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RESUMO 

 

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) são entidades privadas que 

desempenham um papel público na sociedade. As organizações buscam atender às 

necessidades da sociedade ao oferecer serviços como: educação, saúde, assistência 

social, moradia, entre outros. Esta pesquisa buscou, primeiramente, apresentar a atuação 

de cinco organizações, o papel de suas equipes na realização de suas atividades, e, 

também, entender as estratégias utilizadas para que a OSC permanecessem atuando no 

período da pandemia de COVID-19. Isto contribuirá para compreender como o terceiro 

setor em conjunto com seus voluntários e contratados adaptaram sua forma de trabalho 

durante este período da pandemia e como ocorreu a gestão de pessoas. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, desenvolvida com análise de dados primários 

e secundários e contou com a realização de entrevistas semiestruturadas com questões 

abertas proporcionado aos entrevistados a possibilidade de responder de diversas 

maneiras. Os indivíduos voluntários e contratados das OSCs escolhidas para esta pesquisa 

são da região metropolitana de São Paulo. Com base nestes casos, foi possível concluir 

que a atuação dos gestores e o porte da organização possibilitaram um maior cuidado com 

seus funcionários e se mostraram fatores relevantes para manter seus trabalhadores 

focados e motivados durante a pandemia.  

 

Palavras chaves: Associações sem fins lucrativos, Pandemia, Gestão de pessoas.



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Civil Society Organizations (CSOs) are private entities that play a public role in 

society. Organizations seek to meet the needs of society by offering services such as 

education, health, social assistance, housing, among others. This research sought, first, to 

present the performance of five organizations, the role of their teams in carrying out their 

activities, and also to understand the strategies used for the CSO to remain active during 

the COVID-19 pandemic period. This will help to understand how the third sector, together 

with its volunteers and contractors, adapted their way of working during this period of the 

pandemic and how people management took place. This is a qualitative, exploratory 

research, developed with analysis of primary and secondary data and included semi-

structured interviews with open questions, providing respondents with the possibility of 

responding in different ways. The volunteer and contracted individuals of the CSOs chosen 

for this research are from the metropolitan region of São Paulo. Based on these cases, it 

was possible to conclude that the performance of managers and the size of the organization 

allowed greater care for their employees and proved to be relevant factors to keep their 

workers focused and motivated during the pandemic. 

 

Keywords: Non-profit associations, Pandemic, People management 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Queiroz (2014) existem três setores que atuam na sociedade: o 

primeiro setor, o Estado, que detém sob sua responsabilidade, atender os interesses 

públicos e coletivos. O segundo setor da sociedade é o mercado, também conhecido 

por organizações privadas com fins lucrativos, cuja parte integrante são pessoas 

naturais e jurídicas, sempre submetidas ao regime jurídico privado. Por fim temos o 

que será o foco deste estudo, o terceiro setor composto pelas organizações privadas 

e sem fins lucrativos. A maioria das organizações que o compõem atuam na redução 

das desigualdades e na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

Segundo o site do Governo do Estado de São Paulo segue abaixo a definição para 

uma organização da sociedade civil: 

 

(...) são entidades privadas, sem fins lucrativos, e com personalidade jurídica 
própria, constituídas na forma de associações ou fundações. Atuam em 
atividades de interesse público de cunho social, nas áreas de saúde, 
educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, assistência 
social, moradia, direitos humanos, entre outras de interesse públicos. 
 

O terceiro setor formado por organizações da sociedade civil está em evidência 

nos últimos anos por sua atuação. Segundo Costa (2005) “não há como negar a 

evidência social, econômica e política que esse “setor” tem alcançado no cenário 

internacional e nacional” (COSTA, 2005, não paginado). O papel desempenhado por 

algumas organizações do terceiro setor — que durante esta pesquisa também serão 

referenciadas como organizações da sociedade civil (OSCs) — são importantes para 

a sociedade visto que podem prestar serviços, como, por exemplo: educação para 

crianças e adolescentes, ajuda humanitária, habitação ou até mesmo auxílio no 

acesso à saúde, oferecendo exames, consultas médicas entre outras categorias de 

serviços. A atuação de algumas OSCs beneficia, significativamente, a sociedade, visto 

que algumas categorias de organizações podem chegar em comunidades em que 

esta categoria de assistência não contempla plenamente a todos os cidadãos. 

Recentemente o mundo foi impactado por um vírus, até então pouco conhecido, e por 

este motivo, grandes mudanças foram vivenciadas devido à pandemia de COVID-19. 
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O novo cenário imposto pela pandemia de COVID-19 exigiu uma readaptação de 

todos, desde governos, passando pelos setores privados e chegando até as OSCs. 

Deste modo compreende-se que as OSCs desempenham um papel 

fundamental na sociedade, por vezes em parceria com o Estado ou com o apoio da 

iniciativa privada, por meio de parcerias com empresas para suprir, em parte, diversas 

necessidades e demandas da sociedade. 

O terceiro setor é amplo e diverso e reúne uma variedade de organizações. 

Maria da Glória Gohn (2000) o descreve de forma realista e objetiva ao expressar que: 

 

O terceiro setor é um tipo de ‘Frankenstein’: grande, heterogêneo, construído 
de pedaços, desajeitado, com múltiplas facetas. É contraditório, pois inclui 
tanto entidades progressistas como conservadoras. Abrange programas e 
projetos sociais que objetivam tanto a emancipação dos setores populares e 
a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, com justiça social, 
como programas meramente assistenciais, compensatórios, estruturados 
segundo ações estratégico-racionais, pautadas pela lógica de mercado. Um 
ponto em comum: todos falam em nome da cidadania (...). O novo 
associativismo do terceiro setor tem estabelecido relações contraditórias com 
o ‘antigo’ associativismo advindo dos movimentos sociais populares (na 
maioria urbanos) dos anos 70 e 80 (GOHN, 2000, p. 60). 
 

 

Sobre o seu desenvolvimento no Brasil, Albuquerque (2006) relata que no 

Brasil durante as décadas de 1970 e 1980 um esforço conjunto de diversas 

organizações não-governamentais foi realizado para que ocorresse a propagação e 

consolidação de mais organizações que representassem a sociedade civil com a 

intenção de diminuir a desigualdade social. 

Ainda sobre o terceiro setor, Albuquerque (2006) descreve a situação no 

cenário internacional: 

 

Paralelamente às transformações políticas e econômicas ocorridas no Brasil 
nas últimas décadas, ocorreram também alterações no papel internacional 
das ONGs. Como reflexo da economia liberal e globalizada, também as 
ONGs criaram redes e fóruns de discussão com pares em outros países em 
busca de reconhecimento, aprendizado e troca de experiências. 
Durante a década de 1990, essa articulação entre ONGs foi estimulada pela 
organização de cúpulas sociais pelas Nações Unidas o que permitiu a 
construção de fóruns globais (reuniões livre, independentes, de debates e de 
formulação de propostas) que em muito contribuíram com conferências 
oficiais. Como resultado desse processo internacional, houve uma 
construção de uma agenda política mundial, o que levou temas como meio 
ambiente, gênero e raça, entre outros, a ganhar a força que têm hoje na 
mídia, na sociedade e no governo de vários países. (ALBUQUERQUE, 2006, 
p. 33 - 34) 
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Neste trabalho serão analisadas cinco organizações da sociedade civil, sem 

fins lucrativos que prestam serviços de caráter público. Estas organizações atuam em 

locais em que existem algumas deficiências e que em muitos casos o Estado não 

consegue contemplar a todos ampla e igualitariamente, pois os serviços não são 

suficientes para atender plenamente a demanda de toda população local.  

Vale a pena destacar que este estudo terá como foco organizações da 

sociedade civil e não organizações que atuam como negócios de impacto, também 

chamado se setor 2.5, por incorporar características do terceiro e do segundo setor. 

Sobre o modelo de negócios com impacto social: 

 

De acordo com Barki (2015), os chamados negócios sociais emergem a partir 
da premiação do Nobel da Paz, em 2006, na qual Yunus foi reconhecido pelo 
seu trabalho sobre microcrédito, buscando a redução da vulnerabilidade dos 
pobres em Bangladesh. Nesse contexto, emerge um modelo de organização 
híbrida que combina as competências do setor privado com os 
conhecimentos de gestão social do Terceiro Setor, com o objetivo de resolver 
os problemas sociais utilizando os mecanismos de mercado, o que origina os 
negócios com impacto social, os quais trazem, por vezes, soluções 
inovadoras aos problemas sociais (Barki, 2014; Wilson & Post, 2013; 
Thompson & Macmillan, 2010) (PRETRINI, SCHERER, BACK, 2015, p. 210). 

 

Mesmo o terceiro setor sendo composto por organizações sem fins lucrativos, 

em muitos aspectos a sua atuação é semelhante aos dois outros setores, visto que é 

necessária uma equipe para realizar as atividades diárias e operacionais de uma 

organização. Podem contar com funcionários e voluntários para a realização destas 

tarefas. Contudo, vale destacar que existem desafios próprios no gerenciamento de 

pessoas no terceiro setor e isso implica em dificuldades, sendo necessário encontrar 

soluções que facilitem o funcionamento das OSCs. 

No início do ano de 2020 a pandemia de COVID-19 afetou o mundo inteiro. 

Com isso ocorreram mudanças drásticas no estilo de vida e convivência dos 

indivíduos. Os impactos da pandemia atingiram os três setores que atuam na 

sociedade. Por mais que seja neste momento difícil mensurar todos os efeitos da 

pandemia, por nunca termos vivenciado algo semelhante, uma certeza que temos é 

que foi necessário unir forças para superar os desafios encontrados e os recursos 

humanos se tornaram ainda mais necessários neste importante processo. 
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Nas organizações existe uma diversidade de pessoas no que diz respeito a 

características sociodemográficas, culturais, étnicas, entre outras. Por isso é 

importante que essas organizações estejam preparadas para lidar com esta 

diversidade, dado que cada indivíduo tem características e necessidades particulares 

que os tornam únicos e a partir desses atributos os indivíduos podem desempenhar 

um papel preponderante no meio em que estão inseridos.  

Assim, entendemos que o indivíduo tem ampla relevância para a sociedade no 

que se refere às suas atitudes, aptidões, conhecimento e tais características também 

tem a sua relevância quando o indivíduo está inserido dentro de uma organização. As 

competências individuais no ambiente organizacional são valorizadas, pois, auxiliam 

no desenvolvimento das organizações. Assim, pessoas, seres humanos, são vitais 

para o funcionamento das organizações. 

No próximo item descreveremos os objetivos e justificativas desta pesquisa, no 

capítulo 2 apresentaremos o referencial teórico que versa sobre a história do terceiro 

setor, com seu contexto histórico no mundo e no Brasil, os tipos de OSCs, o Marco 

Regulatório das OSCs e as leis que regulam esse setor. No capítulo 3 discutiremos 

sobre gerenciamento de pessoas contemplando administração de recursos humanos 

regidos pela CLT, bem como a situação do voluntariado no Brasil. No capítulo 4 será 

apresentada a metodologia. Posteriormente, no capítulo 5 será apresentado um breve 

relato sobre as organizações. No capítulo 6 será apresentado um breve relato sobre 

as entrevistas e o perfil de cada entrevistado. Por fim, no capítulo 7 será exposto à 

análise dos resultados e a conclusão da pesquisa 

 

1.1. Objetivos 
 

É possível notar o amplo número de organizações que atuam no terceiro setor, 

e como os serviços prestados por algumas dessas organizações da sociedade civil 

conseguem impactar positivamente a sociedade apesar de todas as dificuldades que 

surgem no decorrer dos projetos desenvolvidos. O ingresso de diversas instituições 

que idealizam e procuram colocar em ação, trabalhos que beneficiem a outros 

indivíduos, o meio ambiente, entre outros, ilustra o quão importante é o trabalho 

desempenhado por algumas instituições. 
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Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no capítulo II dos 

direitos sociais, dispõe: 

 

Art. 6 °.São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988, REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº90, DE 2015.) 
 

O Estado é responsável por atender a população em áreas como educação e 

saúde como previsto no Artigo 196 e 205 da Constituição Federal 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988) 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

Como previsto em lei é dever do Estado conceder a toda população acesso à 

saúde e educação, entretanto, é importante ressaltar que o Estado não consegue 

atender ampla e igualitariamente a todos e fornecer condições para que os indivíduos 

possam ter acesso a esses direitos sociais. Atualmente, atender a população é uma 

situação difícil de ser alcançada, pois, o número de indivíduos que precisam ser 

amparados pelo Estado aumentou, principalmente durante a pandemia de COVID-19. 

Este crescimento dificulta a prestação de serviços públicos que o Estado deve 

disponibilizar a todos os cidadãos que necessitam de algum apoio. Diante dessa 

perspectiva, vê-se a relevância do papel das organizações do terceiro setor. Muitas 

atuam com o apoio de recursos públicos e outras, com recursos provenientes de 

doações individuais ou empresariais. 

Assim, o presente trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo 

exploratório sobre como a pandemia de COVID-19 afetou as organizações do terceiro 

setor, no que diz respeito ao papel dos seus recursos humanos (voluntários e 

indivíduos contratados). A hipótese é de que estas organizações precisaram se 

adaptar, visto que a pandemia alterou todo um sistema que já passava por 
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dificuldades diárias e enfrentou o desafio de uma pandemia de um vírus até então 

pouco conhecido pela ciência. 

  

1.1.1 Objetivo principal 

 

O objetivo principal deste estudo é compreender como o terceiro setor foi 

impactado e como lidou com os desafios impostos pela pandemia no que diz respeito 

aos recursos humanos das organizações.   

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Analisar cinco organizações do terceiro setor e compreender como lidaram e, 

eventualmente, se adaptaram durante a pandemia. 

● Compreender o perfil dos indivíduos que trabalham as organizações do terceiro 

setor. 

● Compreender as especificidades do trabalho voluntário e do trabalho 

assalariado em uma organização do terceiro setor. 

● Compreender como se dão as relações de trabalho entre voluntários e 

contratados em uma organização do terceiro setor. 

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo do terceiro setor é um tema de crescente interesse no campo 

acadêmico. Cada vez mais, existem organizações que promovem iniciativas sociais e 

ambientais e realizam projetos para atuar nessa área. Para que as organizações 

possam ter um desempenho que efetivamente faça a diferença na sociedade é 

necessário ter recursos, estratégias de atuação e de avaliação de impacto.  

Em relação aos recursos, é importante destacar que nos últimos anos no Brasil 

houve um crescimento de ações envolvendo a Filantropia e o Investimento Social 

Privado (ISP) segundo o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), uma 

associação de investidores sociais do Brasil, que atua para promover:  
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uma rede de relacionamento diferenciada, difundir conhecimento, 
ferramentas, informação e as melhores práticas para o bom 
desenvolvimento institucional das organizações, aprimorar o 
investimento social por meio de troca de experiências e pela 
construção de referências para a atuação de investidores e 
representar o setor perante o governo e outras redes e associações, 
acompanhando e influindo no ambiente regulatório do Terceiro Setor 
(...) O objetivo do ISP é repassar os recursos de investimento social 
privado de forma voluntária, planejada, monitorada e sistemática para 
projetos sociais, ambientais, culturais e científicos de interesse público 
(GIFE, 2021). 

 

“O Investimento Social Privado pode ser alavancado por meio de incentivos 

fiscais concedidos pelo poder público e também pela alocação de recursos não-

financeiros e intangíveis” (GIFE). Por ser um tema com alta visibilidade e interesse de 

pesquisadores e da sociedade em geral, a compreensão da atuação deste setor é 

essencial para a sociedade. Sendo este um dos motivos pelo qual foi escolhido esse 

tema de análise para a presente pesquisa, que compreenderá o papel desempenhado 

pelas organizações do terceiro setor e, principalmente, pelos indivíduos que trabalham 

nessas organizações como contratados ou como voluntários. Os desafios 

encontrados por esse setor são incontáveis, como, por exemplo, a captação de 

recursos, gerenciamento financeiro, confiabilidade e credibilidade dos stakeholders, 

infraestrutura, prestação de contas, contratos com o governo, entre muitos outros 

desafios, que podem ser mais complexos do que o esperado.   

Em alguns aspectos as estruturas entre organizações do terceiro e do segundo 

setor se assemelham e em outros aspectos, se diferenciam, assim como as 

motivações para o ingresso de um indivíduo em uma organização ou em outra. Em 

geral, os recursos destinados para o gerenciamento de OSCs são mais escassos, e 

consequentemente, estes recursos escassos podem afetar as pessoas contratadas e 

os projetos desenvolvidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apresentaremos neste capítulo uma breve história do terceiro setor e serão 

apresentados objetivamente os contextos históricos que envolvem o terceiro setor no 

mundo e no Brasil, as categorias de OSCs, o Marco Regulatório das OSCs de 2014, 

que congrega parte das leis que regulam esse setor e, também, como se dá a 

administração de recursos humanos nestas organizações. 

 

2.1 História Do Terceiro Setor 

 

O terceiro setor evidencia a necessidade de se fazer mais por aqueles que não 

tem condições de arcar com tudo o que é relevante para sua subsistência. A 

determinação de se fazer mais por esses indivíduos parte de: 

 

Iniciativas privadas que não visam ao lucro; iniciativas na esfera pública que 
não são feitas pelo Estado. Nem empresa, nem governo, mas sim cidadãos 
participando, de modo espontâneo e voluntário, em um sem-número de 
ações que visam ao interesse comum. Ao Norte e Sul do planeta, homens e 
mulheres, nos últimos anos, têm criado e ampliado seus espaços de liberdade 
e de participação. Em contraponto à lógica do poder que prevalece nas 
relações entre Estado e a lógica do lucro que orienta a ação das empresas 
no mercado, iniciativas empreendidas por cidadãos afirmam o valor da 
solidariedade. Um terceiro setor - não-lucrativo e não-governamental - 
coexiste hoje, no interior de cada sociedade, com o setor público estatal e 
com o setor empresarial. (FERNANDES, 2006, p. 11) 
 

O senso de coletividade expresso por alguns cidadãos é extremamente 

relevante, pois oferece algum equilíbrio para uma sociedade em que existe uma 

disparidade visível nos âmbitos social, político, econômico e cultural, onde apenas 

alguns têm acesso ilimitado à informação e conhecimento em detrimento de outros. 

Dentro deste cenário a fala de Fernandes (2006) expressa o significado e o impacto 

que a sociedade pode promover: 

 

(...) nem o mercado nem o Estado têm condições de responder, por si sós, 
aos desafios do desenvolvimento com equidade. A participação dos cidadãos 
é essencial para consolidar a democracia e uma sociedade civil dinâmica é o 
melhor instrumento de que dispomos para reverter o quadro de pobreza, 
violência e exclusão social que ameaça os fundamentos de nossa vida em 
comum. (FERNANDES, 2006, p. 12) 
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O terceiro setor tem a sua construção histórica relatada em diversos estudos. 

Oliveira (2018) traz um panorama histórico ao descrever  

 

Historicamente, as iniciativas e as práticas de proteção social sempre 
estiveram presentes nas comunidades humanas e antecedem a criação do 
Estado (...) Na Idade Média, foram concebidas, com fundamento na piedade 
religiosa, como resposta às situações de grande pobreza. Nas sociedades 
europeias do Antigo Regime, ao lado das confrarias religiosas para fins de 
caridade e assistência, os trabalhadores reuniam-se em corporações de 
ofícios ou profissões. (...) Em alguns países europeus, o processo de 
afirmação do poder político em um “poder central”, se considerada a 
influência da Igreja Católica na era medieval, significou um conflito entre o 
direito do Estado e o direito canônico. (OLIVEIRA, 2018, p. 10) 

 

Albuquerque (2006, p. 21) nos diz que “na Europa, na América do Norte e 

mesmo na América Latina, os movimentos associativos tiveram origem nos séculos 

XVI e XVII, inicialmente com caráter religioso ou político”. Albuquerque (2006) relata 

como a interação entre a Igreja e o Estado se desenvolveu, dando uma visão mais 

objetiva sobre a origem do terceiro setor: 

 

As dissidências religiosas ocorridas na Europa propiciaram que o trabalho 
organizado socialmente estivesse intimamente relacionado com o trabalho 
religioso. Nesse período inicial, as organizações sociais também foram 
influenciadas pelo sistema de governo e pelas políticas nacionais vigentes. 
Essa situação variou pouco durante os séculos seguintes, mas a partir dos 
anos 1800 surgem as associações patronais e os sindicatos de trabalhadores 
(este último criando posteriormente partidos políticos que defendessem seus 
interesses no âmbito da política pública do Estado). A relação da sociedade 
civil e do setor privado com o Estado e com o governo intensificou-se e 
diversificou-se. Durante esse período, os movimentos associativos adotaram 
uma forma particular de atuação, em que a Igreja e o Estado determinavam 
os limites, os horizontes e as atividades da sociedade civil organizada. Assim, 
por seus vínculos com o Estado e a Igreja, as associações acabam por 
adquirir características presentes nessas duas instituições: participação 
massiva e politizada e uma hierarquia centralizadora e controladora”. 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 21 – 22) 

 

 Albuquerque (2006) aponta a necessidade de analisar os séculos seguintes, 

pois as ao longo dos séculos XIX e XX inúmeras mudanças que ocorreram no papel 

e na estrutura do Estado, acaba por influênciar “no desenho das organizações sociais 

e na natureza da relação que estas estabelecem com o Estado e o Governo”. 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 22) 

A necessidade de se observar a interação entre Estado e as organizações 

sociais se mostraram relevantes na perspectiva de Albuquerque (2006) e Oliveira 
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(2018), ambos evidenciaram que durante o século XIX, o movimento das ideias 

liberais e de um Estado liberal contribuiu para o afastamento entre o Estado e a 

sociedade uma vez que o liberalismo pregava “ideias primordiais da liberdade, como 

domínio de autonomia dos indivíduos em face do poder do Estado” (Oliveira, 2018, p. 

10). Durante este período é possível inferir que existia uma indefinição do papel das 

organizações sociais que ora estavam sob responsabilidade do Estado e ora 

passavam a estar sob o olhar dos indivíduos da sociedade naquela época. Diante 

deste cenário de ambiguidade Albuquerque (2006) relata que ocorreu uma mudança 

nas ideias debatidas pelo liberalismo  

 

A crise do Estado liberal após a Primeira Guerra Mundial altera a situação: o 
pensamento liberal pressupõe um papel mais ativo do Estado de Bem-Estar 
Social (Welfare State) nos âmbitos econômico, social e cultural, numa 
tentativa de reaproximação entre o estado e a sociedade. (ALBUQUERQUE, 
2006, p. 22) 

 

Com essa mudança de perspectiva, Oliveira (2018, p. 11) descreve que “na era 

liberal, as instituições que exerciam funções de beneficência sofreram acentuada 

ingerência em seus estatutos sociais e em suas administrações e transformaram-se 

em meros departamentos administrativos do Estado”. 

Em um período histórico mais a frente, mais especificamente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, Albuquerque (2006, p. 23) relata que mudanças na esfera 

política, social e econômica ocasionaram transformações como a “revolução nos 

sistemas de comunicação e aumento da produtividade agrícola e industrial”. Essas 

mudanças produziram disparidade na sociedade, como o “aumento da pobreza, da 

violência, de doenças, da poluição ambiental e de conflitos religiosos, étnicos, sociais 

e políticos”. Nessa circunstância o autor aponta que a resolução de tais problemas 

“dependiam da articulação de um amplo espectro de agentes sociais”.  

Landim (1993) traz sua contribuição neste assunto, ao trazê-lo para um 

contexto mais recente ao mencionar a década de 80, como o período em que as 

organizações sociais tiveram sua relevância reconhecida. 

 

O reconhecimento do papel que vêm representando as iniciativas e 
organizações civis em recentes transformações sociais redireciona o foco das 
discussões sobre o desenvolvimento, tradicionalmente levadas no campo da 
economia política, onde a obsessão pelo Estado e pelo mercado desprezou 
o papel de um terceiro setor. (...), mas foram as revoluções no final da década 
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de 80 no Leste Europeu os fatores que fundamentalmente contribuíram para 
dar visibilidade e valorização internacional a essas organizações, enquanto 
parteiras de “sociedades civis” em contextos centralizados e dominados pelo 
Estado. (LANDIM, 1993, p. 6). 

 

 Ao ter um panorama do surgimento do que hoje conhecemos como 

organizações da sociedade civil, compreenderemos seu início na América Latina, 

mais especificamente no Brasil e a origem do termo Terceiro Setor. 

 

2.2 O Terceiro Setor No Brasil  

 

O Brasil tem uma extensão territorial ampla e uma população de, 

aproximadamente, 214.240.028 segundo o IBGE até o momento desta pesquisa 

(2022). Em inúmeras situações observa-se que serviços como saúde, educação, 

assistência social, entre outros que a população precisa e deveriam ser supridos pelo 

Estado, muitas vezes não contemplam todos os cidadãos de maneira adequada. 

Neste contexto pode ser necessário que o suporte e auxílio de que a sociedade 

precisa seja realizado por organizações nas esferas não-governamentais como as 

organizações da sociedade civil (FERNANDES, 2006, p.31). 

Landim (1993) expõe a situação no Brasil de como são as organizações que 

atendem a uma população que por muitas vezes pode se encontrar em uma situação 

de vulnerabilidade ao dizer que: 

Elas são incontáveis, espalhadas pelos quatro cantos do planeta, existindo 
nos mais diferentes contextos nacionais. Atuam em campos variados como 
os de arte e cultura, educação, recreação, saúde, assistência social, defesa 
de direitos humanos e de minorias, feminismo, ambientalismo, 
desenvolvimento comunitário, fortalecimento de organizações de base… 
acionam agentes com trajetórias e valores os mais diversificados. São 
mercados de trabalho e também terreno de ação voluntária. Mobilizam 
grande quantidade de recursos materiais, de origens tão diversas quanto 
governos, indivíduos, famílias, empresas, igreja, fundações, associações. Na 
maioria são pequenas, embora frequentemente seu âmbito de atuação possa 
ultrapassar fronteiras nacionais. De natureza privada, não são empresas; 
atuando em benefício público, não são órgãos de governo. São as chamadas 
organizações sem fins lucrativos (LANDIM, 1993, p.5) 

 

Mediante a descrição de Landim (1993), é possível observar e considerar o 

papel fundamental que as OSCs exercem sobre a sociedade ao buscar atender os 

cidadãos em diversas frentes. Nota-se que as organizações sem fins lucrativos atuam 
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em diversas frentes e Landim (1993) ressalta essa grande diversidade de interesses 

defendidos por organizações da sociedade civil: 

Pode parecer estranho incluir numa mesma categoria organizações que vão 
de abrigos para indigentes até museus ou universidades, que compreendem 
desde entidades para defesa de povos indígenas na Amazônia até uma 
sociedade para a restauração de antigos cemitérios nas cidades do interior 
da Estônia. (LANDIM, 1993, p. 5) 

 

Para referenciar o início da história do setor sem fins lucrativos no Brasil, 

Landim (1993) trata de um ponto relevante ao mencionar que “é difícil analisar as 

questões envolvidas nesse “terceiro setor” em qualquer contexto nacional, sem passar 

por igrejas e grupos religiosos” pois estes são atores sociais presentes desde a época 

colonial de nosso país e que “representam sempre um papel de peso”. De acordo com 

a autora, a Igreja Católica exerceu um papel significativo no Brasil e que por um 

grande período o catolicismo atuou como “religião oficial do Estado”.  No período 

inicial de colonização identificamos a Igreja na função de atuar como organização 

encarregada de assistência social e educação entre outros papéis, com a supervisão 

do Estado.  

No decorrer de alguns acontecimentos históricos, como, por exemplo, 

Independência, Monarquia, Primeira República, entre outros (Landim, 1993), 

percebeu-se a continuação de uma interação por vezes mais próximos e em outros 

momentos mais distantes entre Estado e a Igreja que propiciaram a construção, não 

definitiva, do que hoje reconhecemos como terceiro setor. Por fim, Landim (1993) 

relata como o conceito sem fim lucrativo, pode abarcar muitos interesses: 

 

(...) sem “fins lucrativos” no Brasil evoca então, por um lado, valores 
religiosos, altruísmo, boa vontade, pessoalização (é o mundo das iniciativas 
de assistência social, creches, asilos, distribuição de alimentos, etc.). (...) E 
por outro lado, outros “tipos” de organizações também sem fins lucrativos 
evocam cidadania, modernidade, construção de sociedade civil (é o mundo 
de associações comunitárias, de moradores, profissionais, entidades em 
defesa de direitos civis, etc.)  (LANDIM, 1993, p. 44) 

 
Para Fernandes (2006, p. 16) “a atividade associativa ganha impulso nos anos 

70 e acelera nos anos 80”, isto na América Latina. Já Albuquerque (2006, p. 23) 

destaca que neste mesmo período “nos anos 1970, sobretudo na América Latina as 

organizações da sociedade civil surgiram com expressivo caráter político”.  
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Com o número expressivo de organizações que atendem a sociedade Bose 

(2004) relata: 

Que essas organizações existiam, e há muito tempo, todos sabiam. Em 
alguns casos já se destacavam há décadas como objeto de estudo, veículo 
de militância e foco de repressão – o caso das chamadas ONGs. Em outros, 
mantinham viva a tradição da caridade cristã e evocavam a dimensão 
voluntária das pessoas comuns, figurando também entre as atribuições de 
Primeiras-Damas – as chamadas Obras Assistenciais. Mas que essas 
organizações poderiam ser em número muito maior do que o imaginado e 
que poderiam compor um setor diferenciado e complementar ao Estado e o 
Mercado, essa era a novidade que chegava, atrasada, ao Brasil. (BOSE, 
2004, p.16) 
 

As OSCs podem e devem ser consideradas como um apoio, principalmente, à 

população em situação de vulnerabilidade, uma condição que se tornou mais evidente 

com a pandemia de COVID-19. Albuquerque (2006) salienta como essa organização 

é descrita e qual o seu papel ao enfatizar que 

 

A sociedade civil também pode ser entendida como um conjunto de 
associações e organizações livres, não pertencentes ao Estado e não 
econômicas que, entretanto, têm comunicação com o campo público e com 
os componentes sociais. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 19) 
 

Sobre o termo OSCs Albuquerque (2006, p. 19) descreve que “atualmente a 

expressão "organizações da sociedade civil” vem sendo utilizada como um conjunto 

de instituições que se distingue do Estado - embora promova direitos coletivos - e do 

mercado”. A partir desses textos é possível inferir como o papel das OSCs é relevante 

para parte de uma população que necessita de respaldo. 

No que concerne sobre o início do uso do termo terceiro setor Albuquerque 

(2006) reforça que:  

A expressão “terceiro setor” é uma tradução do termo em inglês third sector, 
que nos Estados Unidos, é usado junto com outras expressões, como 
organizações sem fins lucrativos” (nonprofit organizations) ou setor voluntário 
(voluntary sector) (ALBUQUERQUE, 2006, p.18, grifo do autor). 

 

Para SMITH (1991 apud ALVES 2002) 

A expressão “Terceiro Setor” começou a ser usada nos anos 70 nos EUA 
para identificar um setor da sociedade no qual atuam organizações sem fins 
lucrativos, voltadas para a produção ou a distribuição de bens e serviços 
públicos (SMITH 1991, apud ALVES 2002). 

 

Ainda sobre o surgimento da expressão do termo terceiro setor e expressões 

correlatas existentes em outros países Albuquerque (2006) relata que: 
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Na Inglaterra, legalmente se utiliza a expressão “caridades” (charities), o que 
reflete a origem histórica medieval do termo e ressalta o aspecto de obrigação 
religiosa das primeiras ações comunitárias. (...) Na europa continental 
predomina a expressão “organizações não-governamentais” (NGOs, ONGs 
en português). Sua origem remonta ao sistema de representações da 
Organização das Nações Unidas, que denominava assim as organizações 
internacionais que, embora não representassem seus países, tinham atuação 
significativa para justificar sua presença oficial na ONU. Por extensão, com a 
formulação de programas de cooperação internacional para o 
desenvolvimento estimulado pela ONU nas décadas de 1960 e 1970, 
cresceram na Europa Ocidental ONGs destinadas a promover projetos de 
desenvolvimento nos países de Terceiro Mundo. Assim as ONGs européias 
estabeleceram parcerias em vários países, levando ao surgimento de ONGs 
também no hemisfério sul. (ALBUQUERQUE, 2006, p.18) 

 
 

Alves (2002) nota a existência de “outros termos que são utilizados como 

sinônimos de Terceiro Setor”, são eles: Setor de Caridade “usada principalmente nos 

EUA e no Reino Unido”, Filantropia ou Setor Filantrópico, Setor Independente, Setor 

Voluntário, Economia Social e Organizações Não-Governamentais. 

Com este breve histórico compreende-se que o terceiro setor tem diferentes 

sinônimos e que sua história foi construída ao longo do tempo, em diversos países de 

maneira bem fundamentada ao ponto de impactar significativamente os países da 

América Latina e de atualmente ter seu papel relevante diante da sociedade, bem 

como ser um campo de pesquisa em evidência no Brasil. 

 

2.3 As Organizações Da Sociedade Civil 

 

As organizações da sociedade civil ou organizações do terceiro setor, como 

também são conhecidas, podem ser classificadas de alguns modos. De acordo com 

Albuquerque (2006, p. 40), “de forma ampla, as organizações do terceiro setor pode 

ser representadas pela figura abaixo 
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Figura 1 - Organizações do terceiro setor 

 

   

Fonte: Albuquerque (2006, p. 40) 

 

Albuquerque (2006) relata que “nos últimos anos” no Brasil mudanças, 

principalmente, no papel do Estado, incentivaram melhorias com atuação mais ativa 

do Estado na gestão de atividades de interesse público, uma maior transparência, 

aumento das colaborações e dos convênios com entidades da sociedade civil, entre 

outras iniciativas.  

Com os aspectos legais existentes no Brasil, as organizações do terceiro setor 

dentro da sociedade podem se organizar nas seguintes formas jurídicas: Associações, 

Fundações, Organizações Religiosas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP).  (Albuquerque, 2006) 

As OSCs podem ser constituídas mais comumente como associações ou 

fundações. Segundo o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS): 

 

As fundações privadas são entidades de direito privado com fim altruístico, 
dotadas de personalidade jurídica. Elas são administradas segundo as 
determinações de seus fundamentos e criadas por vontade de um instituidor, 
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que pode ser pessoa física ou jurídica capaz de designar um patrimônio no 
ato da sua constituição. (IDIS, 2009) 
 
As associações são constituídas por um grupo de pessoas que objetivam um 
determinado fim não lucrativo, podendo ser social, educacional, assistencial, 
ambiental, entre outros. São caracterizadas por não distribuir ou dividir entre 
os integrantes os resultados financeiros. As associações são regidas por um 
estatuto social, podendo haver ou não capital no ato da sua constituição. As 
rendas provenientes da atividade desenvolvida são destinadas à finalidade 
descrita em seu estatuto. (IDIS, 2009). 
 
 

O Código Civil Brasileiro no capítulo II dispõe o seguinte sobre as associações 

no artigo “Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 

organizam para fins não econômicos”. Para as associações estão descritos alguns 

artigos que:  

 

O CCB trata das associações nos artigos 53 a 61, afirmando que tais 
entidades são uniões de pessoas para fins econômicos, não existindo direitos 
e obrigações recíprocas entre seus associados, sendo que todos os 
associados possuem os mesmos direitos, podendo haver exclusões apenas 
com justa causa. Os   estatutos   das   associações   devem   conter   sua   
denominação, finalidade, sede, requisitos para admissão, demissão, 
exclusão de associados, direitos e deveres, origens de recursos, 
administração e condições para dissolução.  A eleição dos administradores e 
alterações dos estatutos das associações são responsabilidades de suas 
Assembleias Gerais. (GIMENES, 2011, p.60) 

 

Com relação às fundações Gimenes (2011) nos descreve que: 

 

As fundações, tratadas no CCB nos artigos 62 a 69, devem ser criadas por 
meio de escrituras públicas, com finalidades relacionadas à religião, moral, 
cultura    ou assistencialismo, sendo seu estatuto projetado a partir da 
constituição de seu patrimônio. 
O controle das fundações é de responsabilidade do Ministério Público. 
As alterações dos estatutos das fundações devem ser aprovadas por dois 
terços dos responsáveis pelas entidades, não contrariar sua finalidade é ser 
encaminhadas ao Ministério Público para aprovação.  O CCB rege ainda que 
em caso de extinção da fundação, seu patrimônio   deve   ser   incorporado   
por   outra   fundação de   finalidade   semelhante, salvo disposição em 
contrário. (GIMENES, 2011, p.60) 

 

2.4 Mapa Das Organizações Da Sociedade Civil 

 

 No Brasil existem algumas entidades responsáveis por obter informações que 

auxiliam os governos nas esferas governamentais federal, estadual e municipal a ter 

a percepção da situação dos cidadãos residentes no país. Essas informações são 
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obtidas por meio do que é conhecido como censo. As entidades mais conhecidas são: 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma entidade da 

administração pública federal, constituída na forma de fundação pública 

responsável por obter informações relacionadas à geografia, estatística e economia e 

situações sociais em nosso país. Para obter informações e conhecer a situação sobre 

as Organizações da Sociedade Civil, foi criado o Mapa das OSCs, que tem como 

entidade responsável o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) que 

compila as informações correspondentes às organizações civis.  De acordo com o 

Relatório do Mapa das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, desde 2016, é o 

responsável legal pela identificação, organização e gestão de estatísticas 

públicas referentes às Organizações da Sociedade Civil (OSC) por meio da 

plataforma digital Mapa das Organizações da Sociedade Civil (MOSC). A 

proposição desta plataforma digital foi definida no Decreto nº 8.726/2016, que 

regulamenta a Lei nº 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das 

OSCs (MROSC), que fornece diretrizes legais para a atuação das OSCs no 

Brasil. (MAPA OCSs, 2021) 

 

 Em outubro de 2021, foi publicada no site Mapa das OSCs, uma atualização 

que ocorreu em sua base de dados relacionada ao número de organizações ativas e 

existentes até o ano de 2020, pois a última atualização ocorreu no ano de 2018. Neste 

informativo o número de organizações mapeadas foi atualizado para 815.676 OSCs. 

Segundo as informações que constam no site, a região Sudeste detém (41,5%) das 

organizações, a maior do país, seguida da região Nordeste (24,7%), Sul (18,4%), 

Centro-Oeste (8,2%) e pelo Norte (7,2%).  

 O informativo do site Mapa das OSCs explica que para obter as informações 

mencionadas acima foi utilizado como principal critério o Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e que por meio de um sistema automatizado e aplicações de filtros 

apenas os CNPJs de organizações do terceiro setor fossem identificados e 

considerados para entrar no relatório. 

 

Para ser considerada uma OSC e estar presente no Mapa, uma entidade 
necessita ser:  

1. Privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado. 
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2. Sem fins lucrativos 

3. Institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas. 

4. Autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias 
atividades. 

5. Voluntárias, ou seja, podem ser constituídas livremente por 
qualquer grupo de pessoas (MAPA DAS OSCs, 2021) 
 

 Outras informações relevantes apresentadas no informativo que está no Mapa 

das OSC e que também foram atualizadas estão direcionadas para as áreas de 

atuação e para a classificação das organizações mapeadas. 

 

(...) atualmente, 80,9% das organizações mapeadas são classificadas como 
associações privadas. As organizações religiosas compreendem 17,4% das 
instituições e as fundações privadas, 1,5%. Além disso, Desenvolvimento e 
defesa de direitos e interesses segue representando a área de atuação com 
maior quantidade de OSC no país: 35,9% do total. Na sequência estão: 
Religião: 29,6%; Cultura e recreação: 10,9%; Assistência social, Educação e 
pesquisa e Associações Patronais e profissionais: 3,6% cada. A área da 
Saúde concentra 1,0% de OSCs. (MAPA OSCs, 2021) 

 

Gráfico 1 - Distribuição de OSCs 
 

 

Fonte: site mapa das organizações da OSC 
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A seguir será apresentado uma tabela retirada do relatório por dentro do mapa 

das OSC que expõe o número de OSCs, indicando o volume de organizações a 

natureza jurídica ao comparar os anos 2019 e 2021.  

Tabela 1 - Natureza das Organizações da Sociedade Civil 

 

FONTE: Por dentro do Mapa das OSCs: Metodologia da Base de Dados, 2021 

 

 

2.5 Marco Regulatório Das Organizações Da Sociedade Civil  

 

A lei n° 13.019, promulgada em 31 de julho de 2014 e nomeada como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, foi criada para regularizar a forma 

como as organizações do terceiro setor e o Estado estabelecem vínculos e parcerias.  

 

(A lei) Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, 
em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para 
a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 
23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
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Medeiros (2020) explica quais a mudanças que ocorreram com a 

implementação da Lei nº 13.019/14:  

 

Antes da lei n° 13.019/14 havia insegurança jurídica nos trâmites entre a 
administração pública e as organizações sociais, levando à criminalização 
das organizações e dos movimentos sociais. Dentro desse contexto, era 
necessário o estabelecimento de normas claras, específicas e mais 
abrangentes em relação às organizações sociais, tendo em vista a ausência 
de convênios e contratos de gestão ou administrativos entre o Estado e as 
Organizações da Sociedade Civil. As regras de parceria eram fixadas pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 

Com a Lei nº 13.019/14 às organizações e o Estado passaram a ter um 

respaldo mais assegurado, uma vez que as leis se tornaram mais específicas e claras. 

Existem três tipos de instrumentos jurídicos para acordar parcerias realizadas entre o 

Estado e a Organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), são eles: 

Termo de Fomento, Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação.  

No Termo de Fomento, as diretrizes são dadas pelo Estado por ser ele o 

responsável por doar os recursos financeiros. Já no Termo de Colaboração não é 

imposto um número de projetos que podem ser apresentados pela organização que 

está apresentando o projeto, e o Estado continua a ser o responsável por fornecer os 

recursos financeiros, e por fim temos o Acordo de Cooperação, nesta categoria não 

existe a concessão de recursos financeiros por parte do Estado, uma vez que é a 

organização que estabelece vínculo com o Estado  para o planejamento e execução 

de projetos  que tenham como objetivo beneficiar a sociedade e que seja de  ambas 

as partes envolvidas, ou seja, organização e estado. 

Os recursos utilizados neste termo em projetos, são recursos públicos advindos 

de arrecadação por meio de impostos, por tais motivos é necessário que ocorra uma 

prestação de contas para que o Estado saiba no que os recursos financeiros estão 

sendo investidos, neste ponto Medeiros (2020) nos explica que: 

 

A prestação de contas pode ser feita eletronicamente garantindo assim a 
transparência e dinâmica de todo o processo. Cabe à Organização Social 
apresentar à Administração Pública, documentos que comprovem o 
cumprimento de metas e objetivos estabelecidos, como forma de verificar se 
a finalidade na qual as parcerias foram estabelecidas foi alcançada. 
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Para as parcerias que não necessitem de comprovantes para o cumprimento 
de metas e objetivos firmados, a OSC deve apresentar documentos 
complementares de comprovação de despesas. 
A Lei deu a oportunidade para que os demais entes federados (Municípios e 
Estados e Distrito Federal) possam estabelecer suas próprias regras 
específicas. Bem como de promover a capacitação, por exemplo, 
disponibilizando manuais contendo as regras a serem seguidas, para orientar 
todos os atores. 
A prestação de contas é obrigatória para as parcerias cuja duração acordada 
seja superior a um ano. 
A lei estabelece ainda um prazo máximo de até 90 dias, contados a partir da 
data de término, para que a OSC apresente a prestação de contas, que 
poderá ser prorrogada por mais 30 dias. Em contraprestação, a 
Administração Pública possui um prazo de até 150 dias, podendo ser 
prorrogado por até 150 dias, para avaliar a prestação de contas. 

 

Outro ponto importante a se destacar na Lei n.º 13.019/14 são as 

responsabilidades sobre: gerenciar e administrar os recursos financeiros recebidos, 

sobre o erário, apurar irregularidades de prestação de contas, o dirigente da instituição 

pode responder civil, penal, e administrativamente pelo mal uso dos recursos e as 

sanções que as organizações estão sujeitas, caso deixem de cumprir os termos 

vigentes, é: “suspensão temporária de participação em chamamentos públicos e 

impedimento de celebrar parcerias por até 2 (dois) anos e declaração de 

inidoneidade”. (Cartilha Do Marco Regulatório, 2014) 

O marco legal para as organizações da sociedade civil se mostrou como uma 

evolução para a sociedade civil brasileira e para o governo. O reconhecimento a essa 

lei foi um passo importante para fortalecer as OSCs como atores legítimos e 

relevantes para o progresso da sociedade. A concretização deste marco, como uma 

política pública, surge como um ato desafiador de tornar a lei como um instrumento 

conhecido e corretamente aplicado por gestores públicos, instituições e órgãos de 

controle, para o fortalecimento da sociedade civil e transparência no uso dos recursos 

públicos. (Entenda o MROSC, 2015) 
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3 GESTÃO DE PESSOAS  

 
A gestão de pessoas é um dos principais desafios nas organizações. 

Entretanto, nos últimos anos muitas mudanças ocorreram, inclusive o nome da área. 

Em muitas organizações, o termo "administração de recursos humanos" está sendo 

substituído por termos como "gestão de pessoas", "gestão de competências", entre 

outros termos (Chiavenato 2014). Anteriormente a expressão recursos humanos era 

fortemente utilizado. Chiavenato (2014) dialoga sobre essas mudanças  

 

Sabe-se há muito tempo: o mundo está mudando com uma rapidez incrível. 
E com intensidade e volume gradativamente maiores. A mudança sempre 
existiu na história da humanidade, mas não com a rapidez, profundidade e 
impacto com que ocorre hoje. Vários fatores contribuem para isso: mudanças 
econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, demográficas e 
ecológicas que atuam de maneira conjugada e sistêmica em um incrível 
campo dinâmico de forças que produz resultados inimagináveis, trazendo 
transformações, imprevisibilidade e incerteza para as organizações. 
(CHIAVENATO, 2014, p. 1) 

  
Debater sobre a gestão de pessoas atualmente diferente do como era  tratado 

anteriormente na área de recursos humanos. Sovienski e Stigar (2008, p. 54) discutem 

a percepção de como são tratadas essas duas vertentes. Com relação ao setor de 

recursos humanos é dito que “era um mero departamento mecanicista que cuidava da 

folha de pagamento e da contratação do profissional que exigia dele apenas 

experiência e técnica; não havia um programa de capacitação continuada”. Já em 

relação ao termo gestão de pessoas, Sovienski e Stigar (2008, p. 54) nos apresentam 

que atualmente “é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização, o Capital Humano, que 

nada mais é do que as pessoas que a compõem". Chiavenato (2014) nos diz que a 

percepção das empresas em tratar as pessoas como talentos que tomam as decisões 

com inteligência e racionalidade fazem toda a diferença. 

 A gestão de pessoas tende a ser um desafio por envolver uma série de 

processos ao se iniciar pelo recrutamento  e seleção de candidatos que é descrito por 

Chiavenato (2014, p. 91) como “nada mais do que a busca da adequação entre aquilo 

que a organização pretende e aquilo que as pessoas oferecem”, entretanto essa 

busca é uma via de mão dupla pois “as organizações escolhem as pessoas que 
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pretendem engajar e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem 

trabalhar” (Chiavenato 2014, p. 91). 

São muitas as questões que podem assemelhar e diferenciar as organizações 

que atuam no primeiro, segundo e terceiro setor. Nos últimos anos, pode-se dizer, 

mais especificamente, que no segundo setor “as organizações, de forma natural e 

espontânea, estão alterando sua forma de gerir pessoas para atender as demandas 

e pressões provenientes do ambiente externo e interno” (DUTRA, 2017, p. 434). 

Anteriormente era mais comum uma visão mais técnica e mecanicista das pessoas 

inseridas dentro da organização. Atualmente as organizações buscam se utilizar de 

ferramentas, métodos e modelos de gestão como feedbacks, endomarketing, 

mentoria entre outras metodologias para auxiliar no desenvolvimento das pessoas 

que estão inseridas na organização. Cabe atentar-se que existe uma busca por uma 

melhoria contínua na gestão de pessoas e que por meio de novas metodologias 

espera-se desenvolver, valorizar, orientar e cuidar destas pessoas. Sobre o 

desenvolvimento pessoal foi observado por Dutra (2017, p. 107), que este ponto pode 

ser definido como a “capacidade para assumir atribuições e responsabilidades em 

níveis crescentes de complexidade”.  

Com a complexidade em gerenciar pessoas faz-se necessário a busca por 

ferramentas que apoiem a tomada de decisões mais assertivas, que tenham a 

capacidade de atender as necessidades das organizações e que viabilizem o 

crescimento e desenvolvimento dos funcionários ao mesmo passo que os deixem 

motivados. 

 

3.1  Pessoas No Terceiro Setor 

 
Ao se aprofundar no tópico sobre pessoas no terceiro setor é relevante 

observar que as métricas, indicadores de desempenho e outros metodologias 

utilizadas por organizações do segundo setor, também podem e deveriam se 

aplicadas, para melhorar a gestão destas pessoas inseridas em organizações do 

terceiro setor, entretanto existem tantas outras questões mais urgentes, que precisam 

ser priorizadas, que o estudo e a aplicação de tais metodologias para um melhor 

desempenho, acabam sendo colocadas em um segundo plano.  
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Os vínculos existentes dentro de uma organização do terceiro setor, podem ser 

celetistas ou por voluntariado. Vale ressaltar que as pessoas que se voluntariam para 

atuar em uma organização seguem um código diferente. A Lei nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998 dispõe que “o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. No caso de pessoas 

contratadas, o trabalho remunerado segue, como em organizações do segundo setor, 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que protege o trabalhador com vínculo 

empregatício. 

Para o trabalho não remunerado que comumente é conhecido como trabalho 

voluntário nas organizações da sociedade civil, alguns aspectos são considerados 

dentro de um contrato firmado. Este contrato é chamado de termo a adesão e tem 

como função salvaguardar a relação que está sendo estabelecida entre organização 

e indivíduo que presta o voluntariado. Segundo Albuquerque (2006, p. 80) “para que 

seja considerado voluntário, é preciso que o trabalho preencha os seguintes 

requisitos”: 

 

● Ser voluntário (não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de 

algum benefício prometido pela entidade) 

● Ser gratuito 

● Ser prestado pelo indivíduo isoladamente (e não por organização da qual 

ele faça parte) 

● Ser prestado a entidade governamental ou privada sem fins lucrativos e 

voltada para objetivos públicos. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 80) 

 

Por vezes o foco de organizações da sociedade civil está direcionado para 

outros aspectos que necessitam de sua atenção, e acaba por deixar “a gestão de 

pessoas em segundo plano para investir a maior parte de seu tempo tentando captar 

recursos para os seus projetos” (RIBEIRO et al, 2016, p. 161).    

A literatura apresenta uma vasta bibliografia direcionada para gestão de 

pessoas no segundo setor, entretanto quando se trata de gestão de pessoas no 

terceiro setor a literatura se mostra mais escassa (RIBEIRO et al, 2016).  

A dinâmica apresentada pelo terceiro setor, demonstra que os desafios de 

gestão são muitos e diversos. Bose e Schoenmaker (2006) dialogam sobre tal 

situação: 
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(...) são muitos os desafios a serem vencidos pelas organizações do Terceiro 
Setor brasileiro e quase todos passam pela questão da competência 
gerencial. A tônica consiste em equalizar a escassez de recursos com as 
necessidades de aumentar a capacidade produtiva, melhorar a qualidade dos 
serviços, introduzir aperfeiçoamentos técnicos e tecnológicos, remunerar 
especialistas, atrair e manter voluntários, entre tantos outros problemas que 
se colocam diariamente. (BOSE E SCHOENMAKER, 2006, p. 2) 

 

As organizações do terceiro setor tem como objetivo principal prestar serviços 

de cunho social para a sociedade. Apesar de apresentarem diferenças em seus 

objetivos, as organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setor têm em comum 

a necessidade de pessoas como força motriz para impulsionar as atividades diárias a 

serem desenvolvidas. Muitas variáveis podem influenciar a inserção de pessoas no 

terceiro setor, como por exemplo, competências, remuneração, cargos, benefícios, 

entre outros.  Bose (2004) aponta algumas outras questões que podem influenciar 

pessoas a trabalharem no terceiro setor e que com o passar do tempo alguns outros 

pontos passaram a ser essenciais para o funcionamento de organizações do terceiro 

setor. 

 

O caráter de militância e a adesão aos valores da organização tem sido, ao 
longo dos anos, suficientes, para manter o corpo funcional comprometido e 
engajado, seja ele remunerado ou voluntário. Culturalmente isto tem 
funcionado. Em decorrência, as preocupações, com as recompensas e com 
o desenvolvimento profissional, são relegadas a segundo plano. Mas essa 
fórmula parece não funcionar mais frente aos desafios que o setor se propõe 
a enfrentar. A profissionalização do setor, vinculada ao aumento da eficácia 
e eficiência de suas organizações, necessariamente passa pela 
profissionalização das pessoas que o compõem, voltada para o 
desenvolvimento de novas competências. (BOSE, 2004, p. 31)  

 

 Com as constantes atualizações do cenário global, Bassiro (2013, p. 56) nos 

mostra que as organizações do terceiro setor “começaram a investir no garimpo, na 

identificação e desenvolvimento” de recursos que pudessem auxiliar na 

“implementação de sistemas estruturados de gestão de pessoas, alinhados com a 

visão, com a estratégia, e com os objetivos que a organização pretende atingir”. Deste 

modo torna-se relevante o proposto por Costa (2002) ao salientar:  

 
(...) a necessidade da formação qualificada daqueles que vão atuar na esfera 
do terceiro setor, considerando-se principalmente o redesenho do ambiente 
externo das organizações e, necessariamente do ambiente interno, 
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determinado por novas demandas e por uma nova visão do significado do 
trabalho sem fins lucrativos de finalidade pública (COSTA, 2002, p. 54) 

 

Segundo pesquisa realizada pelo IPEA (2018), sobre o perfil das organizações 

da sociedade civil no Brasil, foi apresentado que  

 

Com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 
Ampliada, 83% das OSCs não apresentam vínculos formais de emprego; 
outras 7% delas têm até dois vínculos de trabalho, totalizando 90% de OSCs 
que possuem até dois vínculos” (IPEA, 2018). 

 

Ainda dentro desta pesquisa foi possível verificar que no ano de 2015, existiam 

3 milhões de pessoas com vínculo empregatício dentro das OSCs. Adicionalmente, 

foi apontado que a região Sudeste abarca grande parte dos números, tanto de 

organizações como das pessoas que trabalham nas mesmas: “quase 60% das 

pessoas ocupadas em OSCs residiam na região Sudeste e mais de 50% das 

organizações com vínculos de emprego também.” (IPEA, 2018 p. 22). 

Com relação a contração de pessoas com deficiência, pessoas com graduação 

escolar e remuneração foi observado a seguinte situação. 

 

Em 2015, 66% das 3 milhões de pessoas com atividade remunerada em 
OSCs não detinham nível superior completo; 13% possuíam o nível 
fundamental; e 49% detinham o nível médio completo. A variação não é 
grande entre regiões ou Unidades Federativas (UFs). 
A remuneração média para o universo dos trabalhadores assalariados em 
OSCs era de R$ 2.869, equivalente a 3,2 salários mínimos (SMs).  
A remuneração média é maior nas organizações cuja finalidade de atuação 
é a saúde (3,8 SMs), associações patronais e profissionais (3,7 SMs) e 
educação e pesquisa (3,7 SMs), e menor em organizações da finalidade 
assistência social (1,9 SM). (IPEA, 2018. p. 22) 

 

 A seguir, uma tabela irá demonstrar o percentual de pessoas que trabalham 

formalmente no terceiro setor por estado. 
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Tabela 2 - Total e percentual do pessoal ocupado em empregos formais das OSCs 
por região e Unidades da Federação: Brasil (2015) 

 
FONTE: Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, 2018 

  

O gráfico a seguir demonstra o percentual de pessoas que trabalham 

formalmente por região 
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Gráfico 2 - Total e percentual do pessoal ocupado em empregos formais das OSCs 
por região e Unidades da Federação: Brasil (2015) 

 

FONTE: Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, 2018 

 

A pesquisa apresentada pelo IPEA (2018) demonstra que “as mulheres 

predominam entre as pessoas empregadas em OSCs: representam 65%.” Um dado 

relevante abordado durante a pesquisa  

 

“As mulheres representam 85 de cada cem profissionais nas ocupações 
atividades de enfermagem, técnico de enfermagem e auxiliar de 
enfermagem. Em geral a presença de mulheres é proeminente em todas as 
atividades que remetem à imagem do cuidado (infantil ou idoso) e à 
assistência, a exemplo de assistentes sociais (93% mulheres), cuidadoras de 
idosos (85% mulheres), professoras da educação infantil (94%) e auxiliar de 
desenvolvimento infantil (95%).” (IPEA, 2018, p. 23) 

 

Os números mostram que as mulheres são a grande maioria e mesmo assim 

recebem, em média, 85% do salário de homens (IPEA, 2018).  

 

A remuneração das pessoas agrupadas por diferentes raças também é 
desigual em quase todas as áreas de atuação. Pessoas ocupadas de cor 
branca recebem salário médio mensal de R$ 3.039, e negros de R$ 2.380, 
78% da remuneração dos brancos. As diferenças, uma vez mais, variam entre 
OSCs com finalidades de atuação distintas. Enquanto na assistência social 
não há diferença observada, na área da saúde a remuneração dos negros é 
76% da remuneração média mensal dos brancos. 
A escolaridade é um fator determinante das remunerações. A remuneração 
das pessoas ocupadas sem nível superior, cuja média é R$ 1.912 (2,0 SMs) 
é 45% da média do pessoal ocupado com nível superior, cujo valor de 
remuneração médio é R$ 4.237 (4,9 SMs). (IPEA, 2018, p.24) 
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O gráfico demonstra o salário médio recebido por homens e mulheres de 

acordo a área de atuação das OCSs 

 

Gráfico 3 - Salário médio mensal do pessoal ocupado assalariado, por sexo e 
finalidade: Brasil (2015) 

 

Fonte: Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, 2018 

 

Os dados da pesquisa mencionada acima, apesar de abordar um cenário de 

anos anteriores a esta pesquisa, ainda assim ilustram em parte a realidade que existe 

no terceiro setor. Questões como disparidade salarial, racial e de gênero estão 

presentes e necessitam de atenção visto que o terceiro setor tem grande influência 

em auxiliar e muitas vezes transformar a realidade de uma sociedade onde as 

questões citadas acima são muito presentes. Pode-se sugerir que a qualificação de 

pessoas que atuam no terceiro setor é um percurso longo, mas que no decorrer do 

tempo pode apresentar melhorias apesar das muitas barreiras impostas a esse setor, 

deste modo a busca por profissionais que tenham qualificação mais adequada para 

gerir proporcionar experiências positivas e satisfatórias, poderá impulsionar e 

aperfeiçoar o gerenciamento de pessoas. 

 

 



43 
 

 
 

3.2 Motivação para atuar no Terceiro Setor 

 

 O fator motivação deve ser levado em consideração para qualquer trabalho. 

Dentro da administração este tópico é amplamente estudado. Ao abordar esse tema 

rapidamente, é imprescindível referenciar Abraham Maslow (1908 - 1970) com a 

hierarquia das necessidades e a teoria de dois fatores: satisfação e insatisfação de 

Frederick Herzberg (1923 - 2000). 

Conforme mencionado por Banov (2015) Maslow buscou estudar e 

compreender o comportamento humano. Com suas observações ele chegou à 

resolução de que o ser humano precisa suprir diversas necessidades e que tais 

necessidades seguem uma sequência. Maslow desenvolveu uma teoria que esboçava 

uma pirâmide, para caracterizar as necessidades em uma sequência, ao indicar um 

nível crescente das necessidades do ser humano com o intuito de mostrar a relevância 

de cada área de necessidade e dificuldade ao chegar ao topo da pirâmide. A 

hierarquia da pirâmide está dividida da seguinte maneira: fisiológica, que engloba 

respiração, alimentação, sono, entre outros. Segurança: de emprego, de recursos, de 

moradia, entre outros. Social: amigos e família, afeto e amor. Estima: respeito de 

outras pessoas, “a necessidade de ser reconhecido, valorizado, considerado, de ter 

aprovação social e prestígio” (Banov, 2015, p. 74). 

Os estudos realizados por Maslow gerou contribuições relevantes que 

impactaram de modo significativo a percepção e atenção que o indivíduo e que 

consequentemente as organizações precisam dispensar para cada uma das 

necessidades para que os funcionários estejam motivados, deste modo a 

compreensão da motivação reitera que apenas uma necessidade não atendida é 

motivada e que a atenção a cada necessidade garante a satisfação humana. (Banov, 

2015). Contudo, vale destacar que a pirâmide de prioridades de Maslow também 

gerou controvérsias e estudos questionando a ordem dos fatores na pirâmide. 

A teoria de Herzberg sobre os dois fatores, abordou a intenção de compreender 

quais os motivos que se associam à satisfação no trabalho. Seu estudo proporcionou 

a descoberta de que satisfação e insatisfação não podem ser relacionadas como 

condições divergentes, ou seja, algo a ser analisado isoladamente sem levar em 

consideração o outro, mas devem ser estudadas em duas categorias diferentes.  A 
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teoria de Herzberg é nomeada teoria dos dois fatores porque busca enfatizar dois 

conjuntos de necessidades que são: a busca por impedir o desconforto e outra a 

descoberta do que leva à satisfação, deste modo foram criados os fatores de higiene 

e fatores de motivação (BANOV, 2015) 

Banov (2015, p. 77) nos traz que “higiênicos são fatores externos, que estão 

sob controle da empresa e do ambiente de trabalho; eles não trazem satisfação, mas 

a sua ausência gera insatisfação”. 

Sobre os estudos de Herzberg a relação entre alguns fatores apresentados na 

Hierarquia de necessidades de Maslow: 

 

Para Herzberg, os fatores higiênicos, quando comparados com a pirâmide de 
Maslow, encontram-se nos três primeiros degraus da pirâmide. São aqueles 
liga- dos às necessidades fisiológicas (salários e benefícios), de segurança 
(as políticas administrativas, a justiça nos salários e pagamentos de pessoal, 
a segurança pes- soal, emocional e profissional que a empresa oferece; a 
segurança nos contratos, prazos e entregas) e sociais (os conflitos 
decorrentes das relações humanas, a natureza da liderança, o clima entre as 
pessoas e as condições gerais de trabalho). (BANOV, 2015, p. 77) 

 

 Ao direcionar para os para os fatores motivacionais é dito que: 

 

Segundo Herzberg, os fatores motivacionais são internos, estão sob controle 
do indivíduo e relacionados com aquilo que ele faz, com a natureza de suas 
tarefas. Envolvem a realização, o reconhecimento, o crescimento 
profissional, a responsabilidade, o progresso e o trabalho em si. Os fatores 
motivacionais não geram insatisfação quando estão ausentes; são neutros, 
mas quando presentes garantem a satisfação. São os fatores do próprio 
trabalho que funcionam como motivacionais e não das condições externas. 
Para Herzberg, o contrário da satisfação não pode ser chamado insatisfação 
e, sim, nenhuma satisfação. (BANOV, 2015, p. 78) 

 
Atuar no terceiro setor exige motivações internas específicas para cada 

indivíduo. Estar inserido no terceiro setor pode exigir que o indivíduo enfrente desafios 

diários e constantes, exige esforço, dedicação, tempo e atualmente uma qualificação, 

principalmente para aqueles que desejam ingressar no regime celetista.  

 

Apesar da vontade de trabalhar por uma causa e com o propósito de melhorar 
a sociedade ser um grande estímulo, ainda há muita insegurança e dúvidas 
sobre as exigências desse mercado. Além disso, ainda existe, na sociedade, 
a imagem de que os profissionais que atuam nesse setor são voluntários, 
trabalham por hobby ou ganham quantias abaixo do mercado em geral. 
(UNIAPAE-SP, 2019)  
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Os ideias, os valores, as crenças, acreditar que os projetos realizados podem 

fazer a diferença em uma parcela significativa da sociedade, entre outros pontos 

relevantes e benéficos no olhar de quem está envolvido no terceiro setor, podem ser 

destacados como motivação para o ingresso e permanência em organizações do 

terceiro setor. É importante ressaltar que uma organização social do terceiro setor 

necessita, também, de um corpo de trabalho que seja responsável por questões 

burocráticas relacionadas a contratos, parcerias, pagamentos, entre outros. Questões 

burocráticas como mencionadas anteriormente estão presentes no dia a dia tanto no 

segundo setor como no terceiro setor, neste último é necessária uma equipe que 

esteja na linha de frente para captar recursos, planejar e auxiliar na execução dos 

projetos. 

Para equipes que normalmente estão à frente de algum projeto, ao executá-lo 

ficam mais palpáveis e visíveis os resultados, por estarem mais próximos daqueles 

que são beneficiados com os projetos, o que nem sempre é possível para aqueles 

que realizam rotinas administrativas e mais burocráticas. De acordo com Compart e 

Júnior (2011): 

 

Não temos dúvida, assim entendido, que um dos grandes desafios atuais das 
organizações sociais seria a motivação de seus colaboradores, em especial, 
daqueles profissionais que trabalham em funções ou setores burocráticos, 
distantes do contato pessoal e direto com beneficiários e dos objetivos sociais 
de sua organização de trabalho. Ter como colaboradores profissionais 
motivados, claro, não seria suficiente para que as organizações sociais 
alcancem seus objetivos, mas, estamos certos – muito provavelmente 
integrando um entendimento consensual – esta condição contribuiria muito 
para isso. Eficiência, eficácia, produtividade e competitividade passaram, em 
poucos anos, de distantes ou pouco conhecidas a palavras centrais na 
vivência das organizações sociais e buscar a qualificação dos colaboradores, 
sua dedicação e motivação uma necessidade. (COMPART E JÚNIOR, 2011, 
p. 27) 

 

 Tendo em vista que o trabalho das organizações sociais cresce em tamanho, 

burocracia e complexidade como mencionado por Compart e Júnior (2011), o 

ambiente de trabalho torna-se mais suscetível a fatores como apatia, rotinas 

administrativas que podem ser exaustivas e impactar nas demandas a serem 

entregues e causar falta de motivação. Neste contexto, surge a necessidade de 

aperfeiçoar rotinas administrativas ou até mesmo o processo de treinar e aperfeiçoar 

as pessoas que lidam diretamente com os projetos. A necessidade de utilizar 
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ferramentas de avaliação e motivação do pessoal, sobretudo interno e para os 

assalariados, vai surgir ou tornar-se mais importante, sendo fundamental aprimorar e 

desenvolver práticas para moldar um ambiente que permita a construção e 

manutenção de uma dinâmica adequada às características das ONGs. (Compart e 

Júnior, 2011). 

Motivar jamais pode ser confundido com forçar, exatamente porque o prazer 
da realização é combustível da motivação. E um comportamento motivado 
quase sempre não diz respeito à execução apenas de uma atividade ou ação 
única e isolada no tempo, mas diz respeito à manutenção de um ambiente 
motivador e a permanência/persistência desta condição. São partes 
constituintes da motivação a direção, a intensidade e a persistência do 
comportamento. (COMPART E JÚNIOR, 2011 p.30) 

 

A conduta que cada indivíduo tem é perpetuamente responsiva, interligada e 

condizente com o lugar em que está inserido, assim como seus atos e as condições 

a que estão expostos diariamente, e que por vezes podem sofrer pressões ao ponto 

de se tornar muito exaustivo e extenuantes. De igual modo o proceder que o indivíduo 

tem em seu local de trabalho e fora dele pode ser considerado complexo, uma vez 

que cada indivíduo possui características que são únicas e que podem estar 

relacionadas com aspectos pessoais que estão inseridos intrinsecamente - 

personalidade, formação cultural, valores e sensibilidade, são alguns exemplos - o 

que torna uma tarefa mais difícil homogeneizar a maneira como cada se sentirá 

motivado a trabalhar e contribuir (COMPART E JÚNIOR, 2011). 

 

As pessoas trazem embutida boa parte de suas motivações, de seus 
processos de socialização, vivências e construção identitária. Necessidades, 
interesses e valores influiriam diretamente na resposta dos indivíduos ao 
ambiente. A motivação diz respeito à dinâmica de necessidades, 
entendimentos e comportamentos das pessoas, sendo reforçada pela 
experiência de resultados já alcançados e pela fé no alcance de resultados 
esperados. (COMPART E JÚNIOR, 2011, p. 31) 

 

Compart e Júnior (2011), apontam que no primeiro e no segundo setor, 

recompensas financeiras podem ser consideradas como um estímulo, entretanto esse 

mesmo mecanismo pode não funcionar com o terceiro setor, uma vez que nem 

sempre é possível incorporá-las devido às limitações financeiras que existem nesse 

setor. Para aqueles que trabalham em uma organização do terceiro setor ter seu 

trabalho reconhecido faz toda a diferença: 
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Conhecer, entender, respeitar e reconhecer seriam elementos essenciais nos 
processos de motivação. A organização social deve buscar o 
estabelecimento de uma relação de reciprocidade com os colaboradores, a 
conciliação de objetivos e o alinhamento de visão. Objetivos e resultados 
devem ser evidentes para todos, especialmente para os colaboradores 
internos, força motriz de todos os processos organizacionais. A organização, 
se intencionado o alcance de condições ambientais no trabalho que permitirá 
geração/manutenção/consolidação da motivação, deveria trabalhar com a 
ideia de que o alcance dos objetivos sociais organizacionais, ideal e talvez 
necessariamente, necessita sair de uma condição de 
distanciamento/estranhamento para tornar-se uma razão pessoal para cada 
colaborador. (COMPART e JÚNIOR, 2011, p. 36) 

 

A motivação para indivíduos que estão inseridos no terceiro setor passa por 

muitas etapas, adaptações, ciclos que podem ser difíceis, porém necessários. Os 

gestores ou os responsáveis pelos voluntários e/ ou contratados, precisam procurar 

maneiras de compor uma atmosfera propícia para o desenvolvimento tanto pessoal 

quanto profissional de todos os envolvidos.   

 

É necessário ter sensibilidade para construir um ambiente que permita à 
geração/manutenção/consolidação de atitudes e comportamentos 
motivados; e sempre cuidado para não sufocar as forças motivacionais 
inerentes às próprias pessoas.  (COMPART e JÚNIOR, 2011, p.37) 

 

Em meio a outros pensamentos compartilhados, Compart e Júnior (2011) nos 

apresentam alguns pontos que são relevantes para que a motivação permaneça viva 

para aqueles que estão envolvidos no trabalho do terceiro setor, como a questão de 

que “o trabalho da organização deve adquirir significado para os colaboradores” 

(COMPART e JÚNIOR, 2011, p. 39)  e de que sempre será necessário na visão dos 

autores um “feedback contínuo, espontâneo, que permita fácil leitura” dos resultados 

(Compart e Júnior, 2011, p. 39) assim os colaboradores terão uma percepção das 

entregas de suas atividades o que pode ocasionar satisfação por seu papel social 

dentro de uma sociedade que por vezes pode se apresentar muito desigual.  

 

3.3 Voluntariado no Terceiro Setor. 

 

Sobre voluntariado, destacamos o conceito de Reinaldo Bulgarelli (2022): 

 

“A pessoa voluntária transcende sua condição cidadã. Em gesto de total 
liberdade, por vontade própria, por entender que é fundamental para si e para 
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a comunidade, envolve-se numa ação solidária e transformadora. Para 
alcançar os objetivos a que se propõe, a pessoa voluntária disponibiliza o seu 
tempo, seus conhecimentos, seus valores, suas habilidades, sua energia, 
seus recursos financeiros, para pessoas, situações ou causas que tenham 
total sintonia com o projeto de humanidade expresso na Declaração dos 
Direitos Humanos e suas atualizações.” (Reinaldo Bulgarelli, IDIS, 2022) 

 

O IDIS é uma organização de interesse público (OSCIP) que busca incentivar 

o investimento social privado no Brasil desde 1999, ano de sua fundação. Esta 

organização busca por meio do conhecimento, consultoria e realização de projetos de 

impacto, participar e fortalecer o ecossistema da filantropia estratégica e da cultura de 

doação. (IDIS, 2022) 

 No ano de 2021 o IDIS realizou uma pesquisa em conjunto com o Datafolha, 

instituto de pesquisa, para “mensurar o universo do voluntariado no Brasil, entender a 

disposição e participação dos voluntários em suas atividades e avaliar a percepção 

dos voluntários sobre temas relacionados à voluntariado” (IDIS, 2021, p. 8). Esta 

pesquisa contou com o apoio de organizações importantes, conhecidas e 

consolidadas que incentivam a prática do voluntariado e que também atuam em 

parceria de projetos que apoiam o terceiro setor. Com esta pesquisa foram 

encontrados alguns resultados que podem ser considerados relevantes. 

 A pesquisa buscou compreender o perfil dos voluntários e dos não voluntários 

no Brasil (IDIS, 2021) e foi dividida em quatro etapas, sendo as entrevistas 

quantitativas e qualitativas: (1) entrevistas pessoais e individuais, (2) entrevistas 

pessoais individuais e específicas com voluntários, (3) Entrevistas e conversas online 

em grupo (Grupos Focais) e (4) Entrevistas online individuais em profundidade sobre 

voluntariado com oito formadores de opinião (IDIS, 2021, p. 10 - 11).  

A seguir é demonstrado quais os parâmetros utilizados para realização da 

pesquisa. 

 

 

 

https://www.idis.org.br/conhecimento/
https://www.idis.org.br/consultoria/
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Figura 2 - Técnica das pesquisas quantitativas 

 

Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 

 Os dados apresentados nesta pesquisa realizada pelo IDIS é uma amostra 

diante a amplitude territorial e em números de cidadãos que existem no Brasil. Esta 

pesquisa é um comparativo do ano de 2011. Em 2001 foi realizada pela primeira vez 

a pesquisa sobre voluntariado. A cada década (2001 e 2011) esta pesquisa é 

atualizada para compreender a realidade nos últimos tempos, seguindo esta série em 

2021 foi realizado esta nova pesquisa para compreender em números o que 

aconteceu com a questão do voluntariado. A seguir serão apresentadas figuras para 

ilustrar esse comparativo. 

As figuras e tabelas apresentadas a seguir, são uma pequena amostra de todos 

os aspectos que foram abordados na pesquisa. A tabela 3 apresenta que atualmente 

existem cerca de 34% de voluntários ativos, e que cerca de 12% exercem o 

voluntariado regularmente. 
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Tabela 3 - Voluntários ativos atualmente 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 
  

Os dados da tabela 4 mostram que o tempo despendido para o voluntariado é 

mais alto entre os voluntários de Fortaleza com uma média de 30 horas mensais, e o 

menor tempo despendido para o voluntariado fica entre os moradores de Curitiba com 

uma média de 12 horas mensais. Vale destacar também que os voluntários de Curitiba 

são em sua maioria pessoas mais velhas com 50 anos ou mais, um número acima da 

média encontrada durante a pesquisa. (IDIS, 2021, p.19) 
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Tabela 4 - Horas dedicadas à atividade voluntária 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 

 

A pesquisa buscou compreender qual a percepção dos voluntários sobre as 

atitudes e os impactos das atividades voluntárias em suas vidas. Alguns pontos que 

podem ser destacados são: 81% dos entrevistados concordam que o interesse sobre 

atividade voluntária aumentou durante a pandemia, 80% concordam que a atividade 

voluntária não é reconhecida em geral pela sociedade, 78% realiza atividade 

voluntária em família, 51% segue alguma rede social voltada ao voluntariado. 
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Gráfico 4 - Frequência mensal da atividade voluntária 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 

 

A tabela 5 apresenta que as doações em dinheiro são mais comuns entre 

voluntários que possuem maior renda, e esses voluntários estão localizados na cidade 

de Porto Alegre, eles representam cerca de 71 % dos voluntários com renda superior 

a 10 salários mínimos.  
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Tabela 5 – Cultura de doação 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 

 

Com relação ao perfil do voluntário, a pesquisa observou que 48% são homens 

e 51% são mulheres. A média de idade está em 43 anos, possuem uma denominação 

religiosa. Cerca de 50% dos voluntários possuem ensino médio completo, 39% têm 

renda familiar de até 2 salários mínimos e 41% têm renda familiar de 2 a 5 salários 

mínimos, e 76% são economicamente ativos. (IDIS, 2021, p. 60). 
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Figura 3 – Perfil do voluntário 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 
 

Com relação à motivação e satisfação, a pesquisa apontou que “a sensação 

de estar ajudando o próximo é o que motiva mais voluntários em suas atividades” 

(IDIS, 2021, p. 83). Ocasionalmente o sentimento de insatisfação pode existir dentro 

do voluntariado e está relacionado (a falta de motivação e de apoio/recursos são os 

fatores que trazem desmotivação) e relacionados “a sensação de que está fazendo 

poucas atividades gostaria de fazer mais, e a falta de estímulo para continuar” (IDIS, 

2021, p. 84). 
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Figura 4 – Motivações e satisfação 

 
Fonte: Pesquisa Voluntariado no Brasil, IDIS, 2021 

 

Pode-se notar que o voluntariado exerce um papel fundamental na sociedade. 

Sobre o voluntariado é relevante destacar que a lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998, regulariza o serviço voluntário e que muitos que prestam esse serviço ainda 

desconhecem essa lei que é uma forma de oficializar o trabalho voluntário. O 

voluntariado pode ser considerado como um instrumento importante que beneficia a 

todos os envolvidos, ou seja, ajudará quem precisa e tornará mais solidário e mais 

humano quem o faz. 
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4 METODOLOGIA 

 
 

No presente capítulo serão elucidados os procedimentos metodológicos 

empregados para o desenvolvimento deste estudo. Os aspectos apresentados 

proporcionarão um entendimento mais completo das informações coletadas para 

atingir os objetivos finais. 

 

 
4.1 Abordagem de pesquisa 

 
A abordagem de pesquisa estabelecida foi a qualitativa, uma vez que, a 

obtenção de dados descritivos, por meio do contato direto e interativo do pesquisador 

com a situação do objeto de estudo é necessária (NEVES, 1996). Estudos de 

pesquisa qualitativa são amplamente utilizados para: 

 

1.estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da 
vida real; 
2.representar as opiniões e perspectivas das pessoas 
(rotuladas neste livro como os participantes) de um estudo; 
3.abranger as condições contextuais em que as pessoas 
vivem; 
4.contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou 
emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento 
social humano; e 
5.esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de 
se basear em uma única fonte. (YIN, 2016, p. 7) 

 

 Foram analisados dados secundários provenientes de artigos e pesquisas 

sobre o tema. O ponto central de uma pesquisa qualitativa baseia-se em coleta de 

dados que não abrangem métricas numéricas, sendo norteadas por conversas, 

descrições e observações (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). Foram também 

realizadas entrevistas, pois os fenômenos devem ser compreendidos por meio da 

óptica dos participantes da situação estudada, para posterior interpretação dos 

fenômenos estudados, sendo esse um aspecto frequente nas pesquisas qualitativas 

(NEVES, 1996). 

Essa abordagem foi empregada de forma exploratória com o intuito de 

investigar como a pandemia afetou as pessoas que trabalham em cinco organizações 
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do terceiro setor, mediante a pesquisa qualitativa que foi realizada, tendo como fonte 

primária as pessoas que trabalham nas organizações. 

Deste modo a pesquisa qualitativa tem a capacidade abranger por meio das 

escolhas metodológicas os mais variados aspectos do cotidiano da sociedade que 

está no espectro a ser estudado. Outro ponto relevante a se destacar sobre a pesquisa 

qualitativa é a possibilidade de que a sua análise seja de natureza interpretativa. 

 

4.2 Método de pesquisa 

 
 

O método de pesquisa qualitativo utilizado, permitiu que as informações 

coletadas fossem analisadas para atingir o ponto central desta pesquisa. Foram 

realizadas entrevistas individuais em profundidade com uma ou mais pessoas da 

organização que estão envolvidas no trabalho voluntário e de indivíduos contratados 

para trabalhar na organização. As entrevistas tiveram a duração de 17 a 30 minutos 

conforme a profundidade que o entrevistado respondia às questões. Os participantes 

foram convidados a participar da entrevista por meio de e-mails. Foi informado aos 

participantes que o registro de consentimento livre e esclarecido deveria ser lido e 

caso aceitasse os termos deveria ser assinado e enviado por e-mail. As entrevistas 

foram gravadas e realizadas com o auxílio de um roteiro semiestruturado, 

observações e recursos de questionários para uma posterior análise, na qual se fará 

a síntese das informações.  

 

4.3 Estratégia de pesquisa 

 

Com o objetivo de identificar como a pandemia afetou a dinâmica de trabalho 

das pessoas contratadas e dos voluntários que atuam em uma organização do terceiro 

setor, foram analisadas cinco organizações para entender quais foram as 

necessidades e desafios enfrentados durante a pandemia.  

A pesquisa qualitativa, segundo Yin (2016, p. 5-6) “permite a realização de 

estudos aprofundados sobre uma ampla variedade de tópicos, (...), em termos simples 

e cotidianos.” desse modo percebe-se a capacidade que a pesquisa qualitativa tem 
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de abordar vários aspectos mesmo que possam parecer imperceptíveis e assim extrair 

ganhos relevantes para o termo em questão a ser analisado.  

Assim, a pesquisa qualitativa se mostra como um mundo multifacetado, como 

dito por Yin (2016):  

 

“A amplitude do que se chama pesquisa qualitativa abrange um mosaico de 
orientações, bem como de escolhas metodológicas. Tirar vantagem da 
riqueza do mosaico oferece uma oportunidade para personalizar um estudo 
qualitativo. Três condições em especial contribuem para o mosaico: a 
potencial multiplicidade de interpretações dos eventos humanos sendo 
estudados; a potencial singularidade desses eventos; e as variações 
metodológicas disponíveis dentro da pesquisa qualitativa” (YIN, 2016, p.10) 
 

 

Yin (2016) destaca algumas competências que se fazem necessárias para um 

desenvolvimento que gere bons resultados para uma pesquisa qualitativa, são elas: a 

escuta, que pode ser compreendida de várias formas como por exemplo observar a 

linguagem corporal do grupo ou indivíduo a ser entrevistado antes mesmo de iniciar 

as entrevistas propriamente ditas, com as questões que serão abordadas. Ainda de 

acordo com Yin (2016): 

 

A desejada competência aqui é ser capaz de captar grandes quantidades de 
informação sobre seu ambiente, especialmente sobre as pessoas em seu 
ambiente. A captação pode ser explícita ou inferencial. Frases cotidianas, tais 
como “ler nas entrelinhas” (de um documento) ou “escutar nas entrelinhas” 
(das palavras ditas por outra pessoa), são relevantes para esse tipo de 
escuta. Assim, pesquisadores de campo que fazem pesquisa qualitativa 
precisam sempre suspeitar da existência de algo nas entrelinhas que pode 
revelar os motivos, intenções, ou significados mais profundos dos 
participantes. Quanto mais você for capaz de ouvir esses sinais, melhor será 

seu trabalho de campo. (YIN, 2016 p. 23) 

 

As demais competências mencionadas por Yin (2016) para realizar a pesquisa 

qualitativa são: fazer boas perguntas, conhecer o seu tema de estudo, cuidar dos seus 

dados, ter a capacidade de executar tarefas paralelas e perseverar.  

Alguns outros pontos relevantes para realizar a pesquisa que fazem parte da 

estratégia é estabelecer e manter padrões éticos de conduta, assim é importante 

seguir e respeitar o estabelecido Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), a integridade da 

pesquisa e a divulgação para demonstrar a integridade da pesquisa. Sobre a 

integridade da pesquisa:  
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Embora a pesquisa não exija que você faça um juramento, como em outras 
áreas, as pessoas devem saber, por meio de suas ações, conduta e métodos 
de pesquisa, que você está se esforçando para produzir uma pesquisa que 
seja honesta, inclusive para esclarecer o ponto de vista que está sendo 
representado. Declarações honestas podem incluir advertências ou reservas, 
indicando incertezas que não puderam ser superadas. Entretanto, na 
ausência de tais advertências e reservas, as pessoas têm direito de pensar 
que você realmente apresenta declarações verídicas. 
 
A integridade da pesquisa tem especial importância na pesquisa qualitativa. 
Uma vez que os delineamentos e procedimentos para fazer pesquisa 
qualitativa são potencialmente mais flexíveis do que para fazer a maioria dos 
outros tipos de pesquisa, as pessoas vão querer saber que pesquisadores 
qualitativos fizeram todo o possível para conduzir sua pesquisa de maneira 
precisa e justa (YIN, 2016, p. 35-36). 

 

   Seguindo os termos explanados por Yin (2016) as estratégias foram 

previamente definidas pois existia a intenção de explorar de modo intenso e 

abrangente, a singular situação dos voluntários e contratados em organizações do 

terceiro setor. 

 

4.4 Estratégias de coleta de dados 

 

Há diversos meios para que uma pesquisa de coleta de dados possa ser 

desenvolvida, de maneira a propiciar conhecimentos que sejam importantes para 

discussão e análise dos resultados obtidos. No estudo que será desenvolvido, os 

recursos adotados foram: entrevistas coletadas por meio de dados primários, por ser 

um instrumento significativo para as análises e discussões. 

As entrevistas foram realizadas por meio de um roteiro previamente 

desenvolvido (entrevista semiestruturada), que, segundo Cooper e Schindler (2011), 

permitem ao entrevistador se orientar, impossibilitando o distanciamento dos pontos 

a serem conversados, mas sem deixar de permitir ao entrevistador a chance de 

elucidar posicionamentos e indagações que, porventura, o entrevistado possa não 

entender com clareza. As questões foram estruturadas de natureza aberta, na qual, 

conforme apresentado por Vergara (2012) é um meio usual para obtenção de dados 

dos entrevistados, para que possam relatar suas interpretações, percepções e 

opiniões de um acontecimento. 
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As entrevistas foram feitas com pessoas, e por isso foi necessária a aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura de um termo de livre consentimento 

(Processo CEP nº 51386021.90000.5505). 

De acordo com Yin (2016, p. 40) “Os pesquisadores precisam demonstrar que 

não há coações implícitas sobre a decisão de um participante em participar e que a 

decisão é verdadeiramente voluntária”  

 

As diretrizes para os conselhos institucionais de ética (CIE) abrangem quatro 
procedimentos principais que as submissões devem abordar (National 
Research Council, 2003, p. 23-28): 
 
1. obter consentimento informado voluntário dos participantes, geralmente 

fazendo-os assinar uma declaração escrita (“informado” indica que os 
participantes compreendem o propósito e a natureza da pesquisa); 

2. avaliar os danos, os riscos e os benefícios da pesquisa, e minimizar 
qualquer ameaça de dano (dano físico, psicológico, social, econômico, 
legal e dignitário) aos participantes; 

3. selecionar os participantes equitativamente, de modo que não haja 
grupos de pessoas que sejam injustamente incluídos ou excluídos da 
pesquisa; e 

4. assegurar o sigilo das identidades dos participantes, inclusive daquelas 
que aparecem em registros em computador e em gravações de áudio e 
vídeo. (YIN, 2016 p.40)    

 

A escolha das organizações para entrevista ocorreu de formas diversas, sendo 

elas: indicação, localização e pesquisa na internet. As organizações 1 e 2 foram 

indicadas pela orientadora deste trabalho por serem organizações de seu 

conhecimento com relação ao trabalho desenvolvido no terceiro setor. A organização 

3 está localizada próximo a residência do pesquisador, que escolheu compreender a 

realidade de uma OSC de um bairro periférico. A organização 4 foi uma indicação do 

indivíduo que atua nesta organização e é próximo ao pesquisador e por fim a 

organização 5 foi encontrada por meio de uma pesquisa na internet. Todas as 

organizações foram contadas por e-mail e cada organização disponibilizou o número 

de pessoas que se propuseram a participar da pesquisa. 

 
4.5 Estratégia de análise 

 

A análise de dados da pesquisa foi fundamentada na proposta teórica abordada 

no desenvolvimento do estudo, tendo como base a situação do terceiro setor e dos 

conceitos da área de gestão de pessoas. Para tanto, foi estudada a situação de 
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organizações do terceiro setor, no qual a intenção da pesquisa de campo foi 

compreender como o terceiro setor foi impactado e como lidou com os desafios 

impostos pela pandemia no que diz respeito aos recursos humanos das organizações, 

bem como compreender como se adaptaram as situações adversas na pandemia, 

compreender o perfil dos indivíduos que trabalham as organizações e como se dão a 

relação de trabalho entre voluntário e contratados. Como esses indivíduos são 

assistidos e como os recursos humanos se adaptaram na esfera de trabalho de 

organizações durante a pandemia no terceiro setor, averiguando sua eficiência e 

eficácia, assim como, suas percepções quanto a organização que estão trabalhando. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas 

4.6 Procedimentos metodológicos – Entrevistas 

 

O roteiro foi constituído por: cincos questões gerais, abordando assuntos mais 

amplos e que direcionam o caminho para as demais perguntas; e mais cinco questões 

específicas, abordando percepções mais intrínsecas às temáticas estudadas por cada 

uma das subdivisões, totalizando 10 questões.  

As perguntas do primeiro bloco que abrangem as questões 1 ao 5 abordaram 

a perspectiva do entrevistado com relação ao terceiro setor e o seu papel deste setor 

dentro da sociedade e bem como a interação do entrevistado com o terceiro setor: 

1. Como se iniciou sua interação com o terceiro setor? 

2. De sua perspectiva, qual a importância do terceiro setor para a 

sociedade? 

3. Como o estado auxilia e/ ou incentiva o terceiro setor? 

4. Quais as dificuldades do terceiro setor? 

5. Qual é sua motivação para continuar a atuar no terceiro setor? 

As perguntas do segundo bloco que abrangem as questões do 6 ao 10 busca 

obter a perspectiva dos entrevistados com relação ao impacto da pandemia na 

organização, nos colaboradores e quais foram as inciativas para que todos se 

mantivessem motivados.  

6. Como a pandemia afetou a organização? 

7. Quais foram as ações e/ ou estratégias utilizadas pela organização 

durante a pandemia? 
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8. Como a pandemia afetou a questão do voluntariado? E os indivíduos 

contratados? 

9. Como será o período pós-pandemia? Existe algum plano dentro da 

organização para este momento em que a vacinação está em 

andamento?  

10. Quais as experiências que a organização adquiriu durante a pandemia?  

Essas experiências incentivaram melhorias?  

As sete entrevistas foram realizadas entre os meses de outubro e novembro de 

2021 e fevereiro de 2022, por meio de vídeo chamada Google Meet para que ambos, 

tanto pesquisador como entrevistados, tivessem sua saúde preservada uma vez que 

o período de pandemia e as restrições ainda são vigentes em nosso país. Conforme 

a disponibilidade de cada um dos entrevistados as conversas foram previamente 

agendadas por meio de e-mails, para elucidar todas as dúvidas que cada participante 

eventualmente tivesse, e assim foi acordado o melhor dia e horário para a realização 

das entrevistas.  

As entrevistas ocorreram em ambientes conhecidos e confortáveis, de modo que 

as perguntas e respostas transcorresse naturalmente e sem interferências, no caso 

de seis entrevistados, as entrevistas foram feitas em home-office e um entrevistado 

em seu ambiente de trabalho. Ao todo foram sete entrevistados, dentre os quais cinco 

são contratados e dois são voluntários. As entrevistas serão apresentadas, 

individualmente, com um breve relato sobre a organização e áreas de atuação de 

cada entrevistado conforme tabela abaixo. A transcrição de todas as entrevistas 

totalizou 2 horas, 13 minutos e 44 segundos e o total de páginas transcritas foi de 43 

páginas. 

 

4.7 Riscos e benefícios 

 

A pesquisa buscou trazer benefícios para a sociedade e para as organizações 

do terceiro setor no que diz respeito à maneira como é possível se adaptar em 

situações adversas. Os resultados obtidos auxiliaram e contribuíram com mais 

informações para essa temática, tão atual e relevante, e serviram de subsídio para 
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apresentarmos e discutirmos, com base na literatura acadêmica, políticas e práticas 

que possam ser adotadas pelas organizações para atenuar os aspectos negativos. 

A pesquisa envolveu riscos mínimos, voltados a experiências desagradáveis 

no trabalho, que poderiam ser relembradas pelo entrevistado durante o 

preenchimento das respostas. Houve também os riscos característicos do ambiente 

virtual, meios eletrônicos, ou atividades não presenciais, em função das limitações 

das tecnologias utilizadas, assim como as limitações dos pesquisadores para 

assegurar total confidencialidade e potencial risco de sua violação. Demais riscos 

foram minimamente previstos, uma vez que se trata de uma pesquisa da qual não 

lidaremos com materiais biológicos ou testes humanos. 
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5 PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Todas as organizações do terceiro setor pesquisadas atuam na prestação de 

serviço para população conforme detalhamento que segue nos próximos itens. 

 

5.1 Organização 1 

 

Os entrevistados 1, 2 e 3, atuam na mesma organização que se enquadra em 

uma OSCIP e que atua na área de educação há 23 anos. A organização busca difundir 

a educação, para isto trabalham em projetos como, por exemplo, para localizar e 

reinserir crianças e adolescentes que estão fora do âmbito escolar. A organização 

possui diversos projetos e, além de atuar em São Paulo, também atua fortemente em 

outros Estados como o Rio de Janeiro. Esta é uma organização consolidada e com 

seu corpo de trabalho bem estruturado. Sendo a equipe constituída por, 

aproximadamente, 60 pessoas. As áreas são divididas por: conselho, direção 

executiva, coordenação executiva, área administrativa-financeira, frente institucional, 

área de comunicação para o desenvolvimento e as equipes direcionadas aos 

programas desenvolvidos pela organização.  

 

Figura 5 – Organograma (Organização 1) 
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A organização emite, desde 2009, relatórios elaborados por auditores 

independentes sobre as suas atividades. Estes relatórios reportam sobre as 

demonstrações contábeis e sobre todo e qualquer aspectos relevante sobre a 

empresa e suas informações como uma forma de prestação de contas aos parceiros. 

No quadro atual a organização apresenta 19 parceiros financiadores privados, dos 

quais ao menos 7 são marcas reconhecidas no mercado em que atuam e são de 

conhecimento de grande parte da população e, no quadro de financiador público, 

temos o Estado de São Paulo. 

 

5.2 Organização 2 

 

O entrevistado 4 atua em uma organização que também é qualificada como OSCIP 

e suas ações estão direcionadas à área de direitos humanos. A organização atua há 

21 anos para promover e disseminar a igualdade dos direitos humanos. O início da 

organização se deu com um esforço coletivo de profissionais, acadêmicos e ativistas. 

A ONG foi fundada e está sediada no Brasil, na cidade de São Paulo, com seu olhar 

voltado para a assuntos internacionais de direitos humanos com uma perspectiva do 

Sul Global. A organização tem status consultivo junto à Organização das Nações 

Unidas (ONU). Uma das causas defendidas pela organização engloba direitos 

socioambientais. A rede de apoio e parcerias da organização conta com 

aproximadamente 23 integrantes. Como parte de sua estrutura possui direção, 

conselho deliberativo e conselho fiscal que integram um total de 20 pessoas. 

 

 
  



66 
 

 
 

Figura 6 – Organograma (Organização 2) 
 

 

 

As informações consolidadas de 2020 mostram que a organização tem no seu 

quadro 36 empregados (sendo 11 homens e 25 mulheres) e 1 voluntário. Os cargos 

de gestão são ocupados por 3 homens e 4 mulheres. Com relação à faixa etária são 

encontradas as seguintes informações: 8 pessoas até 25 anos, 15 pessoas de 26 a 

35 anos, 7 pessoas de 36 a 45 anos e 6 pessoas  de 46 a 57 anos. Com relação 

à diversidade são encontradas as seguintes informações: 16 pessoas que se 

declaram brancas, 17 pessoas que se declaram pretos e pardos, 2 pessoas que se 

declaram amarelos e 1 pessoa não declarada.  
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Gráfico 5 - Faixa Etária (Organização 3) 
 

 

Fonte: site da organização 3 

 

Por fim a organização emite, desde 2007, relatórios anuais e balanços e 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) auditados para prestação de contas 

para seus parceiros que apoiam as causas defendidas pela organização. 

 

5.3 Organização 3 

 

O entrevistado 5 trabalha na organização 3 que atua há cerca de 30 anos em 

comunidades da região sul de São Paulo com o objetivo principal de atender os 

indivíduos nos locais em que a organização está inserida. Em seu início a organização 

contou aproximadamente com 32 pessoas. A princípio o objetivo era levar refeições 

para diversos locais da cidade de São Paulo. Com o passar do tempo percebeu-se a 

necessidade de estender o auxílio para datas comemorativas como natal e dia das 

crianças. Com o crescimento dos projetos e chegando a mais pessoas, houve a 

necessidade de ampliar local mais adequado para atendimento. Entre os anos de 

2000 a 2004 a organização expandiu e se instalou em outras regiões da zona sul, 

iniciando mais projetos, e por isso fez convênio com instituições para aumentar a 
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entrega de cestas básicas. Atualmente a organização conta com 8 unidades 

localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social. Existem projetos que oferecem 

atendimento psicopedagógico e psicológico, capacitação profissional, o ensino de 

música e dança para crianças, entre outros projetos.  A organização conta com 6 

parceiros. 

 

5.4 Organização 4 

 

O entrevistado 6 atua como voluntário na organização 4 que foi iniciada em 2011 

por cerca de 7 alunos de uma instituição de ensino superior pública que identificou 

que alunos de escolas públicas tinham muita dificuldade em ingressar no ensino 

superior devido ao grande déficit no ensino público, assim esta organização começou 

a oferecer aulas de matemática a alunos de escolas públicas. A organização não tem 

uma sede, e sim um espaço cedido na Zona Sul e na Zona Oeste para que possam 

ministrar as aulas que aconteciam, antes da pandemia, aos sábados. Hoje contam 

com cerca de 100 voluntários. A organização conta com cerca de 16 parceiros. 

 

Figura 7 – Organograma (Organização 5) 
 

 
  

Além de aulas de matemática, a organização oferece atividades de cultura e 

desenvolvimento pessoal, como tutorias, oficinas de redação, feira de profissões, 

palestras, passeios, entre outras atividades.  
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5.5 Organização 5 

 

O entrevistado 7 é voluntário na organização 5  que iniciou as suas atividades 

em 2018 e ainda não possui um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mas 

os responsáveis estão se programando para obtê-lo, pois assim poderão ser elegíveis 

para participar de programas e receber auxílio do Estado, bem como realizar parcerias 

com empresas.  A organização foi criada por alunos da região de São Carlos, que 

busca reinserir os indivíduos na sociedade ao conceder moradia para indivíduos e 

famílias em situação de extrema vulnerabilidade, e fazem o acompanhamento até que 

tenham uma estabilidade maior e melhor dentro da sociedade. Devido a pandemia, 

foi necessário por algum tempo, um redirecionamento das atividades, então a 

organização buscou atender os indivíduos em situação de vulnerabilidade por outros 

meios, como montar kits de higiene. Estes kits também foram doados para instituições 

da cidade. Com o andamento da vacinação, no ano de 2021 a organização retomou 

as atividades para seu objetivo principal de conceder moradia. Apesar de pouco tempo 

a organização divulga seus dados de por meio de sua página no em uma rede social, 

nesta página é possível acompanhar quais pessoas estão sendo assistidas e o 

progresso de cada uma. Ainda é possível dentro desta página ser redirecionado para 

o Relatório Anual de 2021 e um Relatório Trimestral do início do ano de 2022. 
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6 ANÁLISE – PERFIL DOS ENTREVISTADO 

 

A seguir será apresentado uma tabela com a síntese das informações coletadas 

das apresentações relacionadas ao perfil individual.
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6.1 Entrevistas 

  
Tabela 6 – Perfil dos entrevistados(as). 

INFORMAÇÕES ENTREVISTADOS 

Informações Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 Entrevistado 6 Entrevistado 7 

Gênero Mulher Mulher Homem Mulher Mulher Mulher Mulher 

Situação 

Organizacional 

Contratada Contratada Contratado Contratada Contratada Voluntária Voluntária 

Tempo na 

organização de 

terceiro setor 

11 anos 6 anos mais de 1 ano 13 anos 5 anos mais de 1 ano mais de 1 ano 

Área de Formação Administração Administração Administração Relações 

Internacionais 

Serviço Social Recursos 

Humanos 

Estudante 

Cargo  Assistente 

Administrativa 

Assistente 

Administrativa - 

Financeiro 

Analista 

Financeiro 

- Assistente 

Social 

- - 

Fonte: Dados obtidos através das entrevistas
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Conforme dito previamente, as perguntas realizadas buscaram aprofundar a 

compreensão de como atuam as organizações em termos de sua força motriz e desta 

forma contribuir com o tema objeto desta pesquisa. 

Com o intuito de compreender a realidade, a vivência antes e após ingressar 

nas organizações da sociedade civil e qual a perspectiva em relação à situação e 

importância das OSC no Brasil, foram feitas cinco perguntas gerais que abarcam as 

questões mencionadas acima. Após essas questões foram feitas mais cinco questões 

definidas como específicas por estarem direcionadas a situação da organização 

durante a pandemia e quais as decisões tomadas para a continuidade das atividades. 

Ainda durante a entrevista, conforme as respostas compartilhadas pelos(as) 

entrevistados(as) foram acrescentados perguntas para um melhor aproveitamento 

das entrevistas. 

A seguir será apresentado uma tabela sintética com a percepção dos 

entrevistados sobre o impacto da pandemia no funcionamento da organização, vale 

ressaltar que no tópico 7.2 serão apresentadas as respostas dos entrevistados mais 

detalhadamente com os trechos das entrevistas o que permitirá um conteúdo 

intrínseco das explicações recebidas.
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7.1 Tabela sintética com a percepção dos entrevistados sobre o impacto da pandemia no funcionamento da organização  

 
 
Tabela 7 – Respostas Entrevistados 

ENTREVISTADOS 

Perguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 Entrevistado 6 Entrevistado 7 

Pandemia afetou a 
organização 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Estratégias durante 
a pandemia 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sentiu-se afetado 
pela pandemia 

Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

A pandemia 
impulsionou 
mudanças 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Afetou funcionários 
contratados 

Sim Sim Sim Sim Sim - - 

Afetou o 
voluntariado 

- - - - - Sim, de modo 
positivo 

Sim, de modo 
negativo 

Adquiriu 
experiências 
durante a pandemia 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Dados obtidos através das entrevistas
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7.2 Discussão dos resultados 

 

As entrevistas proporcionaram dados relevantes para análise da situação das 

organizações e dos indivíduos no período da pandemia de COVID-19. Quando 

questionado sobre sua inserção no terceiro setor, foi relatado pelos entrevistados(as) 

1 e 3 que sua interação se deu como uma procura por mudanças e um novo 

direcionamento de vida. O(a) entrevistado(a) 1 relatou quais as diferenças vivenciadas 

na transição do segundo para o terceiro setor. 

 

A minha experiência sempre foi trabalhando em empresas do setor privado 
desde que eu comecei a trabalhar com 17 anos até mais ou menos 40. Aos 
40 e poucos anos eu acabei saindo da última empresa que eu estava e queria 
fazer um trabalho diferente né, tinha muita vontade de fazer alguma coisa que 
beneficiasse não só a mim porque a gente está sempre aprendendo, mas as 
outras pessoas também. E aí o terceiro setor se apresentou para mim eu 
fiquei sabendo de uma vaga (...) e resolvi concorrer. Fiz a entrevista, os testes 
e graças a Deus deu certo. Estou lá já há 11 anos, foi uma diferença bem 
grande eu tive que me adaptar porque a gente vem da área do setor privado 
e você tem uma visão muito diferente do que as pessoas…de como as 
pessoas são tratadas de um respeito exagerado entre aspas entre as 
hierarquias. (ENTREVISTADO(A) 1, 2021)  

 

Para a entrevistada 2, a interação iniciou-se mais cedo e esteve por pouco 

tempo inserida em uma organização privada. Em seu relato, é descrito que sentiu uma 

certa dificuldade em se adaptar ao segundo setor, novamente, depois de já ter atuado 

em uma organização da sociedade civil. 

 

Eu trabalhei um tempo, um período pequeno mais ou menos uns dois anos 
numa empresa privada né (...) depois de um tempo uns dois anos mais ou 
menos eu saí e onde eu tive oportunidade de entrar no terceiro setor tá eu 
entrei como estagiário não época eu cursava a faculdade de turismo e estava 
no projeto (...) do Ministério do Turismo né em uma organização social e o 
projeto chamava “Brasil meu negócio é turismo”. O objetivo do projeto era 
fortalecer o turismo e alguns Estados né e Municípios no Brasil inteiro e aí eu 
me apaixonei pelo terceiro setor e eu fiquei nessa organização migrando né 
de departamento eu fiquei nessa organização social 11 anos (...) depois eu 
saí (...) fui para uma outra empresa privada não gostei fiquei assim coisa de 
3 meses me sentia um peixinho fora d'água. (...) Fui convidada para trabalhar 
né na prestação de contas do programa de “Braços Abertos” da Secretaria 
de Trabalho São Paulo na Prefeitura e aí fiquei lá mais ou menos uns três 
meses também por conta da mudança de governo né e aí eu já estava em 
processo de seletivo várias organizações sociais e aí (...) me chamou né 
então estou (...) desde 2016 e eu não me vejo assim fora do terceiro setor 
profissionalmente. (ENTREVISTADO (A) 2, 2021) 
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O entrevistado(a) 3 que trabalha, atualmente, como contratado na mesma 

organização que os entrevistados(as) 1 e 2, começou sua interação no terceiro setor 

durante a pandemia devido ao seu desligamento da empresa em que trabalhava. A 

demissão foi devido a aquisição da empresa em que atuava por uma multinacional, 

que decidiu descontinuar o setor em que o entrevistado atuava antes de ingressar no 

terceiro setor. O início de sua carreira profissional até chegar ao terceiro setor, exigiu 

adaptações: 

 

Eu sempre trabalhei em empresas privadas, sou formado em administração, 
tenho técnico de ciências contábeis então sempre trabalhei ali no 
administrativo, área fiscal e área financeira. Meu foco maior aí há quase 10 
anos é mais área financeira tá então assim eu nunca havia trabalhado no 
terceiro setor não conhecia direito a parte do terceiro setor e eu acabei 
ficando desempregado por conta que trabalhava na empresa nacional ela foi 
vendida para uma estrangeira multinacional e aí multinacional eles têm uma 
filosofia totalmente diferente, você é apenas um número e eles não ficaram 
com a nossa equipe. Eu tava procurando emprego, surgiu o terceiro setor, 
mas sabe quando você vai sem pretensões eu falei eu nunca trabalhei e lá 
estava no escopo da vaga dizendo que o diferencial seriam pessoas que já 
haviam trabalhado no terceiro setor. E aí eu fiz entrevista no meio da 
pandemia eles cancelaram a vaga depois retornaram com a vaga. Eu no 
grupo que eu estava lá eu era o único que era de empresa privada a maioria 
tinha trabalhado no terceiro setor já teve uma passagem nem que se fosse 
só para um estágio e aí até pensei falei acho que não vai dar muito certo não 
mas acabei sendo eu mostrei como (...) o  profissional era mostrei tudo o que 
eu sabia o meu conhecimento e acho que isso foi um diferencial e era uma 
aposta também da associação (...) eles queriam trazer alguém que  tinha uma 
outra disciplina não a disciplina de uma ONG não que não que seja diferente 
não que eu seja mais disciplinado que eles porém é aquilo é algumas coisas 
são diferentes você tem algumas outras regras, regras por você ser só o 
número dentro de uma empresa a parte da ONG eles são mais humanizados 
então eles olham muito mais para sua parte humana do que a sua parte 
profissional muitas vezes tá então esse é um diferencial muito grande do 
terceiro setor eu como sempre trabalhei em empresa privada digo para você 
o diferencial é esse essa parte humana (...). (ENTREVISTADO(A) 3, 2021) 

 

Por meio dos relatos dos entrevistados 1 e 3 infere-se que a transição para o 

terceiro setor exigiu adaptação uma vez que todas as suas experiências estavam 

atreladas ao segundo setor, no qual hierarquias e formalismos eram mais exigidos em 

um ambiente dinâmico e competitivo. Ainda é possível identificar que a motivação para 

a mudança está relacionada à busca de atividades que promovessem mudanças 

significativas dentro da sociedade. Já a entrevistada 2 passou pouco tempo no 

segundo setor, mas não houve adaptação, por este motivo sentiu a necessidade de 

retornar ao terceiro setor.  

A relação com o terceiro setor para os entrevistados 4 e 5 se torna mais familiar 

dado que, são profissionais que já tinham sua formação direcionada para o terceiro 
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setor. A perspectiva apresentada é diferente dos entrevistados anteriores, uma vez 

que o conhecimento da área de estudo forneceu conceitos, dados, estudos e 

informações que facilitaram a interação com o terceiro setor  

 

(...) foi um caminho muito natural para mim porque eu tava estudando 
questões de relações internacionais e geopolítica, segurança etc. ...então 
para mim uma continuação natural desse percurso acadêmico foi o trabalho 
no terceiro setor, então para mim não tem nenhuma transição, o momento 
que eu me perguntei será que é… enfim eu saí da faculdade e já fui para o 
terceiro setor então nunca trabalhei para o setor privado. (ENTREVISTADO 
(A) 4, 2021) 
Bom vamos lá eu sou assistente social de formação me formei na profissão 
aí na área né há 5 anos atrás, e assim que me formei, na verdade, desde a 
época do estágio eu já estava atuando no terceiro setor meu estágio foi um 
núcleo de Convivência do Idoso trabalhava com idoso, mas era uma ONG no 
terceiro setor neste âmbito. Logo após a formatura eu consegui oportunidade 
também no terceiro setor do mesmo segmento e daí fiquei e estou até hoje. 
(ENTREVISTADO(A) 5, 2021) 

 

Os(as) entrevistados(as) 6 e 7 que são voluntários(as), atuam de forma a ter 

que conciliar seu trabalho e/ ou estudo com o voluntariado nas organizações em que 

estão, o que exige equilíbrio e disciplina. O(a) entrevistado(a) 7 relatou que sua 

inserção no terceiro setor se deu por meio de seu companheiro que já atuava em uma 

organização do terceiro setor. Para a entrevistada 6, que trabalha como voluntária, a 

sua inserção no terceiro setor se deu devido a sua ligação com o trabalho voluntário 

dentro de uma instituição religiosa. 

 

Eu senti falta de fazer coisas mais profissionais de ajudar as pessoas de 
maneira mais profissional dentro do voluntariado, e aí eu vou procurar alguém 
que precisasse de coisas que eu posso oferecer de maneira mais técnica 
como uma parte de recursos humanos e aí tinha uma vaga para recursos 
humanos no matemática que é o nome da ONG matemática em movimento 
e aí eu me candidatei para vaga e passei agora eu trabalho para eles 
voluntariamente né faço serviço voluntário com eles e eu acho que eu sinto 
que eu contribuo bastante com coisas técnicas com coisas mais da minha 
área profissional e aí eu acho que isso me deixa mais satisfeito ainda. 
(ENTREVISTADA 6, 2021) 

 

Todos os entrevistados compartilharam sua perspectiva quanto à importância 

do terceiro setor para a sociedade e, sem exceção, foi apontado que as organizações 

da sociedade civil são de vital importância, uma vez que os entrevistados enxergam 

que as organizações da sociedade civil atuam onde o Estado não consegue atender 

amplamente a necessidade de todos os cidadãos ao realizar a complementação de 
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serviços em diversas frentes necessárias. De acordo com Albuquerque (2006), as 

organizações que compõem o Terceiro Setor: 

 

● Fazem contraponto às ações do governo: bens e serviços públicos 

resultam da atuação do Estado e também da multiplicação de várias 

iniciativas particulares 

● Fazem contraponto às ações do mercado: abrem o campo dos interesses 

coletivos para a iniciativa individual 

● Dão maior dimensão aos elementos que as compõem: realçam o valor 

tanto político quanto econômico das ações voluntárias, \\sem fins 

lucrativos 

● Projetam uma visão integradora da vida pública: enfatizam a 

complementação entre ações públicas e privadas. (ALBUQUERQUE, 

20016, p.19) 

 

A entrevistada 1 compartilhou que sua percepção sobre o terceiro setor era 

distorcida antes de estar inserida neste ambiente e trabalhar ativamente para a 

execução de projetos em benefício de crianças e adolescentes. 

 

Antes de trabalhar no terceiro setor por uma ignorância absurda que 
normalmente muitas pessoas têm, eu achava o terceiro setor totalmente 
desnecessário porque eu achava que era um dinheiro utilizado dos nossos 
impostos que a gente paga e que não tinha um resultado assim muito 
específico, não era uma coisa assim que pudesse justificar aquele 
investimento”. (ENTREVISTADO 1, 2021) 
 

Após seu ingresso em uma organização da sociedade civil, a mesma 

entrevistada relatou que “quando eu comecei a trabalhar eu percebi a total importância 

que o terceiro setor têm, percebi também que muitas vezes o terceiro setor faz o que 

o governo não faz”. (ENTREVISTADA 01) 

 A entrevistada 2 também demonstrou por meio de sua fala que o terceiro setor 

atua de modo a agir em partes em que o Estado não atua plenamente. 

 

Então né, o terceiro setor atua onde o poder público não está assim então se 
eu acho muito importante né trabalhei numa organização muito sólida né 
estou numa organização também muito sólida é muito transparente então eu 
acho assim fundamental o papel do terceiro setor na sociedade que precisa 
sim porque a gente tem muitos campos de atuação tem muita coisa aí muito 
muita área precisando né e onde o terceiro setor ele entra né para essas 
lacunas né que o poder público deixa. (ENTREVISTADO 2, 2021) 
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Ao ser questionado sobre sua percepção sobre a influência e relevância que o 

terceiro setor possui, o entrevistado 3 compartilhou sua perspectiva tanto como um 

indivíduo que não compreendia o papel de uma OSC, como de um indivíduo que 

atualmente está no terceiro setor. 

 

Eu vou falar como uma pessoa que não havia participado, tem aquelas 

pessoas que não trabalham, porém participam sendo voluntários. Eu nunca 

fui um voluntário no terceiro setor, então a visão que eu tinha era uma visão 

muito restrita e era uma visão do que muitas vezes a gente acaba saindo na 

mídia, então aquela visão assim às vezes mais o lado negativo do que o 

positivo então por você não conhecer e não se aprofundar no conhecimento 

você acaba tendo o lado negativo. Hoje eu tenho outra visão, passei a 

participar. Eu acho que assim a função da ONG hoje é fazer aquilo que o 

Estado não consegue fazer, o Estado se mostra incapaz de fazer, então a 

ONG vai… e a ONG nossa como é focada na área de educação eles vão lá 

para fazer isso aí. Claro se o Estado fosse perfeito acho que quase nenhuma 

ONG estarei aí certo algumas estariam mas devido a função assim que o 

Estado não conseguiria chegar então eu vejo hoje muitos têm um papel muito 

importante na sociedade um lado humano que às vezes o lado político não 

tem que falar de política ele vai querer um retorno sempre o lado do que a 

gente fala o sistema vai sempre ver um retorno para si mesmo então ele vai 

estar fazendo algo focando já uma eleição futura ou um cargo futuro entendeu 

a ONG não ela tá ali para prestar o serviço humanitário eu acho que essa é 

a grande diferença de uma ONG. Então assim a ONG hoje na vida do ser 

humano é essencial não só aqui no mundo todo né tem ONGs espalhados 

pelo mundo todo. (ENTREVISTADO 3, 2021) 

 

O entrevistado 4, que já atua nesse setor desde sua formação a perspectiva 

está alinhado com os pontos de vista apresentados anteriormente: 

 

(...) assim de onde eu me sento ele é fundamental né. Eu acho que ele é 

fundamental por várias razões eu acho que uma democracia sana, saudável 

é uma democracia contra-poderes muitos, diversos, então acho que 

…sociedade civil… as organizações da sociedade civil fazem parte desse 

tecido junto com a imprensa junto com sindicatos, enfim, então ele tem esse 

olhar crítico sobre as nossas sociedades. O terceiro setor além disso eu acho 

que ele cumpre uma missão que muitas vezes não é cumprida por outros 

poderes pelo poder econômico privado, pelo poder do governo, pelo poder 

público ainda ele tem também uma questão de atendimento de populações 

mais marginalizadas mais vulneráveis que cumprem uma função fundamental 

em qualquer sociedade. (ENTREVISTADA 4, 2021) 

 

 A percepção da entrevistada 5, que já está inserida em uma organização do 

terceiro setor desde sua formação acadêmica, indicou o quanto o papel do Estado 
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está longe de auxiliar a muitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade e como 

o terceiro setor entra para diminuir essa disparidade: 

 

(...) são locais bastante vulneráveis, e periféricos são bastante famílias, muita 

gente precisa de ter esse olhar, de ter esse trabalho da assistência e onde 

deveria ter o olhar do poder público que muitas vezes não têm. Então vem as 

organizações do terceiro setor para fazer esse papel, então muita gente 

acaba sendo amparada, acaba tendo um olhar diferenciado exatamente por 

conta dessa instituição. Já pensou se não existissem as ONGs para fazer 

esse papel? para fazer esse trabalho que o estado tem que fazer? As ONGs, 

ela acaba dando uma pressionada falando olha estamos, aqui estamos 

fazendo seu papel, estamos amparando e acolhendo essas famílias, 

acolhendo essas pessoas que necessitam de um olhar do poder público 

porque é direito não é favor, assistência é direito é para quem dela necessita 

e é nesse trabalho, nessa perspectiva que geralmente as ONGS trabalham, 

o terceiro setor trabalha. (ENTREVISTADA 5, 2021) 

 

Para o entrevistado 6, uma OSC proporciona a chance de indivíduos, no caso 

da organização, que ensina matemática, a chance de ingressar no ensino superior 

com a possibilidade de entrar em uma instituição pública. 

   

O terceiro setor é muito importante na nossa sociedade brasileira no Brasil 
por conta da falta de gestão do poder público … do governo em si, não 
importa se é a Prefeitura Municipal, Estadual ou Federal. O governo ou os 
líderes governamentais não estão dando conta da demanda do povo 
brasileiro né as coisas públicas qualidade gente não tem retorno dos impostos 
que a gente paga (...) então quando a gente devolve o terceiro do setor ele 
existe porque o governo não dá conta do que ele precisava fazer de atender 
e suprir as necessidades das pessoas com qualidade e aí entra onde as 
ONGs para poder dar esse suporte que a gente não recebe das organizações 
governamentais. No caso (...) eles ensinam matemática para alunos de 
escolas públicas porque para alunos de escolas públicas porque a gente sabe 
que o ensino público não importa se você vem do município do estado não 
tem qualidade a maior grande maioria das escolas têm problemas com ensino 
os professores têm poucos recursos para trabalhar então essa ONG que vem 
para potencializar isso nas crianças e assim todas as novas ONGs fazem. 
(ENTREVISTADO 6, 2021)  

 

O entrevistado 7 relata que as organizações que atuam no terceiro setor estão 

para preencher a lacuna que o Estado não preenche e está presente na sociedade 

para retirar os indivíduos do GAP social, ou seja procuram diminuir a disparidade que 

existe dentro da sociedade. 

Para que o trabalho de uma OSC possa fluir, é necessário o auxílio 

principalmente financeiro. Quando questionados sobre como o Estado auxilia e/ ou 
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incentiva o terceiro setor, o entrevistado 2 disse o seguinte sobre o incentivo do 

Estado: 

Ele já foi melhor né eu acho que o poder público ele já foi muito melhor já 
incentivou muito mais as ONGs. Hoje em dia eu acho que assim os recursos 
estão totalmente escassos para o terceiro setor então assim a organização 
social que tem parcerias com empresa privada tá rodando, mas aqueles que 
têm parcerias com o poder público tá bem complicado, hoje em dia assim 
você quase não vê organização social com financiamento público, você 
quase não vê ou é internacional ou é privado (ENTREVISTADO 2, 2021) 

 

Coincidindo com as respostas anteriores, o entrevistado 3 também disse o 

quanto organizações do terceiro setor tem dificuldade de obter apoio do Estado para 

continuar seus projetos, principalmente aquelas que não contam com parcerias de 

grandes empresas. Por já ter trabalhado em locais fora do país o entrevistado 4 

apresentou uma perspectiva e colocações relevante no cenário atual 

 

Eu acho que deveria, eu sou (...)  venho de uma sociedade diferente onde o 
terceiro setor existe, mas ele tem um espaço oficial na sociedade, então ele 
se aproveita de incentivos fiscais por exemplo leis de proteção a sua 
liberdade de atuação  é …eu acho que no Brasil em um ponto principal essa 
falta um pouco de quadro jurídico para o que diz o que tange aos 
financiamentos para o terceiro setor na lei de incentivos fiscais um pouco 
maior e mais amplas Eu acho que o governo não pode controlar o terceiro 
setor não pode controlar e impor um quadro muito restritivo para sociedade 
civil mas eu acho que ele precisa criar as condições para que a sociedade 
possa existir florescer e crescer enfim.... E acho que dependendo do governo, 
mas eu acho que a gente pode falar do governo atual ele faz tudo para 
restringir e quebrar o terceiro setor assim tô falando de maneira super geral, 
nas eu acho que não tem muita dúvida sobre o fato de que o governo atual 
não tá criando nenhuma facilidade de um incentivo para que o terceiro setor 
possa crescer e ficar maior e mais saudável, mas é potente né 
(ENTREVISTADO 4, 2021) 

 

A situação descrita pelo entrevistado 5 ressalta a dificuldade em obter auxílio 

do Estado ao relatar que a organização em que atua está, atua há 35 anos na região 

do Jardim Primavera que fica na zona sul de São Paulo, no que diz respeito à 

assistência social da população local, a organização não recebe nenhum apoio do 

Estado. O entrevistado relata também que a participação para solicitar recursos 

advindos do Estado é realizada por meio de edital para passar por um processo 

seletivo, entretanto devido a grande “burocracia” torna-se muito difícil ter a aprovação 

e receber o auxílio. 

O cenário para uma organização que tem somente voluntários, no caso desta 

pesquisa o contexto analisado está direcionado para uma visão micro e específica por 

se tratar de uma pequena amostra, foi apontado que a captação de recursos tem uma 
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dificuldade acentuada pois não contam com recursos provenientes do governo ou de 

alguma organização de grande porte e reconhecimento. No caso da organização 4, 

os meios para obter os recursos necessários para manter a ONG vem de pequenos 

parceiros que doam as vezes alimento ou algum material que auxilie no 

desenvolvimento de atividades. Com relação aos recursos financeiros, uma parte vem 

de doações de cidadãos que se identificam com a causa. 

 

O financiamento é de terceiros, a gente chama de associados, são pessoas, 
eu não tenho certeza, mas acho que com empresa a gente não tem 
financiamento, mas a gente tem suporte como por exemplo de empresas que 
dá lanches para as crianças, ajuda a gente com lanche. De repente uma 
gráfica que ajuda a gente é contribuindo com material mais barato, dinheiro 
a gente arrecada de pessoas que se associam a ONG e doam para ONG 
ajuda financeiramente e outras organizações financeiras e que dão uma 
parcela, da alguma porcentagem de um produto vendido que é direcionado 
para a ONG então dessa maneira. Até hoje não soube que tivesse alguma 
ajuda governamental. (ENTREVISTADO 6, 2021) 

 

O entrevistado 7 expôs que a organização não possui diretamente o apoio do 

Estado ou da Prefeitura, mas que a organização recebe apoio mais significativo de 

um indivíduo especificamente, esse suporte facilita o mínimo que é oferecido, mas é 

pouco eficiente, e que para ter recursos que façam a organização realmente fluir se 

aproxima do setor privado.  

Percebe-se que existe dificuldade na assistência do Estado, neste caso é 

necessários o apoio e o auxílio de parceiros que acreditem nas ideias e projetos 

desenvolvidos pela organização. Algumas organizações firmam parcerias em mais de 

um projeto, conseguindo assim manter o atendimento aos cidadãos. 

 Quando questionados sobre quais as maiores dificuldades que observam no 

terceiro setor, foi apontado, unanimemente, que a captação de recursos é a maior 

dentre todas. Outros fatores apresentados foram: a credibilidade do público e montar 

equipes com indivíduos qualificados: 

 

Muitas organizações têm dificuldade em contratar pessoas que tenham 
qualificação para as funções né porque é lógico você vai você faz uma 
faculdade você tem uma experiência. Você vai ter uma pretensão salarial que 
se adéque ao seu esforço. O que é mais do que justo né você estudou você 
tá se esforçando, você tá buscando e nem sempre a gente tem condições de 
pagar o salário para essa pessoa merece então você acaba contratando 
alguém que não esteja tão preparado, mas que possa exercer aquela função 
você treinando ela do que você ter o recurso mesmo para pagar um 
profissional (ENTREVISTADO 1, 2021) 
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O entrevistado 2 menciona a relevância do marco regulatório para regularizar 

e estabelecer parcerias importantes para as políticas públicas entre Estado e o 

terceiro setor e ressalta também as burocracias para conseguir ser aprovado 

 

(...) o maior dificultador para o terceiro setor é o financiamento mesmo.  Eu 
acho que tem ONG se desenvolve um papel muito bonito aí na sociedade 
mas estão sem financiamento, às vezes por uma questão de burocracias né 
por exemplo para você fazer uma parceria com o poder público você precisa 
comprovar muitas coisas né são muitas burocracias muitas coisas que depois 
né da CPI das ONGs, o Marco Regulatório né, ele veio então assim ele veio 
para regulamentar muita coisa né claro que tem a organização séria e a que 
não é né mas ele veio para regulamentar muita coisa eu acho que ele foi 
muito bom tá mas eu acho que o poder público dificulta muito a parceria 
apesar de ser muito importante mas ele dificulta muito a questão assim 
burocrática de documentação às vezes você entra com projeto para tentar o 
projeto para tentar conveniar o projeto é lindo maravilhoso é você ver que às 
vezes é numa região que precisa que precisa mas devido à quantidade de 
burocracia de um edital de sabe que você precisa comprovar o avesso da 
organização sabe e você não consegue entendeu por isso que a parceria com 
a empresa privadas são mais fáceis nesse sentido e eu creio também na 
questão da transparência né porque tem organizações que elas são 
reprovadas em contas em auditoria né então eu acho que a transparência 
das contas é não só da contas como o  trabalho em si né é um facilitador 
quando você tem tudo bonitinho né tudo certinho tudo aprovado. 
(ENTREVISTADO 2, 2021) 

 

A captação de recursos é apresentada como um dos fatores de maior 

dificuldade do terceiro setor, em conjunto com a forma de administrar os repasses 

recebidos a entrevistada 4 relatou que “a maneira de gerir o dinheiro de uma OSCIP, 

de uma organização sem fins lucrativos (...) vem com muitas restrições” isso quando 

os recursos vêm do Estado. A entrevistada 6 relata que quando ocorre a captação de 

recursos financeiros por meio de pessoas físicas, no caso dessa organização “a 

questão do dinheiro ela tem mais flexibilidade para a gente poder organizar e adquirir 

os recursos que a gente precisa” (ENTREVISTADA 6, 2021) 

Uma organização da sociedade civil no decurso de sua existência percorre um 

caminho com muitas dificuldades e tais questões podem desestimular o interesse em 

permanecer neste setor. Por isso foi questionado aos entrevistados qual a motivação 

em continuar no terceiro setor, para o entrevistado 1 “a motivação são os bons 

resultados (...) quando eu vejo (...) que saiu de uma comunidade batalhou e conseguiu 

alcançar o sucesso maravilha isso para mim é o que vale a pena”  

A motivação para o entrevistado 6: 
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(...)  é de saber que eu posso de alguma forma contribuir com pessoas com 
organizações que estão se esforçando muito para estabelecer a nossa 
sociedade para suprir para dar um amparo dar suporte para todos aqueles 
que não recebem ou sejam do governo ou não tem recursos próprios para 
poder se manter e se desenvolver né de conseguir sair de quebrar um ciclo 
de pobreza de conseguir ter uma vida melhor né até mais qualidade ter então 
eu valorizo muito muito mesmo terceiro setor das ONGs essas pessoas que 
trabalham em para ajudar mesmo melhorar o lugar onde a gente vive 
(ENTREVISTADO 6,  2021) 

 

A pandemia de COVID 19 afetou o mundo em proporções catastróficas de 

maneira que ainda é difícil mensurar suas extensões. De acordo com a Fiocruz 

 

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo 
Coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica 
e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos 
sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na 
história recente das epidemias. (FIOCRUZ, 2020) 
 

Desta maneira infere-se que o impacto foi em todos os âmbitos e esferas que 

se pode imaginar, indo dos países considerados de primeiro mundo (desenvolvidos) 

até os países considerados emergentes.  

Após as perguntas gerais sobre a percepção de cada indivíduo sobre o terceiro 

setor, as perguntas mais específicas sobre o impacto da pandemia na força motriz do 

terceiro setor foram iniciadas. 

A pergunta inicial estava relacionada a como a pandemia afetou a organização 

as perguntas seguintes foram direcionadas para as ações que a organização realizou 

para cuidar de seus colaboradores durante o período da pandemia, se a pandemia 

afetou o voluntariado, como estava sendo a movimentação da organização com o 

andamento da vacinação, quais as experiências e aprendizados que a organização 

adquiriu durante a pandemia e se as experiências incentivaram melhorias.  

O entrevistado 1 relata que foi impactante e que jamais imaginaria que a 

situação teria proporções alarmantes. Por ser portadora de diabetes, considerado 

fator de risco, seu gerente de imediato a enviou para casa, tornando assim seu 

trabalho em formato home office. Este já era um projeto que a organização estava 

cogitando pois queria facilitar seu trabalho devido a dificuldade de locomoção. A 

entrevistada se utilizava de uma bengala por sentir fortes dores nas pernas. Entretanto 

com a pandemia, esse projeto foi adiantado e por ter ocorrido de modo inesperado a 

entrevistada levou aos poucos os materiais de escritório necessários para o 

desenvolvimento de seu trabalho. A entrevistada ainda expôs que o gestor sempre se 
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mostrava preocupado em dar condições para que nada faltasse em seu novo 

ambiente de trabalho. A parte em que atuava era a parte administrativa, a parte 

burocrática, neste momento a entrevistada disse que “a gente se viu no momento bem 

delicado de ter que se reconstruir para conseguir trabalhar na pandemia”. 

(ENTREVISTADA 1, 2021) 

Durante o período mais crítico da pandemia foi relatado que a diretora que tem 

formação na área de psicologia, promovia encontros online nos dias e horários que 

melhor atendessem a todos que estavam participando. Durante os encontros online 

sempre era questionado sobre o bem-estar e para aqueles que sentissem a 

necessidade um acompanhamento mais individualizado esse atendimento seria 

realizado. A entrevistada relatou sua percepção de que essa atitude de promover 

encontros "trouxe para gente um acolhimento, um carinho, uma compreensão e uma 

oportunidade de estar juntos mesmo que virtualmente, mas trocando as nossas 

dificuldades, as nossas experiências”.  

Não foi relatado por quanto tempo duraram os encontros, mas foi dito que 

“naturalmente ele começou e naturalmente ele terminou quando a gente sentiu que já 

tava tudo bem que a gente não precisava mais conversar” (ENTREVISTADA 1).  Com 

o andamento da vacinação a volta ao local de trabalho começou a ser gradual, com 

pessoas dirigindo-se ao escritório uma vez por semana quando necessário. Um 

acordo entre os responsáveis pela limpeza possibilitou uma higienização no local em 

reuniões iriam acontecer, sempre seguindo todos os protocolos de segurança. Com 

relação ao deslocamento também foi mencionado que foram liberados o uso de táxi 

ou aplicativos de mobilidade para um deslocamento mais confortável e seguro. A 

organização disponibilizou testes de COVID para que os indivíduos se sentissem mais 

seguros e descobrissem caso tivessem o vírus. 

Por fim, foi questionado aos entrevistados quais as experiências adquiridas 

nesse período da pandemia: 

 

Eu acredito que o que tenha sido mais importante foi a nossa reconstrução a 
nossa renovação nossa a visão de perceber que não é porque o projeto foi 
aprovado daquela forma, se houver um imprevisto alguma coisa que você 
não pode mudar, você pode mudar desde que você proponha uma mudança 
que seja adequada que seja né que seja plausível e que o seu parceiro (...) a 
gente teve que reinventar um jeito de trabalhar juntos, mas separados. 
(ENTREVISTADO 1, 2021) 
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A percepção da entrevistada 2 mostrou que apesar do momento de pandemia 

não teve “muito tempo para sentir os efeitos da pandemia” pois “não deixou de 

trabalhar só deixou de ir ao escritório, mas o trabalho em si tem sido feito 

remotamente, com algumas dificuldades”.  A entrevistada apontou que um dos 

maiores desafios que afetou a organização está relacionado aos processos que 

anteriormente a pandemia eram realizados presencialmente e com a pandemia todos 

os processos se tornaram digitais. Com a pandemia em andamento e todos os 

funcionários em home office, o fator disciplina relacionado ao horário também se 

tornou um ponto de atenção na perspectiva da entrevistada, uma vez que ao focar 

nas demandas e entregas que precisavam ser atendidas no decorrer do dia a dia 

poderiam ultrapassar as horas de trabalho estabelecidas. Novamente foi reforçado o 

cuidado que a organização tinha com seus colaboradores, partindo dos gestores a 

preocupação de ligar e perguntar se toda a família de seus colaboradores estariam 

bem e se estariam precisando de algum suporte. 

Em relação a este ponto, a entrevistada 2 descreveu seu sentimento "eu sou 

muito grata aos meus gestores por tanto cuidado”. Com a vacinação em andamento, 

a organização realizou pesquisas para compreender a opinião dos colaboradores e 

mostrou que a tendência seria voltar ao trabalho, mas somente em alguns dias da 

semana, tornando o trabalho híbrido. A maior experiência adquirida na perspectiva do 

entrevistado foi se moldar ao trabalho, “foi desafiador, aprendemos muito e ainda 

estamos aprendendo e vendo que é possível trabalhar de uma forma nova, então 

enfrentamos obstáculos e fomos trabalhando em cima de cada obstáculo e estamos 

aí vencendo”. 

O entrevistado 3 destaca que durante o período de pandemia a organização 

em que está cresceu, mas que em contrapartida “algumas organizações sofreram com 

a pandemia” consequentemente “perderam projetos” e que como “não tiveram como 

executar” deixaram de atuar no terceiro setor. A organização em que está “conseguiu 

se remodelar" e “se adequar a pandemia e conseguiu fazer tudo digital”. O 

entrevistado continua a relatar que a organização mostrou um grande diferencial 

“enquanto muitas empresas estavam mandando uns trabalhar” a organização em que 

trabalha proporcionou todo o suporte para que pudessem trabalhar em home office. 

Os gestores novamente tiveram um papel fundamental e esse papel foi destacado na 

fala do entrevistado: 
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“Eu vou falar dos gestores que eu tenho. Ele foi bem parceiro uma excelente 
pessoa uma pessoa humana também então entendeu o nosso lado entendeu 
lado da organização e conseguiu unir os dois ali para chegar num 
denominador comum para não colocar o seu funcionário em risco né e 
também não colocar a organização que ela parasse.” (ENTREVISTADO 3, 
2021). 
 

Por ter começado a trabalhar na organização durante a pandemia, o ponto 

negativo destacado pelo entrevistado foi a falta de relacionamento com seus colegas 

de trabalho de modo presencial. O ponto positivo foi a reestruturação no âmbito digital 

e o fato de poder realizar reuniões online sem a necessidade de deslocamento. 

 A entrevistada 4 relatou o quanto a pandemia afetou os indivíduos da 

organização, que iniciou o trabalho remoto em março/2020. Sobre o impacto da 

pandemia foi dito que: 

 

Afetou as pessoas (...) cada uma no seu próprio contexto com filhos, pessoas 
mais idosas dentro de casa, com pessoas que perderam o trabalho dentro de 
casa, cada pessoa teve que assumir muitos outros papéis durante esse 
período, de cuidar de si mas também cuidar de muitas outras pessoas que 
de repente ficaram em casa sem conseguir trabalhar sem conseguir ir para a 
escola, etc. De uma outra forma, eu acho que não seja a pandemia em si mas 
o tratamento do governo  também trouxe muitas outras novas pautas para 
nossa organização como a gente trabalha com defesa de direitos humanos 
de maneira ampla, muito do que o governo fez para de alguma maneira 
enfraquecer as medidas de proteção da população com relação à pandemia 
a gente então teve que resistir e lutar sabe, na medida do possível entrar em 
pautas novas geridas pela pandemia do auxílio emergencial, de muitas coisas 
que apareceram por conta da pandemia então isso redobrou a quantidade de 
trabalho então a gente ficou em casa com muitas outras tarefas pessoais e 
uma quantidade de trabalho que só foi crescendo  ao longo do ano.. 
(ENTREVISTADO 4, 2021) 

 

A percepção da dificuldade do cenário que a pandemia trouxe e sobre o 

aumento significativo da demanda de trabalho mostrou que a organização em que a 

entrevistada atua, estava ciente da situação de seus colaboradores, com isso 

possíveis soluções para aliviar esse período da pandemia foram testadas. Algumas 

medidas foram iniciadas como por exemplo:  conceder um dia de descanso semanal 

com o objetivo de aliviar a pressão do trabalho e a demanda dos serviços domésticos, 

oficinas voltadas para o cuidado com a saúde mental, disponibilização de escutas 

individuais com psicólogos, pesquisas e ligações individuais para compreender a 

situação de cada colaborador, foi criado um auxílio adicional “para cobrir os custos 

adicionais da internet e telefone”. Ainda sobre os adaptações e alterações para o 

cuidado com seus colaboradores 
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Falando hoje o que realmente a gente precisa se preocupar é a saúde mental 
da nossa equipe, a gente sabia que muitas pessoas passaram por momentos 
muito difíceis algumas pessoas tiveram familiares que pegaram COVID, 
outras que ficaram com muito medo de pegar, a gente começou a olhar esse 
assunto como já estávamos. Eu acho que no caminho de cuidado, mas a 
gente aumentou muito esse cuidado esse olhar para o cuidado. 
(ENTREVISTA 4, 2021) 

  

Com o andamento da vacinação, já está em pauta a flexibilização das regras 

de trabalho no escritório, “antigamente era quase que proibido ir para o escritório” 

segundo a entrevistada, mas que hoje "tem mais pessoas com vontade de voltar 

inclusive por questões de saúde mental, muitas pessoas que ficam sozinhas em casa 

fica difícil, fica muito solitária”. Com essas questões e com a vacinação o “protocolo 

de acesso ao escritório” fica “um pouco mais flexível”, então, atualmente, quando 

necessário um táxi ou aplicativo de mobilidade é disponibilizado. Entretanto, o número 

de indivíduos que podem estar no escritório ao mesmo tempo é limitado. 

A pandemia fez com que a organização tivesse que “repensar de maneira 

virtual” alguns processos e que “uma priorização” das demandas de entrega do 

trabalho da organização. A pandemia "impactou sim de maneira bem profunda”, mas 

com o apoio, o entendimento e o aval dos financiadores foram possíveis realocar o 

dinheiro que anteriormente eram utilizados para viagens em congressos passou a ser 

utilizado “para outros tipos de projetos” como por exemplo o “cuidado e apoio a nossa 

equipe” no que está relacionado a “saúde mental”. 

 A entrevistada 5 relatou que durante o período da pandemia o andamento da 

organização realmente foi muito difícil, o desemprego na comunidade em a 

organização está inserido, foi elevado, foi relatado pela entrevistada que algumas 

instituições conhecidas por ela, que também atuam no terceiro setor, tiveram seus 

trabalhos interrompidos por tempo indeterminado, ressaltou que em meio às 

dificuldades e mesmo “sem o convênio o mantenedor” a organização conseguiu 

permanecer com seus funcionários. No momento mais crítico da pandemia, suas 

atividades foram suspensas. Os atendimentos passaram a ser por telefone e 

remotamente. Com a flexibilização gradual, quando havia a necessidade de 

atendimento presencial, os atendimentos aconteciam seguindo todos os protocolos 

de segurança contra o COVID-19 com a utilização de máscaras, álcool e 

distanciamento. 

 A organização não possuía um departamento específico ou um gestor que 

realizasse pesquisas de clima ou entrasse em contato regularmente com funcionários 



88 
 

 

para verificar a situação de saúde mental. Para auxiliar nesta questão de saúde 

emocional e mental, a organização contou com o apoio de uma psicóloga, essa 

profissional não fazia parte do quadro de funcionários, entretanto “sempre que há a 

necessidade o pessoal entra em contato” (ENTREVISTADA, 5). Sendo assim, havia a 

disponibilidade para um atendimento aos funcionários, sendo online ou presencial.   

Foi relatado ainda pela entrevistada 5 que durante o período mais crítico da 

pandemia, os familiares de alguns funcionários, perderam seus vínculos trabalhistas, 

esse efeito impactou a renda dessas famílias, então para amenizar o impacto na 

renda, ao levar em consideração que existe outros gastos, como conta de água, luz, 

moradia, entre outros, foi organizado entre os próprios funcionários, uma arrecadação 

de alimentos para tentar amenizar os gastos, aos menos com alimentação. Fica 

evidente neste ponto que os efeitos da pandemia, mesmo que indiretamente, puderam 

afetar o andamento da organização, pois uma vez que o funcionário, perde a 

estabilidade financeira, ou perde parte da renda familiar, o desempenho do indivíduo 

na organização é afetado, pois trata-se de um ser humano que em dificuldades 

extremas não consegue não ser influenciado pela sua nova realidade quando em 

extrema vulnerabilidade.  

 A organização 3 não trabalha com um alto volume de voluntários, por esse 

motivo se manteve estável contando com um voluntário que atua como professor de 

inglês. Não houve muita procura elevada, apenas procura pontuais. A entrevistada 

compartilhou sua perspectiva sobre o motivo principal pela falta de procura, ela relatou 

que com relação à organização: “não teve muita procura, na verdade as pessoas 

estão nesta questão de desemprego e às vezes estão procurando algo remunerado 

para que venha trazer algo de sustento para casa.” 

 Assim como mencionado por outros entrevistados até este ponto da pesquisa, 

se reinventar e se adaptar foi algo primordial, se reconstruir dentro dos limites 

impostos e até mesmo se readaptar ultrapassando os limites impostos se fez 

necessário para manter as atividades e a motivação dos funcionários. 

 A entrevistada 6 que atua como voluntária em uma organização do terceiro 

setor compartilhou por meio de sua narrativa que a pandemia trouxe pontos 

positivos e negativos:  

 

Eu acho que não afetou de forma financeira ou de estrutura nem nada disso, 
na verdade acho que afetou estrutura sim mas eu vejo como lado positivo 
que a gente aprendeu a fazer as coisas remotamente isso é muito legal 
porque por causa disso a gente vai poder oferecer aulas remotas, turmas 
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remotas para os alunos que moram bem mais longe até estender para alunos 
que moram em outras cidades em outros estados por causa da pandemia a 
gente conseguiu voluntários de outro estado tipo do nordeste, do Rio de 
Janeiro do interior de São Paulo. Aumentou a rede sabe, porque passou a 
fazer as coisas remotamente, então esse lado foi legal a parte ruim, o 
negativo foi que muitos alunos não conseguiram mais ter acesso às aulas por 
conta da dificuldade de conexão de recursos dos aparelhos e tudo mais. 
(ENTREVISTADA 6) 

 

O lado positivo destacado pela entrevistada, está em ampliar o número tanto 

de alunos quanto de voluntários e de ter que se reestruturar para oferecer aulas online, 

em contrapartida, mas ao mesmo tempo indo ao encontro ao do que foi mencionado, 

a pandemia causou uma separação uma vez que nem todos os alunos que 

acompanhavam as aulas presencialmente, conseguiram migram para o ambiente 

virtual por não ter acesso a internet. 

 Como já mencionado anteriormente o número de voluntários aumentou, indo 

de São Paulo e chegando até São Luís do Maranhão. Para a entrevistada essa 

procura por voluntariado foi impulsionada em parte pelo grande número de pessoas 

que passou a realizar as tarefas remotamente e pelo fato de as pessoas passarem 

mais tempo em casa, então, consequentemente, o tempo que passaria no 

deslocamento para o trabalho deu a oportunidade de empregar em outras áreas.  

A organização precisou se adaptar a esse universo virtual, para isso realizou e 

planejou treinamentos específicos para os professores voluntários de como utilizar 

ferramentas criativas e elaborar aulas mais interativas para os alunos.   

Com relação às iniciativas para apoiar os funcionários, foi relatado que houve 

um engajamento muito forte entre os funcionários. Quando sentiam um 

distanciamento resolviam fazer encontros online chamados de “Happy Hour” ou até 

mesmo dinâmicas:  

 

Para mim esses Happy Hour que a gente teve, eu acho que com certeza 
ajudou nesse sentido de aproximação (...) se fosse presencial como (...) tinha 
que ser na nossa mente talvez ninguém iria ter algum tipo de impedimento 
então ajudou, agora suporte psicológico mesmo de maneira mais profissional 
né a gente não tinha isso a nosso dispor não … só motivação mesmo para 
trabalhar. (ENTREVISTADA 6) 

  

 Assim como para as outras organizações desta pesquisa, a pandemia foi um 

choque para uma realidade com muitas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia 

pelas organizações. Diante deste cenário a organização decidiu conversar e buscar 

soluções e adaptações necessárias para que os voluntários e as organização 
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continuasse a atender foi percebido a capacidade de se flexibilizar e saber que 

poderiam se reinventar “o susto virou (...) uma injeção de criatividade” 

(ENTREVISTADA 6)  

 Por fim, a entrevistada 7 explanou as dificuldades enfrentadas pela 

organização durante a pandemia. Foi relatado que apesar de o número de voluntários 

ter crescido de 8 para 24, foi apontado que o fato de a organização ser recente e de 

não ter pessoas contratadas dificulta a execução de alguns processos. 

 Devido à pandemia, a mudança para o cenário virtual trouxe uma maturidade. 

Por ser um projeto que atua em uma região em que residem muitos estudantes e que 

estes são os voluntários da organização, a suspensão temporária das aulas, mas por 

tempo indeterminado até o momento da pesquisa, fez com que muitos dos estudantes 

voltassem ao local de origem de residência que são em outras cidades e também o 

aumento das horas de trabalho por home office, acarretou em desistências do 

voluntariado. Durante o período mais crítico da pandemia, o responsável pela 

organização buscou fazer discursos motivacionais e realizar chamadas virtuais de 

incentivo. 

 Com a flexibilização, a organização teve como meta impulsionar o voluntariado, 

realizar mais adaptações para que o trabalho pudesse fluir online e não ocorrer perda 

de informações nesse processo de transição.  
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8 CONCLUSÃO 

  
Na busca por compreender como o terceiro setor foi impactado e como lidou 

com os desafios impostos pela pandemia no que diz respeito aos recursos humanos 

das organizações, bem como compreender sobre os perfis dos indivíduos que 

trabalham as organizações do terceiro setor, entender as especificidades do trabalho 

voluntário e a relação de trabalho entre voluntários e contratados a pesquisa trouxe 

resultados satisfatórios ao realizar 7 entrevistas com pessoas que estão inseridas em 

diferentes segmentos e contextos de atuação do terceiro. 

Os resultados obtidos auxiliaram e contribuíram com mais informações para 

essa temática, tão atual e relevante, e serviram de subsídio para apresentarmos e 

discutirmos, com base na literatura acadêmica, políticas e práticas que possam ser 

adotadas pelas organizações para atenuar os aspectos negativos. 

 Por meio do referencial teórico foi possível assimilar que o terceiro setor tem 

em seu cerne e em sua história a Igreja Católica como precursor, pois buscava auxiliar 

os indivíduos mais desprovidos e carentes de auxílio e mostra que com o decorrer do 

tempo o Estado passou a dividir esse papel com a Igreja Católica. Ao longo dos anos, 

o terceiro setor conseguiu espaço como tópico relevante a ser debatido e se tornar 

um assunto para pesquisas pelas proporções que tomou. Com o crescimento das 

organizações das sociedades civis, fez-se necessário a criação da Lei Federal n.º 

13.019, de 31 de julho de 2014 para regulamentar o modo como as organizações 

deveriam ser regidas e destacar seu papel fundamental de garantia de direitos e 

entrega de serviços públicos de qualidade à população.  

Pode ocorrer falta de incentivo por parte do Governo por burocratizar a forma 

como as organizações devem receber os recursos financeiros. É importante ressaltar 

o papel relevante que as OSC desempenham na sociedade.  

 Tendo como objetivo principal — compreender como o terceiro setor foi 

impactado e como lidou com os desafios impostos pela pandemia no que diz respeito 

aos recursos humanos das organizações — com a pesquisa pode-se inferir que 

primeiro: os gestores se tornaram o ponto-chave para motivação durante o período 

mais crítico da pandemia, visto que  esse momento afetou o mundo em sua totalidade 

sem excluir ninguém de seus efeitos, mesmo os próprios gestores passando por esse 

momento, o fato de se preocuparem, entrarem em contato constante com seus 

funcionários, na perspectiva dos entrevistados fez a diferença assim como todo o 
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suporte dado para que pudessem realizar suas tarefas em casa, isto foi apontado 

pelos entrevistados 1, 2 e 3. 

Ao que se refere ao primeiro objetivo específico — analisar cinco organizações 

do terceiro setor e compreender como lidaram e, eventualmente, se adaptaram 

durante a pandemia — pode-se destacar como resultado que as organizações com 

maior estrutura e com corpo de trabalho mais definido e, principalmente, que contam 

com maior auxílio de parceiros, ou seja, aqueles que possuem um maior apoio para 

captação de recursos, puderam oferecer maior suporte aos seus funcionários. 

Aqueles que possuem esse apoio em maior escala tiveram a possibilidade de realocar 

os recursos para serem direcionados para os cuidados com os funcionários, isto foi 

apontado através dos entrevistados 1, 2, 3 e 4. 

Até este momento entende-se que as organizações 1 e 2 que abrangem os 

entrevistados 1, 2, 3 e 4 conseguiram em meio a pandemia se readaptar devido às 

melhores condições de trabalho, e por serem organizações com maior estrutura. 

Para a entrevistada 5, percebe-se que apesar de ser uma organização que está 

a 35 anos atuando no terceiro setor, o polo da organização que foi analisado mostrou 

que a organização se manteve dentro das possibilidades que tinham, com 

atendimento psicológico aos funcionários quando solicitado e ofereceram suporte com 

alimentação a alguns funcionários. 

Para os voluntários 6 e 7 que atuam em organizações diferentes a pandemia 

teve um peso diferente, pois para o entrevistado 6 a pandemia possibilitou a expansão 

do voluntariado. A força motriz se manteve ativa e motivada pelos próprios voluntários, 

o mesmo não aconteceu na organização da voluntária 7, o fato de a organização ser 

recente causou impactos de forma negativa, mesmo assim a organização não parou. 

Ao que se refere ao segundo objetivo específico — compreender sobre o perfil 

dos indivíduos que trabalham as organizações do terceiro setor —  observou-se que 

(1) em sua maioria são mulheres e (2) os entrevistados 1, 2, 3 trabalhavam 

anteriormente no segundo setor, mas ao buscarem uma mudança em seu estilo de 

vida, enxergaram no terceiro setor essa possibilidade, vale destacar também que  

estes mesmos entrevistados atuam no terceiro setor em suas áreas de formação que 

estão relacionados a área administrativa. O perfil das entrevistadas 4 e 5 mostra que 

sua formação durante a vida acadêmica estava inclinada a atuar no terceiro setor, o 

que ocorreu logo após a sua formação.  
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No que concerne ao terceiro objetivo específico — compreender as 

especificidades do trabalho voluntário e do trabalho assalariado em uma organização 

do terceiro setor — notou-se que o trabalho vinculado a CLT que compreende os 

entrevistados 1, 2, 3, 4 e 5 são mais burocráticos e exigem uma prestação de contas 

mais apurado. Já no que compete a especificidade do trabalho voluntário, notou-se 

que a captação e retenção de pessoas torna-se um desafio, uma vez outras questões 

prioritárias como o trabalho exercido de forma remunerada pelo voluntário, possa ser 

uma barreira para sua permanência no voluntariado como apontado pela entrevistada 

7. 

Com relação ao quarto e último objetivo específico — compreender como se 

dão as relações de trabalho entre voluntários e contratados em uma organização do 

terceiro setor — as relações de trabalhos entre contratados e voluntários foram 

pontuais. Foi relatado pela entrevistada 4 que o voluntariado dentro da organização é 

pontual e acontece somente quando alguma empresa parceira solicitava, o que 

normalmente ocorria quando havia um congresso, o que não ocorreu devido a 

pandemia. 

Ao chegar ao fim desta pesquisa com o objetivo geral de entender o impacto 

da pandemia na força motriz, em comum foi observado que a pandemia, impulsionou 

a busca por apoiar os funcionários a continuar a atender as demandas de trabalho no 

home office, inserido de modo abrupto no cotidiano devido a pandemia. As mudanças 

durante a pandemia refletiriam principalmente no cuidado direcionado aos indivíduos 

que trabalham nas organizações e pode-se inferir que obrigou as organizações a uma 

rápida adequação ao ambiente virtual, esse ponto está colocado como positivo para 

todos os (as) entrevistados(as), pois foi visto que mesmo as organizações mais 

estruturadas quanto as organizações com um menor estrutura, puderam se adaptar e 

se adequar às condições atuais para que o trabalho da organização não fosse 

suspenso.  

 Em relação às limitações deste estudo, vale destacar que a análise aqui 

realizada tem cunho qualitativo, não englobando todas as organizações da sociedade 

civil, tampouco todas as regiões do país. O estudo foi realizado com uma pequena 

amostra o que pode futuramente contribuir para um estudo quantitativo e assim abrir 

possibilidades de analisar este tema com estudos comparativos com outras regiões e 

países. Como potencialidade para pesquisas futuras, sugere-se, também, abordar o 

referencial de gestão de crises adequado ao campo das organizações da sociedade 
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civil. Neste estudo buscou-se, primeiramente, discutir o campo das organizações da 

sociedade civil, seu histórico e dimensão no Brasil e aprofundar no entendimento 

qualitativo sobre a sua forma de atuação e o impacto causado pela pandemia no dia 

a dia das suas atividades.  
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