,p.

254),“O Planejamento Estratégico deve especificar,em linhas gerais,onde a

empresapretendechegarnofuturoecomosepropõeafazê-loapartirdopresente”.

Oliveira(2007,p.17–18)entendeoplanejamentoestratégicocomo“[...]processo

administrativoqueproporcionasustentaçãometodológicaparaseestabelecera

melhordireçãoaserseguidapelaempresa[...]”.Ambasabordagensdãoaentender

queoplanejamentoestratégico,enquantoprocesso,contemplaasdimensõesde

tempopresenteefuturo,indicandocom métodoedetalhamento,comosechegarao

futurodesejado.

Enriquecendo e aprofundando o entendimento acerca do planejamento

estratégico,Castor(2009,p.06)defineplanejamentoestratégicocomo:

[...]aproposiçãodediretrizesgeraisparaantecipar-seouadaptar-se
àsmudançasqueseprocessam noambienteexternoetambém a
capacidade de identificare combinarcorretamente os recursos
necessáriosparaconcretizarasestratégiasimaginadas,bem como
estabelecer responsabilidades,prazos e orçamentos para sua
materialização,passando assim,do terreno das especulações
intelectuaisparaodasrealidadesconcretas.

OentendimentodeCastortrazparaoplanejamentoestratégicoum graude
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especificidadesignificativo,dandoaentenderque,umavezrealizado,podeservir

comoimportanteinstrumentopráticoparaparametrizaçãodasaçõesedecisões

organizacionais.Destaca,portanto,a importância e relevância do planejamento

estratégico.

Enfatizandoqueoplanejamentoestratégicoéum processo,Oliveira(2007,p.

6)esclareceque“Oresultadofinaldoprocessodeplanejamento,normalmente,éo

plano”.Oplanoestratégicotrata-sedeum documento,costumeiramenteelaborado

com o nívelde detalhamento abordado porCastorlinhas atrás.No entanto,

TachizawaeAndrade(2006,p.85)alertam paraofatodeque“Oplanoestratégico,

maisdoqueum documentoestáticodeveserencaradocomoum instrumentode

gestãoquecontém decisõesantecipadassobrealinhadeatuaçãoaserseguida[...]”.

Esse alerta de Tachizawa e Andrade destacam a dinamicidade que o plano

estratégicodevepossuirparaseconstituircomoinstrumentorelevanteparaosfins

paraosquaisfoielaborado.

Aindasobreoplanoestratégico,Oliveira(2007,p.6)esclarecequeomesmo

“[...]deveserdesenvolvido‘pela’empresaenão‘para’empresa.Significadizerque

osintegrantesdaorganização,sobretudo,devem estarenvolvidosdiretamenteno

processodeplanejamentoestratégico,nãodelegandoaterceiros(consultores,por

exemplo)”.

Agestãoestratégica(ouadministraçãoestratégica),porsuavez,podeser

entendidademodomaisabrangentedoqueoplanejamentoestratégico.Tachizawa

eAndrade(2006,p.83),

Entendem a“[...]gestãoestratégicacomoalgomaisamplo,comoum processoe

nãocomoum meroconjuntodeatividadesfinitas[planejamentoestratégico]para

produzirum documento ou plano [...]”.Essa abordagem dá margem para o

entendimentodequeagestãoestratégicatem relaçãodiretacom aimplementação

do plano estratégico,porsua vez produzido pelo processo de planejamento

estratégico.Corroborando com talentendimento,Gama Filho e Carvalho,apud

TachizawaeAndrade(2006,p.84)afirmam:

[...]a gestão estratégica é um processo contínuo e adaptativo,
atravésdoqualumaorganização[...]define(eredefine)suamissão,
objetivos,metas,bem comoselecionaasestratégiasemeiospara
atingirtaisobjetivosem um determinadoperíododetempo,pormeio
daconstanteinteraçãocom omeioambienteexterno.
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Talabordagem evidenciaque,paraumaadequadagestãoestratégica,há

necessidadedeajustescontínuos,redefinindoobjetivosemetas,em consonância

com omeioambienteexterno.Talabordagem degestãoestratégicafazsentidona

medidaqueasorganizaçõesestãoinseridasnum contextocrescentedeincertezas,

nem sempremapeadasdemodopossívelduranteoprocessodeplanejamento

estratégico.Complementando,Castor(2009,p.5)dáaentenderque,paraquese

tenhaumaboagestãoestratégica,énecessário“pensarestrategicamente;planejar

estrategicamente a atuação da empresa;executareficazmente as estratégias

definidas;econtrolarosresultadosestratégicosobtidos”.

Contribuindoparaum melhorentendimentoacercadagestãoestratégica,

Mintzberget.al(2018.p.33)consideraqueagestãoestratégicageralmenteestá

ligadaafasesdistintasdeformulação,implantaçãoecontrole,comosefosseum

“efeitocascata”,istoé,essaformadeestratégiaadministraeconduztodosos

processosdaorganizaçãopercorrendoportodasestruturasdamesma.

Diantedoexposto,pode-seafirmarquetantooplanejamentoestratégico

comoagestãoestratégicasãoimportantesparagestãoorganizacional.Enquantoo

planejamentoestratégicoconsolidaasideias,análisesedefiniçõesobtidasapartir

dasaspiraçõesdaorganização,detalhadasnum planoestratégicoparaaexecução,

agestãoestratégicairáimplementartalplanocom ointuitodepotencializaro

alcancedemelhoresresultadosotimizandoasaçõesdetodasasáreasdaempresa,

em consonânciacom amudançasambientais.

Uma vez apresentados alguns dos conceitos basilares relacionados ao

planejamentoestratégicoeàgestãoestratégica,esclarece-seque,paraefeitodas

análisesediscussõespropostasparaesteartigo,nãoserãofeitasdistinçõesrígidas

entreplanejamentoegestãoestratégica.Ambosaspectosserãotratadosem seu

conjuntonocontextodoterceirosetor.Aseguir,algunsaspectosrelevantespara

melhorcompreensãoacercadoterceirosetor.

1.4TerceiroSetor 

Paraoentendimentodoquevenhaaseroterceirosetor,háqueseexplicaro

significadodoprimeiroedosegundosetores.

Demodogeral,oprimeirosetorcomportaoEstadoeosegundosetor,as
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organizaçõesdainiciativaprivadadedicadasàcomercializaçãodebenseserviços

com vistasaoatendimentodeexpectativasdeum mercado(TACHIZAWA,2019,p.

5).Massolin(2013,p.15)esclareceque“[...]noprimeirosetorsabe-sequeoórgão

responsávelpelaimplantaçãodepolíticaspúblicasequestõessociaiséogoverno”.

Ampliandooentendimentosobreessaquestão,Tachizawa,(2019,p.35)detalha:

Asorganizaçõesgovernamentais,queconstituem oPrimeiroSetor,
sãoconstituídasdeórgãosdaadministraçãodireta(federal,estadual
emunicipal);órgãosdaadministraçãoindireta;empresaspúblicas;
sociedadesdeeconomiamista;autarquias;fundações;eestatais
afinas.

Diante da impossibilidade de atendertodas as demandas sociais da

população,em especialdaparcelamenosfavorecidaeconomicamente,surgiuoque

atualmenteéconhecidocomoterceirosetor,porserconstituídopororganizações

quenãofazem partenem doprimeiro,nem dosegundosetor.Nestesentido,Pereira

(2013,p.28)afirma:

Estas organizações caracterizam-se pelo conjunto de atividades
privadas com fins públicos e sem fins lucrativos,instituído por
instituiçõescivisdequalquerorigem,entidadesdeassistênciasocial,
comunitárias,detrabalhadores,organizaçõesnãogovernamentais,
institutos e fundações empresariais,entidades de benemerência,
entretantasoutras[...].

Comopodeserobservado,oterceirosetorabarcasignificativadiversidade

detiposdeorganizações,quepossuem comocaracterísticacomum aausênciade

finalidadelucrativaeoobjetivodeatenderàsmaisdiversasdemandassociaise

carênciasdasociedade,nãoatendidasnem peloprimeirosetor,nem pelosegundo

setor.

  SegundoScheunemanneRheinheimer(2007,p.30),pararealizaçãodesuas

atividades,o terceiro setorutiliza recursos particulares ou públicos para fins

públicos,nãovisandoadistribuiçãodelucros.Todososbenefíciossãodesignados

paraacomunidade,nãosendodestinadoaosassociados,configurandoautilidade

públicadessesetorsocial.Ficaclaro,nestecontexto,queoterceirosetorfazuso

tantoderecursospróprios,muitasvezesobtidospordoações,comoderecursos

públicos(repassesdoEstadoem suasdiversasesferas).

Paramelhorentendimentoacercadoterceirosetor,torna-seadequadasua

contextualizaçãohistóricabrasileira.
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1.4.1Um brevepanoramahistóricodoterceirosetornoBrasil

Estudiososdotemadoterceirosetorestabelecem umarelaçãoentreo

espíritosolidárioe∕oucomunitárioeaexploraçãosofrida,enquantocolônia,pelo

Brasilem suaorigem.SegundoVenturiniet.al(2004),apudVenturiniet.al(2008,p.

3):

No Brasil,em função da colonização tersido essencialmente
exploratória,na qualos recursos naturais eram extraídos e
usurpadospelametrópoleportuguesa,nãosepreconizouum espírito
comunitáriodesdeoprincípiodaformaçãodasociedadequeaquise
desenvolveu.E,historicamente,asrelaçõesentreEstadoesociedade
civilbrasileirosraramentefomentaram aparticipaçãocomunitária.

Naqueleperíodo,conformeScheunemanneRheinheimer(2009,p.16–17),

podeserpercebidaumaatuaçãosignificativadaIgrejaCatólica,queeraaprincipal

fornecedoradeassistênciasocial,tantonoâmbitodasaúdecomonaeducação,

fomentadapelosvalorescristãos.Suasaçõessedavam em colégioscatólicos,

asilosehospitais. Aindanestecontexto,pode-seafirmarquealgoanálogoaoqueé

conhecidoatualmentecomoterceirosetor,noBrasil,teveinícionoséculoXVI,com a

fundaçãodaSantaCasadeMisericórdiadeSantosnoanode1543,cujoobjetivoera

odeprestarapoioassistencialehospitalar’’.

Aindasegundo Scheunemann eRheinheimer(2009,p.16 – 17),foina

décadade1970queseobservouosurgimentodos“embriões”dosmovimentos

nascidosapartirdaprópriasociedadeequehojeseconfiguraram comooterceiro

setordopaís,representadasporinstituições,entidadesbeneficentes,associações,

todassem finslucrativos.

Estetipo deorganização socialteveimportanteincremento apartirda

décadade1980,coincidindocom oprocessopolíticodopaís.Issoaconteceuporque,

conformeMachadoeBugacov(2010,p.49),“[...]com aredemocratizaçãodopaís,a

partirdosanosde1980,ocasionandooenfraquecimentodoEstadocomoúnico

interventor,cresceaparticipaçãoeatuaçãodasorganizaçõesqueatuam nocampo

social”.

Deacordocom ScheunemanneRheinheimer(2009,p.18),entreasdécadas

de1970e1980osmovimentossociais,asassociaçõeseasorganizaçõesnão

governamentaisafirmaram asuavocação,rompendo com o “assistencialismo”,

mesmoquandooriginariasdessatradição,comoeraocasodemuitasorganizações

eclesiásticas.Nesseperíodo,ossegmentosmaisdinâmicosdoTerceiroSetorse
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mantiveram àdistânciadosgovernos,reduzindoaomínimoorelacionamento–

cooperarcom ogovernoestavaforadecogitação.Taldistanciamentoteria,ainda,

resquíciosideológicos.Asorganizaçõessem finslucrativossetornaram centrosde

recursoshumanos(assessorias,informações,formação,elaboração deprojetos

etc.),postosaserviçodasassociaçõescomunitáriasedosmovimentossociais.Na

décadade1990,porsuavez,observa-seapedido deapoio à“sociedadecivil

organizada”, por parte de governantes eleitos democraticamente, para a

implementaçãodeprojetosdeimportânciasocial,masdeâmbitolocal(juntoàs

suascomunidades).Asorganizaçõesnãogovernamentaiscomeçaram acompetir

porcontratosgovernamentaiscom outrasinstituiçõespúblicasouprivadaspara

dirigirpesquisas,coordenarprojetos,paraexecutarsegmentosdeum trabalhomaior.

Tais organizações,passam a ganharmais notoriedade e visibilidade junto à

sociedade,demodogeral.

Éimportanteesclarecerque,com ofim daditaduramilitarearetomadada

democracia,o governoadotoupráticasneoliberaisdiminuindoaintervenção do

Estadonosaspectossociais.Dessaformaopapeldoterceirosetorsetornoumais

importanteumavezqueogovernofederalreduziuosinvestimentosnosegmento

fazendocom queasinstituiçõessem finslucrativosassumissem porcontaprópria

muitasdasdemandassociaisdopaís(SCHEUNEMMANeRHEINHEIMER,2009,p.

17).

A relevânciadoterceirosetorsemostroutãosignificativaqueprovocou,

duranteadécadade90 aabordagem eo estudo sobreo Terceiro Setornas

universidadesbrasileiras,particularmenteem importantesinstituiçõesdeensinode

Administração,taiscomo aFundação Getúlio VargasenaUSP.(MACHADO E

BULGACOV,2010,p.49).

Nos diasatuais,como consequência da evolução dos fatos no contexto

apresentado nas décadas anteriores, os números do terceiro setor são

impressionantes.Tachizawa(2019,p.7)fazendousodeváriasfontes,informaque

seestimaem maisde540milonúmerodeentidadesquecompõem oterceirosetor.

Segundooautor,oterceirosetortem gerado2,5%dasvagasdetrabalhonoBrasil.

Além disso,atualmente,cercade42milhõesdebrasileirospraticam algum tipode

trabalhoouaçãosolidária,vinculadaaalgumainstituiçãodoterceirosetor.

Diantedoquefoiapresentadoatéaqui,ficaevidenteaimportânciaqueo
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terceirosetorassumiunocontextobrasileiro,sobretudoapartirdasdécadas1980e

1990períodoem quecresceuem progressãogeométrica(TACHIZAWA,2019,p.10).

Aseguir,algunsesclarecimentossobrealegislaçãoetipologiasdoterceiro

setor.

1.4.2Terceirosetor:tipologias

Apesquisarealizadaparaproduçãodesteartigopermitiuaospesquisadores

perceberqueémuitofrequenteosurgimentodostermosONG (Organizaçãonão

governamental),OS(OrganizaçãoSocial)eOSCIP(OrganizaçãodaSociedadeCivil

deInteressePúblico),quandooassuntoéterceirosetor,tornando-seadequadauma

explicaçãosobreasdistinçõesdestestermos,hajavistapoderem terinfluênciano

entendimentoacercadaimportânciadoplanejamentoegestãoestratégica.

Considerandoapossibilidadederepassederecursosfinanceirosdoprimeiro

setorpara o terceiro setor,para execução de suas atividades fins,surgiu a

necessidadedemaisregulamentações.

SegundoFilho(2005,p.268),

Anecessidadedeserampliadaadescentralizaçãonaprestaçãode
serviçospúblicoslevouoGovernoapreverainstituiçãodoPrograma
Nacionalde Publicitação – PNP,através da leinº 9.637,de
15∕05∕1998,pelaqualalgumasatividadesdecarátersocial,hoje
exercidasporpessoaseórgãosadministrativosdedireitopúblico,
poderão serposteriormente absorvidas porpessoas de direito
privado[...].Essaspessoas,aqueincumbiráaexecuçãodeserviços
públicosem regimedeparceriacom oPoderPúblico,formalizadopor
contratosdegestão,constituem asOrganizaçõesSociais.

Observa-se,pelacitaçãoanterior,osurgimentodafiguradaOrganização

Social(OS)que,conformeexplicitado,podeestabelecercontratosdegestãopara

execuçãodeserviçospúblicos,implicandoem repassederecursos.

Além dafiguradaOS,em 1999surgeaquelaqueficariaconhecidacomoa

“LeidoTerceiroSetor”.ConformeTachizawa(2019,p.23),“[...]regulamentou[...]a

qualificaçãodepessoasjurídicasdedireitoprivadoesem finslucrativoscomo

Organizações da Sociedade Civilde interesse Público [OSCIP],instituindo e

disciplinando o Termo deParceria”.Não setratadenovacategoria,masuma

qualificaçãoespecíficaadicionalqueasOSpodem receber.Filho(2005)esclarece

que,enquantoasparceriasentreoEstadoeasOSsãoparametrizadaspeloContrato

deGestão,asparceriasentreoEstadoeasOSCIPSsedãopelacelebraçãode
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TermosdeParceria.Aoseutermo,cadaqualsofreafiscalizaçãoelhessãoexigidos

procedimentosqueexigem organizaçãoegestão.

Porsuavez,otermoOrganizaçãoNãoGovernamental(ONG):

[...] refere-se ao inglês non-governamental organization,o qual foi
introduzido oficialmente pelas Nações Unidas em 1950 o conselho
Econômico eSocial(ECOSOC),sendo inserido em um amplo lequede
setores,comoorganizaçõesdemercado(empresas,bolsas,cooperativas),
corporativas (sindicatos,centrais,associações de classe),partidárias,
religiosasentreoutras(GOULART,2010,p.57).

Para a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais

(ABONG),asONGssão:

[...]entidadesque,juridicamenteconstituídassobeaformadefundaçãoou
associação, todas sem fins lucrativos, notadamente autônomas e
pluralistas,tenham compromisso com aconstrução deumasociedade
democrática,participativacom ofortalecimentodosmovimentossociaisde
caráter democrático, condições estas, atestadas pelas trajetórias
institucionaisepelostermosdosseusestatutos.

OsONGs,conformeevidenciadopelasduasúltimascitações,representam

iniciativascompromissadascom ideaispositivos,decertaformarelacionadosao

bem-estarsocialereconhecidaspelasNaçõesUnidas.NoBrasil,podem assumira

formajurídicadefundaçõesoudeassociações.

ParaconcluiroentendimentoacercadasONGs,pode-serecorreraCampos

(1999,p.5),quedestacaqueasONGspodem seenquadrarcomoOSouOSCIP,

desde que atendam aosrequisitoslegais.No entanto,esclarece que não têm

necessariamente a obrigação de fazerisso.Em outras palavras,podem atuar

independentemente de serem enquadradas.Destaca-se que,em levantamento

exploratórioparapreparaçãodopresenteartigo,observou-seaexistêncianoBrasil

deinúmerasONGs,atuandodefatoenãodireito,ouseja,prestandoserviçosocial

sem,contudo,estarem registradasjuridicamente.

Conforme Rosa (2010),as formas de constituição de organizações do

terceiro setor,conforme o Código Civil,são as fundações e as associações.

Esclarece,ainda:

Quanto à finalidade: as Associações prestam-se aos fins
estabelecidospelosfundadoresequepodem sermodificadospor
vontadeprópria;asFundações,aocontrário,sãoconstituídaspara
finsespecíficos(moral,culturalouassistencial)edeformaperene.
Quantoaomododeconstituição:asAssociaçõespordeliberaçãoem
assembleiageral,transcritaem Ata;asFundaçõesinstituídaspor
escriturapúblicaoutestamento,condicionadosàmanifestaçãodo
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MinistérioPúblico[...](ROSA,2010,p.104).

Observa-sequeascaracterísticasqueconstituem asformasdeexpressão

doterceirosetor,em termosdeentidades,necessitam deorganização,controlee

fiscalização.

Chega-seaofim destaseçãodesteartigo,destacandoarelevânciaqueo

terceirosetoralcançounoBrasileasexigênciascrescentes,inclusivedescritasem

legislaçãoregulatória,parasuaefetivaatuação,apontandoparaanecessidadede

gestão cada vez mais profissionalizada e da adoção de ações planejadas

estrategicamente.A seguir,a discussão acerca dos aspectos desafiadores

relacionadosaoterceirosetorem relaçãoaoplanejamentoegestãoestratégica.

1.5Desafiosparaousodoplanejamentoegestãoestratégicanoterceirosetor

SegundoChiavenato(1983,p.74),organizaçãoé“[...]comoumaunidadeou

entidadesocial,naqualaspessoasinteragem entresiparaalcançarobjetivos

específicos”.Nestamesmalinhaderaciocínio,Tachizawa(2019,p.63)entendeque

uma “[...]organização deve servisualizada como um conjunto de partes em

constanteinteração,constituindo-seum todoorientadoparadeterminadosfins,em

permanente interdependência com o ambiente externo”.Ainda sobre o tema

“organizações”,Chiavenato (1983,p.01)afirma que“[...]existem organizações

lucrativas(chamadasempresas)eorganizaçõesnão-lucrativas(comooExército,a

Igreja,osserviçospúblicosdenaturezagratuita,asentidadesfilantrópicasetc)”.

Essesconceitosoferecem embasamentoteóricoparaclassificarasentidadesdo

terceirosetorcomosendoorganizaçõesemerecendo,portanto,serem abordadas

com oracionalismoquedeveseraplicadoàsorganizaçõesformais,cujoprincípio

básicoconcebetaisempreendimentosnum contextodecomportamentoracional

daspessoasqueasconstituem (CHIAVENATO,1983,p.191).

Pode-seafirmarquetalabordagem racionaldasorganizações,mesmono

caso das sem fins lucrativos,favorece a acolhida de princípios de gestão

profissional,maisespecificamentenoquedizrespeitoàaplicaçãodoplanejamento

e gestão estratégica,objeto deste artigo,na condução de suas operações e

cotidiano.

Prosseguindosobestaperspectiva,pode-seevidenciaraimportânciado

planejamento,tendo-seem vistatratar-sedaprimeiraeimprescindíveldasfunções
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administrativas,a saber:o planejamento,a direção,a organização e controle

(CHIAVENATO,1983,p.179).

Defato,háquesedestacarque,conformeTachizawa(2019,p.19),“[...]a

gestãodeprogramassociaisedasorganizaçõesdoTerceiroSetorédistintada

gestãodeumaempresaprivada[...].Noentanto,omesmoautorenfatizaoatual

cenáriodasorganizaçõesnãogovernamentaisqueapontaparaaescalacrescente

desuaparticipaçãoem atividadesem substituiçãoaoEstado.Enfatiza,também,a

necessidadedestasorganizaçõesem montarem infraestruturasmaisadequadas

parafazerem frenteàsnovasdemandasdetrabalho.Talcenário,tem exigidode

formacadavezmaisrecorrenteacolaboraçãodeprofissionaisdaáreadegestão,

revelandoacrescentetendênciadaprofissionalização.(TACHIZAWA,2019,p.228).

Valeenfatizarqueagestãoprofissionaldoterceirosetordeveserprecedida

decapacitaçãoosagentesgestores,tendo-seem vistaqueo“[...]gerenciamento

dasorganizaçõesnãolucrativaséfrequentementemalcompreendidoporcontada

faltadeconhecimentoou[...]defalsassuposiçõesdecomoessasorganizações

funcionam [...]”(ANHEIER,2000apudMACHADOEBULGACOV,2010,p.42).

Há,também,possivelmenteem decorrênciadareferidaausênciadegestão

profissionaledomíniodatécnicadagestão,um entendimentoequivocadoporparte

demuitasorganizaçõesdoterceirosetor,apontadoporCastor(2009,p.5),deque

“[...]administraçãoestratégicaéalgoreservadoàsgrandesempresas,com recursos

volumosos,quadroshumanosespecializadoseacessoasistemassofisticadosde

informação”.O próprioautoresclarecequeaadministraçãoestratégicaestáao

alcancedequalquerorganização,bastando-se,paratanto,aescolhaadequadados

instrumentosadequadosacadacaso,exigindo,obviamente,oapoiodeprofissional

capacitadooudecapacitaçãodopessoaldaorganizaçãoem questão(CASTOR,

2009,p.5).

Comofatorcomplicador,EnsslineVianna(2007)apudLugoboniet.al(2018,

p.87)consideram que“[...]em geralasorganizaçõessem finslucrativossão

formadasporum grupodepessoasquenãotem afinidadecom agestãodonegócio,

tendocomoatuaçãoprincipalnaparticipaçãoparaafinalidadequeaorganizaçãofoi

instituída”.Oqueéperfeitamentecompreensível,tendo-seem vistaasmotivações

deorigem dessetipodeorganização.

Em consequência da falta de afinidade com a gestão de negócio,há
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dificuldadedemensuraçãoderesultadosededesempenho.Drucker(1994)apud

Lugoboniet.al(2018,p.87),apontaaausênciadeindicadoresdedesempenho

nessetipodeorganização,“[...]mesmoporquequandosetratadeatividadessociais

sãomaisdifíceisdesemensurar,porfaltadeprofissionalizaçãoeporsetratarde

informaçõesmuitasvezesnãonuméricasesim sentimentais”.SegundoDrucker

(1994,p.101),“[...]existeatentaçãodenegligenciarosresultados,dedizer:Estamos

servindoaumaboacausa.EstamosfazendootrabalhodoSenhor.Ouestamos

fazendoalgoparatornaravidaum poucomelhorparaaspessoas,oqueéum

resultadoem simesmo”.Obviamente,sabe-seque,dopontodevistadegestãode

resultados,issonãoéosuficiente.

Nãoobstanteosdesafiosenfrentadosparaadoçãodepráticasdegestão

profissional,maisespecificamentenoquedizrespeitoaoplanejamentoegestão

estratégicanoterceirosetor,hámuitasjustificativasemotivosparaadotá-las.A

seguir,um brevepanoramasobretaisjustificativas.

1.6Justificativasparaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicanoterceiro

setor

Talvez,umaprimeiraquestãoaserutilizadacomojustificativaéaprópria

necessidadedeprofissionalizaçãoparafazerfrenteàcompetitividadecrescentea

queasorganizaçõesdoterceirosetorestãosujeitas.Deve-seconsiderarque,

[...]em função danecessidadedeserem rentáveis,produtivase
eficientesparapodercompetirnacaptaçãodosrecursos,inclusive
oriundosdedoações,asorganizaçõesdoterceirosetornecessitam
desenvolver suas características rumo à profissionalização.
Profissionalizaçãoestaqueécompostademecanismosdecobrança,
controle,coordenação,e,principalmente,de planejamento do
trabalho e da gestão organizacional(CARVALHO,2000 apud
VENTURINIet.Al,2008,p.12).

É adequado considerar como uma justificativa para o emprego do

planejamentoegestãoestratégicaasexigênciaslegaisàsquaisasorganizaçõesdo

terceirosetor,sobretudoasOSeOSCIPestãosubmetidas.ConformeTachizawa

(2019,p 23 – 34),essas organizações participam de concursos de projetos,

possuem estatutocom objetivosefinalidadesdefinidas,devem possuirorganização

administrativa,apresentarestruturaorganizacional,dentreoutrasexigências.Ora,o

atendimentodetaissolicitaçõeslegaiséfacilitadosobremaneirapelaadoçãodas

práticasdegestãoqueenvolvam oplanejamentoeagestãoestratégica.



17

Outro aspecto queéfavorecido pelaadoção do planejamento egestão

estratégicaéatransparênciadasoperações,cadavezmaisexigidapelasociedadee

pelosórgãosfiscalizadores.SegundoBrito(2008,p.106),“Asdenúnciasrealizadas

porjornaiserevistasdopaístêm deixadoumaimagem desconfortávelsobrea

atuaçãodasONGsnoBrasilem relaçãoaovalorderecursosfinanceirosqueo

governorepassa[...]”.Ficaevidenteumacrescentedúvidasobreaidoneidadede

organizações do terceiro setor,que pode sereliminada na medida que tais

organizações passem a demonstraros resultados,aplicações e impactos dos

recursosinvestidos.Evidentemente,astécnicasqueenvolvem oplanejamentoea

gestão estratégica podem terpapelfundamentalno alcance da transparência

desejada,pormeio doscontroleseindicadoresdedesempenho característicos

destastécnicasdegestão.

Além disso, há que se considerar, também, que embora possua

característicasespecíficas,oterceirosetorpodesevalerdasteoriasetécnicasjá

desenvolvidas sobre o uso do planejamento e da estratégia,e aplicadas em

organizações de outros setores.Ora,como algumas atividades como “[...]a

identificação,avaliação e reformulação da estratégia para a organização não

lucrativa decorre da adaptação desenvolvida dos preceitos concernentes à

administração estratégica corporativa [...]”(HATTEN,1982 apud MACHADO E

BULGACOV,2010,p.51),não há que se empreenderesforços intelectuais e

acadêmicosparasedesenvolverumanovaciência,otimizandotantosuaaplicação

comoaobtençãodeseusbenefícios.

Outrajustificativaaceitáveléofatodequeabordagem deplanejamentoe

gestãoestratégicapodeajudarnoenfrentamentodedilemas,jáquesãodecaráter

estratégico.AlgunssãoelencadosporHudson(1999)apudMachadoeBulgacov

(2010,p.53),taiscomo“[...]tratarsintomasoucausa;tratarossintomasouacausa

[...];concentraroudiversificarosserviços;manter-sefielàscrençasouseratraído

por novos recursos”. Certamente um “pensar estratégico” pode colaborar

sobremaneiranoequacionamentodestesdilemas.

Noroldejustificativasparaousodoplanejamentoedagestãoestratégica,

podemoscitarbenefíciosdiretosdaaplicaçãodatécnicaedateoria,comoofatode

que:

A formalizaçãoouconcepçãoclaradoconteúdoestratégicocom
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todos os procedimentos internos registrados, organizados e
documentados,deformadigitalounão,auxiliam osindivíduos,que
compõem asorganizaçõesnestecampo,aterem noçãomaisprecisa
das necessidades dessas entidades e, por conseguinte, a
minimizaçãodascoalizõesdaspessoascom aspiraçõesdiferentes”
(MACHADOEBULGACOV,2010,p.52).

Além disso,conforme Machado e Bulgacov (2010,p.54),há outras

contribuiçõespráticasevidentes,decorrentesdousodeumaabordagem estratégica

nagestãodoterceirosetor,asaber:

a)melhoriadacompreensãodasaçõesdeconteúdoestratégico,atravésda
identificação dos atores que mantêm relações interorganizacionais
significativascom asentidadessociais;

b) reconhecimento dos principais aspectos condicionantes para a
manutençãodasaçõesdeconteúdoestratégico;

c) otimização de resultados oriundos da dinâmica dos processos
relacionadosaoconteúdoestratégicodasentidadessociais.(MACHADOE
BULGACOV,2019,p.54).

Pode-seconsiderar,também,osbenefíciosrelativosàmelhoriadagestão,

especificamentequantoaousodoplanejamentoestratégico,tendo-seem vistaque

seuusoéeficazparamelhoriadaqualidadedagestão“[...]dequalquertipode

organização,especialmentedaquelasquecompõeoterceirosetor,umavezquea

administraçãodetaisinstituiçõesaindaestádistantedealcançarum modeloideal

degerência”(VENTURINIet.al,2008,p.05).

Porfim,pode-secitarumalistadebenefíciosdiretosdecorrentesdaadoção

doplanejamentoestratégicoporpartedasorganizaçõesdoterceirosetor,elencada

porMassolin(2013,p.47–48),asaber:“agilizadecisões;melhoraacomunicação;

aumentaacapacidadegerencialparatomardecisões;promoveconsciênciacoletiva;

proporcionaumavisãodeconjunto,maiordelegação;direçãoúnicaparatodose

melhoraaqualidadedorelacionamento”.Tratam-sedebenefíciossemelhantesaos

percebidosem organizaçõesdosegundosetor,quandooplanejamentoeagestão

estratégicasãobem implementados.

2METODOLOGIA

O método utilizado para produção do presente artigo foia pesquisa
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bibliográfica de caráterqualitativa.Conforme Gil(2002,p.42),talpesquisa é

realizadaapartirdeinformaçõesjálevantadasporoutrosautores,nestecaso,

acessadosessencialmenteporintermédiodelivroseartigoscientíficos.

Asobrasutilizadasforam,em suamaioria,relacionadasaocampodas

CiênciasSociaisAplicadas,maisespecificamentenaáreadeAdministração.Fez-se

uso,também,deobrasrelacionadasàtemáticadoterceirosetoreONGs.

Além dasfontescitadas,também foram consultadossitesrelativosaos

subtemas abordados no artigo.A pesquisa foirealizada entre 25/09/2019 e

05/08/2020.

3ANÁLISEEDISCUSSÃODOSDADOS

Oreferencialteórico,acessadoparaelaboraçãodesteartigo,revelouvários

aspectosrelevantesparaoalcancedosobjetivospropostos,em especial,ode

demonstraraimportânciadoplanejamentoegestãoestratégica,noterceirosetor.

Quanto as bases teóricas do planejamento e da gestão estratégica é

possívelapresentarumasíntesedascontribuiçõesdosautoresconsultados.

Genericamente falando,o Planejamento,porintermédio de todas suas

dimensões,além deproporcionaraidentificaçãodepropósitos,favoreceaeficiência,

eficácia e efetividade.Provoca a reflexão acerca da situação presente e o

delineamentodesituaçõesfuturasdesejadas.

Demodomaisamplo,aEstratégia,porsuavez,enquantoconceitooriginado

no ambientemilitar,foitransferido parao ambienteorganizacionalepassoua

representarocaminhoaserseguidoparaoalcancedeobjetivosemetas.Demodo

maisestrito,podeassumirabordagensdistintas,destacando-secomoplano,padrão

decomportamento,posição,perspectivaouartimanha.

É importante afirmarque a estratégia tem carátercomplementarao

planejamento,pois ambos são essenciais para a elaboração do Planejamento

Estratégico.Enquanto processo,o planejamento estratégico deveserelaborado

“pela”organizaçãoenão“para”ela,denotandoaimportânciadaconstruçãointernae

coletivadagestãoecolaboradores.Representaem sioconjuntodemétodosque

podem permitirsair-se de uma situação presente em direção a uma situação

desejada de modo mais eficiente,eficaz e efetivo.De seu detalhamento e
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formalizaçãoderivaoPlanoque,porsuavez,devetercaráterflexívelparafazer

frenteàsincertezasdoambiente.

A Gestão Estratégica,conforme observado após análise dos autores

consultados,émaisabrangentequeoplanejamentoestratégicoem si.Abrange,

também,sua implantação e a realização de ajustes necessários mediante as

variaçõesambientais.Paraseradequada,agestãoestratégicaexigedogestorum

tipodepensarestratégicoafim desebuscarosresultadosdefinidosduranteo

processodeplanejamentoestratégico,mascom sensibilidadeparafazeraleitura

dascircunstânciasretroalimentandoaexecuçãodoplanoestratégico.

Oplanejamentoeagestãoestratégica,apósanálisedaabordagem teórica,

evidenciam-sequesão relevantesparaagestão do terceiro setor.Esteúltimo,

enquantoconjuntodeatividadesprivadascom finspúblicos,sem finslucrativos,

necessitam,talqualqualqueroutrotipodeorganização,deumaabordagem racional

paraobterresultadospré-definidos,num ambientemutáveleinseridoem contexto

deescassezderecursos.

Oterceirosetor,assim sedenomina,poressencialmentenãopertencernem

aoprimeiro(Estado),nem aosegundo(organizaçõescom finslucrativos).Tevesua

históriano Brasilpotencializadaapartirdadécadade1970,com crescimento

significativoapartirdadécadade1980,em funçãodaconjunturapolíticanopaís,a

diminuiçãogradativadaintervençãodoEstadoem áreassociaisimportantesepela

crescente capacidade de organização socialda população,favorecida pela

redemocratização.InicialmenteafastadodosGovernos,oterceirosetor,apartirda

décadade1990,aproximou-sedemodoconsistentedoEstado,obtendorecursos

pararealizaçãodeseupapel.

Oterceirosetor,demodogeral,possuilegislaçõesqueamparam eregulam

orecebimento derecursosdosgovernosparaexecuçãodasatividadessociais

necessárias ao preenchimento das lacunas não ocupadas pelo Estado.Nesse

contexto,tem-senoBrasilasOSeasOSCIP.AsONGs,porsuavez,nãorepresentam

um enquadramentojurídicoem si,masumanomenclaturamaisabrangentepara

representargenericamente todas organizações sociais sem fins lucrativos que

possuem objetivosrelacionadosaosuprimentodecarênciasvariadasdapopulação.

Observou-se,também,que as ONGs não necessitam,obrigatoriamente de

enquadramentocomoOSouOSCIP,salvosedesejarem obteralgum recursopúblico
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pararealizaçãodesuasatividades.Algumas,inclusive,sequersãoregistradascomo

AssociaçõesouFundações,constituiçõesjurídicasqueenquadram praticamente

todasentidadesdoTerceiroSetornoBrasil.

Areflexãosobreasbasesteóricasdoplanejamentoestratégicoedagestão

estratégicaesobreoterceirosetordámargem paraseafirmarqueoterceirosetor

tem muitoaganharporadotarospreceitosepráticasdoplanejamentoedagestão

estratégica.Talpercepçãopodeserconsolidadaapartirdasjustificativasparatal

adoção,também embasadasnosautoresconsultados.

Inicialmente,destaca-sequeoterceirosetoréconstituídoporentidadesque,

dadas suas características, podem ser entendidas como “organizações”,

necessitando,portanto,deabordagem racionalparaotimizaçãodeseusresultados.

Talracionalizaçãoconvergecom aadoçãodoplanejamentoestratégicoedagestão

estratégica.Além disso,ocrescimentoobservadonoterceirosetornasúltimas

décadas,com consequente impacto social,acaba por exigir mais cuidado,

planejamentoeestratégiaparamaximização dosresultadosjunto aospúblicos

favorecidos.Nestecontexto,éimportantedestacarque,paraaadoçãodeprincípios

da gestão,é imprescindívelo planejamento,primeira das principais funções

administrativas.

Durantearevisãoteórica,percebeu-seaexistênciadeváriosdesafiosa

serem vencidosparaaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicanoterceiro

setor.Um deleséanecessidadedecapacitaçãopelosoperadoresdosetor,muitas

vezesconhecedoresdasatividadesfinsdesuasrespectivasorganizações,mas

desprovidosdeconhecimentodegestão.Além disso,verificou-seaexistênciade

umapercepçãoequivocadadequeplanejamentoegestãoestratégicaéapenaspara

grandes empresas,somada à escassez de indicadores de resultados,talvez

favorecidapelacrençadequeajudarjáeo bastante,não sendo necessáriaa

aplicaçãodetécnicasdegestãoparaoestabelecimento,análiseedivulgaçãode

índicesderesultados.

Enquantojustificativasparaaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégica

noterceirosetor,foipossível,apartirdolevantamentobibliográficorelacionado,

elaboraralgumaspossíveisjustificativas,jáapresentadas.A seguir,um quadro

síntesedetaisjustificativas,queforam divididasem duaspartes:aquelasligadas

diretamenteaoterceirosetoreaquelasrelacionadasaosbenefíciosquedecorrem
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naturalmentedoplanejamentoedagestãoestratégica,aplicáveisatodotipode

organização.

Quadro1:Justificativasparaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicapelo3º

setor

JUSTIFICATIVAS

Relacionadasdiretamenteao3ºsetor: Autores(as)

a. Necessidadedeprofissionalizaçãopara
enfrentamentodacompetitividade;

Carvalho (2000), apud
VENTURINIet.al(2008,p.12)

b. Subsidiaroatendimentoàsexigênciasdo3ºsetor; Tachizawa(2019,p23–34)

c. Necessidadedetransparênciaecredibilidade,[apartir
dadivulgaçãodecontroleseindicadoresde
desempenho];

Brito(2008,p.106)

d. Possibilidadedevaler-sedaadaptaçãodetécnicase
metodologiasjáadotadasnosoutrossetores;

Hatten(1982),apudMachadoe
Bulgacov,(2010,p.51)

e. Adequado enfrentamento dos dilemas estratégicos
característicosdo3ºsetor.

Hudson(1999),apudMachado
eBulgacov(2010,p.53)

Relacionadasabenefíciosgenéricosresultantesdaadoção
doplanejamentoegestãoestratégica:

Autores(as)

a. Concepçãoclaradoconteúdoestratégicocom todos
osprocedimentosinternosregistrados,organizadose
documentados;

MachadoeBulgacov(2010,p.
52)

b. Minimizaçãodecoalizõesdepessoascom aspirações
diferentesdaorganização;

c. Melhor compreensão das ações de conteúdo
estratégico(consciênciacoletiva);

MachadoeBulgacov(2010,p.
52)

d. Identificação das condicionantes manutenção das
açõesdeconteúdoestratégico;

e. Otimizaçãoderesultadosresultantesdadinâmicados
processosrelacionadosaoconteúdoestratégico;

f. Melhoriacontínuadagestão; VENTURINIet.al(2008,p.05)

g. Agilidadenasdecisões;
h. Melhoriadacomunicação;
i. Aumento da capacidade gerencial para tomar

decisões;
j. Visãodeconjunto;
k. Maiordelegação;
l. Sensodedireçãoúnicaparatodos;
m.Melhoriadaqualidadedorelacionamento

Massolin(2013,p.47–48)

Fonte:adaptadoapartirdarevisãoteóricados(as)autores(as)pesquisados(as).
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ComopodeserobservadonoQuadro1,olevantamentobibliográficorevela

significativadiversidadedejustificativasqueseconstituem em motivosparaqueo

terceirosetorpasseaadotarcom maisênfaseoplanejamentoegestãoestratégica.

CONSIDERAÇÕESFINAIS

Fazendousodométododapesquisabibliográficaecom objetivogeralde

demonstraraimportânciadoplanejamentoegestãoestratégicanoterceirosetor,o

presente artigo discutiu diversos aspectos relacionados ao planejamento,à

estratégia,aoplanejamentoestratégicoeàgestãoestratégica.Sem aintençãode

explorarexaustivamentetaisconceitos,atingiu-seoobjetivodeapresentarasbases

teóricasdoplanejamentoegestãoestratégica,evidenciando-seainterdependências

destestermosearelevânciadassuasaplicaçõesnagestãodasorganizações.

Traçou-se,também,um panorama acerca do terceiro setorno Brasil,

alcançando-se outro objetivo do artigo,dando-se destaque a alguns aspectos

históricoseesclarecendo-seasprincipaistipologiasdasorganizaçõesqueatuam e

seenquadram nestesetor.Constatou-searelevânciacrescentedoterceirosetorno

Brasileanecessidadedesuaprofissionalização parafazerfrenteàcrescente

competitividadeeàsexigênciaslegaisinerentesaestesempreendimentos.

Discutiu-se,ainda,àluzdabibliografiaconsultada,osprincipaisdesafiosa

serem enfrentadosparaadoçãodoplanejamentoegestãoestratégicanoterceiro

setor.Verificou-se que uma das principais dificuldades está relacionada ao

desconhecimentodastécnicasemétodosdegestão.Taisdesafiosensejaram o

alcancedeoutroobjetivodesteartigo,pormeiodaproposiçãodejustificativaspara

aaplicaçãodoplanejamentoegestãoestratégicanasorganizaçõespertencentesa

estesetor.Paramelhorentendimentoeassociaçãodasproposiçõescom os(as)

autores(as)consultados(as),elaborou-seum quadrosíntese,apresentadonaparte

finaldodesenvolvimentodoartigo.Talquadrorevelouum númerosignificativode

motivosparaaadoçãodoplanejamentoedagestãoestratégicapelasorganizações

doterceirosetor.

Pode-seafirmarque,apósajornadadeestudosacercadotemaabordado,

todososobjetivosdesteartigoforam alcançados,evidenciando-searelevânciaea
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significativaimportânciadoplanejamentoegestãoestratégicanoterceirosetor.

Pode-seafirmarque,emboralongedeserdisseminadodemodoconsistente,a

profissionalizaçãodagestão,aadoçãodetécnicasemétodosdaAdministração,de

modogeral,edoplanejamentoegestãoestratégica,em específico,podetrazer

inúmerasvantagensàsorganizaçõesqueatuam noterceirosetor.

É importante destacarque o presente artigo se limitou à pesquisa

bibliográfica,não sendo possívelo estabelecimento de comparações entre os

resultados alcançados pororganizações do terceiro setorque já adotam o

planejamento e a gestão estratégica,em relação às que não o fazem.Tais

comparações,talveznoformatodeestudodecaso,podem ampliarascontribuições

destetipodeestudo,ensejandopesquisasfuturaseartigossobreestatemática.
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