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RESUMO 
 

 

A relação entre o Estado e as ONGs precisa ser analisada e debatida com o objetivo de 
extinguir ou reduzir as lacunas existentes, para que toda a sociedade ganhe com isso. 
Compreender como se configuram as parcerias firmadas entre organizações públicas e 
organizações não-governamentais é fundamental. O presente estudo busca contribuir para o 
entendimento dessa problemática. Para tanto, a pesquisa focalizou o estudo nas parcerias 
firmadas entre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Natal (COMDICA) e as 
Organizações Não-Governamentais (ONGs) que foram contempladas por meio de um edital 
lançado em 2007. Utilizou-se como fundamentação teórica o Continuum da Colaboração 
proposto por Austin (2001), que serve para diferenciar o grau e o modo de interação. O que se 
observa na relação COMDICA e ONGs é que em alguns pontos existe falta de contato. A 
mudança constante dos conselheiros governamentais dificulta que exista um envolvimento 
mais intenso e se construa uma mentalidade de parceria com as ONGs. Estas precisam 
participar mais das atividades do COMDICA e buscar uma maior participação nas 
assembléias, nas discussões, nas atividades intrínsecas ao Conselho. As trocas também devem 
ser repensadas, pois a parceria não deve ficar circunscrita ao repasse de recursos financeiros. 
Os canais de comunicação devem ser melhorados e tornarem-se constantes. A avaliação e o 
monitoramento dos projetos sociais são falhos e precisam ser elaboradas metodologias 
próprias. Portanto, é necessário ajustes nessa relação, não se limitando à parceria 
desenvolvida com as ONGs contempladas, mas a todas aquelas que trabalham com a criança e 
o adolescente. Pois, uma maior proximidade possibilita, por um lado, uma maior efetividade 
das políticas públicas e, por outro, melhora o desempenho das ONGs e do COMDICA. 
 
 
 
Palavras-chave: terceiro setor; parcerias; continuum da colaboração. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 

The relationship between the State and the non-governmental organizations (NGOs) needs to 
be analyzed and debated by the objective to extinguish or to reduce the existent failures in this 
partnership in order that the whole society may benefit from it. To understand how the 
partnership between the public and NGOs work is fundamental. The present study searches to 
contribute to a better understanding of this matter. With this aim, the research focused the 
partnership formed between Natal Child and Adolescent Council (COMDICA) and NGOs 
which were selected by public notice in 2007. Theoretical references were based on the 
Continuum of Collaboration proposed by Austin (2001) that serves to differentiate the degree 
and the mode of interaction between the two organizations. It was observed that in some 
points there is a lack in the interaction between COMDICA and the NGOs. The frequent 
change of the government counselors makes difficult a more intense involvement and 
partnership awareness with the NGOs. The NGOs members need to be more involved with 
the activities of COMDICA and search for a larger participation in the assemblies, on the 
discussions and on the intrinsic council actions. The relationship must also be rethought, since 
that the partnership must not be limited to financial resources support. The channels of 
communication must be improved and become more frequent. The evaluation and monitoring 
of social projects are poor and own methodologies need to be elaborated. Therefore, it is 
necessary to make some adjustments in this relationship involving not only the partnerships 
made by the selected ONGs, but also all those who assist the child and the adolescent. A 
closer relation makes possible a greater effectiveness of the public policies on one side and on 
the other side improves the performance of the COMDICA and the NGOs.  
 
 
 
Keywords: third sector; partnerships; Continuum of Collaboration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 As parcerias são mecanismos cada vez mais utilizados pelas organizações 

contemporâneas, quer sejam públicas, privadas ou sem fins lucrativos, para em conjunto 

alcançarem resultados positivos. São também denominadas de aliança estratégica intersetorial, 

cooperação ou colaboração intersetorial (FISCHER; BOSE; MENDONÇA, 2003). Podem ter 

como objetivo o enfrentamento dos problemas sociais e ambientais ou a obtenção de ganhos 

econômicos. 

 Não é um fenômeno novo, mas sua intensificação ocorreu no início do século XXI, 

quando o crescimento do Terceiro Setor também estava em evidência. Isto se deu pela 

percepção de que está cada vez mais difícil enfrentar individualmente a complexidade do 

mundo contemporâneo. 

 Austin (2001, p.17) tem uma visão bem otimista e afirma que “o século XXI será a era 

das alianças”. O autor afirma que as relações de cooperação alcançarão um nível mais elevado 

de interação em que a mera filantropia caracterizada pelo doador e donatário (alianças 

tradicionalmente filantrópicas) será suplantada pelas alianças estratégicas (maior 

envolvimento entre as partes). Ele entende as alianças como “novas formas de trabalhar em 

conjunto no sentido de atingir seus objetivos e contribuir para a sociedade”. 

 Apesar das vantagens, é muito difícil desenvolver e manter uma parceria ao longo do 

tempo, pois demanda paciência e tempo dos envolvidos. Além disso, exige que exista uma 

clareza dos propósitos, uma compatibilidade das estratégias e um engajamento de todos os 

parceiros. 

 O autor supracitado realizou estudos nos Estados Unidos sobre a cooperação entre 

empresas e organizações não-governamentais. A partir disso, desenvolveu uma estrutura que 

serve para analisar o grau e o modo de interação das parcerias que denominou de Continuum 

da Colaboração. Este esquema diferencia três estágios da relação: filantrópico, transacional e 

integrativo. 

 Apesar de a pesquisa ter sido realizada com empresas e organizações não-

governamentais, o modelo pode ser utilizado para investigar qualquer tipo de parceria, pois 

tem como cerne o elo entre as partes. Assim sendo, é um importante parâmetro para aqueles 

que desenvolvem ou têm a intenção de manter uma relação de cooperação. 



 
 

 

  
 

 Portanto, utilizou-se como fundamentação teórica o Continuum da Colaboração 

proposto por Austin (2001) por fornecer padrões para a análise das parcerias firmadas entre o 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Natal e as Organizações Não- 

Governamentais (ONGs) que foram contempladas no edital lançado em 2007 para selecionar 

projetos sociais. 

 O presente trabalho está dividido em nove partes. Na introdução, são expostos a 

formulação do problema, a justificativa do estudo e os objetivos geral e específicos. O 

segundo, terceiro e quarto capítulo contem o referencial teórico que fundamenta o estudo. No 

segundo, discute-se a respeito da nova configuração trissetorial e as suas relações. No 

terceiro, busca-se delimitar e caracterizar o Terceiro Setor. No quarto, é apresentada a 

essência do trabalho, nele se discorre sobre o que se entende por parceria e suas outras formas 

de denominação, os fatores que impulsionaram o seu crescimento e os tipos e níveis de 

parceria. O quinto capítulo aborda o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 

Natal, sua origem, estrutura e composição. No sexto capítulo, são apresentados os 

procedimentos metodológicos de natureza qualitativa, dentre os quais se destaca o método 

utilizado: a análise de conteúdo que tem como centro o estudo das comunicações. Em 

seguida, é feita a caracterização das ONGs pesquisadas, ou seja, é apresentado um breve 

histórico, a área e âmbito de atuação, as fontes de recursos, as atividades e programas 

desenvolvidos, o número de crianças e adolescentes atendidos. No oitavo capítulo é feita a 

análise das parcerias à luz do Continuum da Colaboração, além da exposição dos motivos, 

dificuldades e diferenças apresentadas. Por fim, na conclusão, são tecidos os achados da 

pesquisa. 

 

 

1.1 Formulação do Problema 

 

 

A partir da década de 1970, começa a discussão acerca de uma nova reestruturação 

e redefinição do papel do Estado dentro da sociedade. O motivo para tal debate adveio da 

crise econômica mundial que afetou os países em desenvolvimento (exceto o leste e o 

sudeste da Ásia) e provocou uma desaceleração nas taxas de crescimento nos países 

desenvolvidos. Na América Latina, a crise se deu, principalmente, pelo endividamento 

externo e o esgotamento da estratégia de intervenção (substituição das importações). 

Assim, os Estados Nacionais não tinham mais condições de suprir as demandas sociais. 



 
 

 

  
 

A crise fiscal na América Latina foi o resultado de dois fatores: de um lado, do 
excessivo endividamento externo dos anos 1970 e, de outro, do atraso em abandonar 
a estratégia de substituição de importação e em adotar uma estratégia orientada para 
as exportações. As duas causas podem se fundir em uma única se dissermos que o 
excessivo endividamento dos anos 1970 foi a forma perversa que os governos e as 
empresas latino americanas encontraram para financiar uma estratégia de 
desenvolvimento que já havia se desgastado e perdido funcionalidade nos anos 60. 
(BRESSER PEREIRA, 1991, p.13) 

 

Como consequência disso, novas formas de atuação do Estado foram evidenciadas, 

em que se observa a participação mais estreita da sociedade com o setor público na 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Assim, a esfera denominada 

de Terceiro Setor passa a ter um papel reconhecido.  

Segundo Bresser Pereira (1999), havia a necessidade de novas modalidades mais 

eficientes de administração pública e de organizações de serviço público não-estatal 

(Terceiro Setor) para executar os serviços sociais que antes eram ofertados pelo Estado. 

Fischer (2002) destaca dois fatores que ocorreram simultaneamente, no fim da 

década de 1970, que contribuíram para a atual configuração do Estado: crise econômica do 

país, reflexo de uma crise mundial e o surgimento de atores sociais movidos por 

reivindicações políticas, incentivados pelo fim da ditadura militar.  

Na década de 1990, outros acontecimentos também podem ser destacados, que 

convergiram para o ressurgimento do Terceiro Setor. É possível citar a pressão de 

organismos internacionais para o Brasil adotar políticas neoliberais que se baseavam na 

abertura econômica, desregulamentação e privatização, além da globalização, que 

aproximou todos os povos. “O que se constata é que a descentralização administrativa e as 

proposições de um estado gerenciador propiciaram que organizações da sociedade civil 

expandissem sua atuação e passassem a ser reconhecidas e mais conhecidas” (FISCHER, 

2002, p. 42-43). 

Outra característica das reformas políticas é a valorização dos níveis subnacionais, 

ou seja, a intensificação do papel dos governos municipais com o aumento de suas 

competências. Essa mudança veio pelo fato de que o poder local se encontra mais perto dos 

problemas da sociedade e, portanto, com maior capacidade de ação e resolução. Para Pinho 

e Santana (2002, p. 296), “o poder municipal não é a tábua de salvação, pois sua 

competência é restrita; mas pode incitar um novo posicionamento da sociedade civil, frente 

a problemas sociais, capaz de redefinir o escopo das tradicionais ações em nível federal”. 



 
 

 

  
 

Dois marcos políticos de fortalecimento dos municípios podem ser destacados: em 

1985 ocorreram, pela primeira vez, eleições diretas para prefeitos e, em 1988, a 

Constituição promulgada elevou o status dos municípios a unidades autônomas da 

federação, redefinindo o papel das esferas municipais. As principais modificações advindas 

da nova legislação foram o direito adquirido dos municípios em eleger os próprios 

prefeitos, criar leis orgânicas, obter recursos via transferência intergovernamental, além da 

ampliação da base tributária e da responsabilidade exclusiva na prestação de serviços e 

atividades específicas (FERNANDES, 1999).  

Ao longo da década de 1990, a agenda de gestão municipal passou por 

transformações significativas. Uma refere-se à gestão articulada entre capitais municipais e 

grandes cidades que constataram a falência do modelo centralizado, passando a construir 

uma agenda política consensual. Outra, ao surgimento de processos de participação e 

controle social municipal respaldado pela Constituição de 1988, inclusive o 

estabelecimento de conselhos deliberativos para a descentralização das políticas sociais. 

Outra renovação se refere às iniciativas de governos locais em desenvolver parcerias com o 

setor privado em políticas de desenvolvimento local (FERNANDES, 1999). 

 Vale salientar que apesar dos conselhos terem sido institucionalmente reconhecidos 

recentemente, houve modelos ao longo do tempo que remetem a essa forma organizativa e 

participativa da sociedade. Gohn (2003, p.65) assim se expressa: 

 

A forma “conselho” utilizada na gestão pública, ou em coletivos organizados da 
sociedade civil, não é nova na História. Alguns pesquisadores afirmam que os 
conselhos são uma invenção tão antiga quanto a própria democracia participativa e 
datam suas origens desde os clãs visigodos. 
 

No Brasil, os conselhos se diferenciam em três tipos que se distinguem pelo fato de 

que a sua criação foi originada por caminhos distintos: pelo poder Executivo, pelos 

movimentos populares e pelo poder Legislativo. 

 

Basicamente, podemos diferenciar três tipos de conselho no cenário brasileiro do 
século XX, no período considerado: os criados pelo próprio poder público 
Executivo, para mediar suas relações com os movimentos e com as organizações 
populares; os populares, construídos pelos movimentos populares ou setores 
organizados da sociedade civil em suas relações de negociações com o poder 
público; e os institucionalizados, com possibilidade de participar da gestão dos 
negócios públicos criados por leis originárias do poder Legislativo, surgido após 
pressões e demandas da sociedade civil (GOHN, 2003, p.70). 

 



 
 

 

  
 

Apesar dessas diferenças constitutivas, os conselhos de um modo geral são espaços 

criados que servem para que a sociedade participe mais ativamente das políticas e decisões até 

então relegadas ao poder público. Assim, permitem uma maior interação entre as duas 

instâncias, tornando as políticas públicas mais eficazes.  

Os Conselhos Municipais surgem no final da década de 80, início dos anos 90, no 
bojo dos processos de municipalização das políticas sociais, visando contribuir para 
a melhoria da administração pública, a partir da estruturação de novas formas 
gerenciais que incorporassem a participação da sociedade civil. Isto significa a 
criação de mecanismos co-participados de administração dos serviços públicos, onde 
a sociedade civil articula-se com o Estado, e este tem interesse nessa parceria, tendo 
em vista as teorias que preconizam o reordenamento do seu papel, na perspectiva de 
que tais estratégias venham conferir melhor desempenho às políticas sociais, até 
então fadadas ao insucesso (CARVALHO et al, 1999, p. 02). 

 

Como consequência do que foi exposto acima, um universo está sendo construído em 

que existe uma maior articulação entre o setor estatal, as organizações não-governamentais 

(ONGs) e as empresas privadas através de parcerias; um maior desenvolvimento local, por 

meio das políticas municipais; e uma maior dinâmica, possível por causa da integração entre 

os diferentes setores e da articulação entre os diversos atores (RICO; RAICHELI, 1999). 

É certo que ainda existe incongruência em relação à delimitação e conceituação do 

Terceiro Setor. Porém, isso não é impedimento para reconhecer que o setor aumenta em 

número, tamanho e importância no cenário nacional. Um estudo publicado em dezembro de 

2004 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Associação Brasileira de Organizações 

Não-Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas (GIFE), 

verificou que havia 276 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos (FASFIL) 

em 2002 no país, empregando um milhão e meio de pessoas. O grupo das organizações não-

governamentais (ONGs) triplicou o número em seis anos (1996 - 2002), de aproximadamente 

2.800 para 8.600 organizações (ABONG, 2005).  

Em 2008, houve uma nova publicação desse mesmo grupo de instituições e constatou 

que em 2005 havia 338,2 mil fundações e associações sem fins lucrativos oficialmente no 

país. Ou seja, houve um crescimento de 22,5% no número de organizações em três anos 

(IBGE, 2008). 

Apesar desse crescimento, muitos problemas relacionados à gestão são enfrentados, a 

saber: ausência de mecanismos de controle (auto-avaliação e avaliação do Poder Público); 

deficiência na captação de recursos; carência de profissionalização das organizações. Assim, é 

necessário desenvolver novos mecanismos de gestão que se adéquem a esse novo tipo de 



 
 

 

  
 

organização, já que elas possuem características do setor público (fins) e do privado (meios, 

instrumentos).  

A Lei 9.790/99 foi um marco jurídico importante para o Terceiro Setor, pois 

caracterizou o que seria Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Além 

disso, criou o termo de parceria, com o objetivo de melhorar a negociação entre Estado e 

Terceiro Setor; instituiu mecanismos de controle social e responsabilização dos recursos 

recebidos; e proibiu a participação em campanhas eleitorais (FERRAREZZI, 2000). 

Cabe ressaltar que essa Lei foi um passo importante, mas ainda existem discussões 

acerca dela com respeito à sua abrangência, pois algumas organizações não estão amparadas 

por essa lei; à adesão, muitas optaram por não aderir; à falta de incentivos tributários, que 

isentam apenas o Imposto de Renda e não oferecem nenhuma outra forma de dispensa 

(BERNARDI, 2006).  

Além dessas inconsistências da Lei, existem também problemas relacionais entre o 

Estado e as ONGs no Brasil. Um deles é a falta de mecanismos de contratação licitados e de 

mecanismos de controle e avaliação. Na maior parte das vezes, nos convênios e contratos, 

esses requisitos não são previstos, caracterizando uma relação clientelista. 

Pode-se mencionar um exemplo ocorrido em 2008 de malversação do dinheiro 

público, a conhecida CPI das ONGs, em que foi requerida uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para apurar a liberação de recursos públicos destinados às organizações não-

governamentais (ONGs) qualificadas como organizações da sociedade civil (OSCIP), e a 

utilização dos mesmos. 

Além de ter o objetivo de apurar o repasse e o uso de recursos públicos, a CPI também 

tem o intuito de buscar o sentido e a extensão do termo "organização não-governamental" e 

debater questões relevantes do relacionamento desses com o Estado.  

Outro problema enfrentado é a dependência financeira de muitas ONGs do recurso do 

Estado, pois este seria a única fonte recebida. Esse fator pode descaracterizar a gestão das 

entidades, burocratizando-as e desvirtuando-as dos fins. 

Observa-se que a relação entre o Estado e as ONGs precisa ser analisada e debatida 

com o objetivo de extinguir ou reduzir as lacunas existentes, para que toda a sociedade ganhe 

com isso. Portanto, entender como se configuram as parcerias firmadas entre organismos 

públicos e organizações não-governamentais é fundamental. 

 Para isso, definiu-se o seguinte problema de pesquisa: como se configuram as 

parcerias firmadas entre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Natal e 

as ONGs à luz do Continuum da Colaboração? 



 
 

 

  
 

1.2 Justificativa do estudo 

 

 

As ONGs desempenham um papel importante na sociedade, mas pertencem a uma 

esfera ainda em construção. Primeiro, existe algumas divergências em relação ao seu conceito 

e à sua abrangência. Segundo, apesar de ter trazido benefícios, a legislação vigente apresenta 

muitas falhas, pois não abrange todas as organizações pertencentes ao Terceiro Setor, nem 

favorece o fortalecimento das ONGs.  

Além disso, o que se observa é a perda de autonomia das ONGs devido à dependência 

financeira dos recursos públicos e/ou privados, assim, o foco que devia estar nos benefícios 

sociais (racionalidade substantiva) se concentra na busca de adequação às exigências do 

financiador (racionalidade instrumental) para estabelecer a parceria.  

Vale ressaltar também que muitas ONGs se revestem de uma aura de bondade que na 

realidade não possuem. O filme “Quanto vale ou é por quilo”, do diretor Sérgio Bianchi, 

retrata bem as disfunções que algumas organizações se valem para tirar proveito, fazendo uma 

comparação entre a exploração dos escravos e o vantajoso “mercado das ONGs”.  Fernandes 

(1994, p. 24-25) também chama atenção para o fato de que no universo do Terceiro Setor 

essas organizações apresentam contradições. 

 
O Terceiro Setor não é feito de matéria angelical. A persuasão gera coerções morais 
e ideológicas cujo poderio sobre os indivíduos não há de ser subestimado. Onde 
eficaz, a dedicação voluntária gera recursos e as consequentes disputas pela sua 
distribuição. As instituições resultantes deste gênero de atividade incorporam a 
necessidade da auto-reprodução e passam a funcionar com cacoetes característicos 
das corporações. Formam um mercado de trabalho específico. Influenciam a 
legislação em seus mais variados domínios e condicionam os orçamentos dos 
governos, das empresas e dos indivíduos. Absorvem, em suma, as problemáticas do 
interesse e do poder. E, no entanto, constituem uma esfera institucional distinta, 
cujas características próprias lhes são dadas justamente pela negação do lucro ou do 
poder de Estado. Submetidas a este duplo constrangimento em sua própria definição 
estatutária, as organizações do Terceiro Setor distinguem-se pela insistência nos 
valores que ultrapassam a utilidade. Exercitar e promover a adesão voluntária aos 
valores enquanto fins em si mesmos é a sua razão de ser específica. É a partir desta 
pressuposição que os jogos de interesse e de poder ganham concretude e 
especificidade entre as múltiplas atividades que compõem o “Terceiro Setor”. 
 

Apesar desses problemas, as ONGs desenvolvem parcerias com o setor governamental 

no enfrentamento dos problemas sociais. A priori, aquelas possuem maior capacidade para 

encontrar soluções, pois, estão mais perto ou imersos nos problemas da sociedade. De acordo 

com Rezende e Tafner (2005, p.123) “as organizações são chamadas a atuar na proposição, 



 
 

 

  
 

cogestão (sic), controle ou execução de políticas públicas, e também na promoção de espaços 

de sociabilidade e inclusão social, ou ainda no combate a diversos tipos de discriminação”. 

Pressupõe-se que essa relação tem potencial de trazer melhorias para todas as partes, 

incluindo a sociedade, que é a maior beneficiada. Porém, para isso, é necessário ultrapassar as 

barreiras enfrentadas atualmente, principalmente no que se refere ao repasse do dinheiro 

público e à utilização dos recursos, para que não se caracterize como uma relação clientelista, 

em que as ONGs serviriam apenas como um executor do setor governamental.  

Dessa forma, estudos que tentam conhecer e entender as relações entre organizações 

públicas e ONGs são fundamentais. A maior parte dos estudos se concentra na relação entre 

organizações públicas e empresas (GAEBLER; OSBORNE, 1995; SENN, 1992) ou entre 

estas e as organizações pertencentes ao Terceiro Setor (AUSTIN; REFICCO et alii, 2005; 

MONTE, 2004; FISCHER, 2002; AUSTIN, 2001). Assim sendo, o presente estudo tem o 

objetivo de contribuir teoricamente no avanço do assunto. 

Por sua vez, os Conselhos também estão em processo de construção, pois são 

resultados de uma reordenação recente. Gohn (2003) acredita que os conselhos municipais 

temáticos foram o resultado das recentes reformas municipais que instauraram um novo 

regime de ação política que permite maior interação entre governo e sociedade. Porém, a 

autora vai mais além quando afirma que é por meio dos conselhos que os direitos 

fragmentados do cidadão poderão se reagrupar.  

 
Se o estado e as políticas neoliberais “desconstroem” o sentido do público, retirando 
sua universalidade e remetendo para o campo do assistencialismo e da lógica do 
consumidor usuário de serviços, os conselhos têm a possibilidade de reaglutinarem 
esses direitos fragmentados, reconstituindo os caminhos de construção da cidadania 
que está sendo esfacelada (GOHN, 2003, p.88). 

  

Assim sendo, quando os conselhos gestores representam efetivamente a sociedade 

civil, eles têm uma função essencial, pois permitem que as políticas públicas e as tomadas de 

decisões expressem os anseios sociais. 

Conforme citado anteriormente, a Constituição de 1988 estabeleceu a figura dos 

Conselhos Gestores, mas muitos só se tornaram realidade em meados da década de 1990. 

Segundo o Centro Brasileiro da Infância e do Adolescente (CBIA), em 1994 havia 2.362 

conselhos na área da criança e do adolescente. Já em 2005, dados colhidos pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que existiam 5.900 (REZENDE; TAFNER, 

2005), ou seja, duplicou o número em apenas uma década. Isto evidencia que ainda é um 

espaço em construção. 



 
 

 

  
 

Os conselhos gestores são órgãos públicos independentes que possuem a missão de 

deliberar e gerir políticas públicas na sua área de atuação e também desenvolvem parcerias 

com ONGs. Assim sendo, é um espaço rico em informações acerca do que se está propondo 

estudar.  

Vale salientar que o presente trabalho não irá se aprofundar na análise da atuação do 

conselho como um todo. O foco do estudo se limitará a avaliação das parcerias firmadas, ou 

seja, como se configuram. O parâmetro utilizado será o grau de interação das partes, pois em 

uma relação como esta é importante que exista uma maior aproximação dos envolvidos. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

 Geral 

� Compreender a configuração das formas de parcerias firmadas entre o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e organizações não-

governamentais sediadas em Natal à luz do Continuum da Colaboração. 

 

 Específicos 

 
� Caracterizar as organizações não-governamentais parceiras considerando a área e 

o âmbito de atuação, as fontes de recursos e as atividades desenvolvidas; 

� Identificar os níveis das parcerias firmadas pelo COMDICA e as ONGs à luz do 

Continuum da Colaboração; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

2. NOVA CONFIGURAÇÃO DOS SETORES E SUAS RELAÇÕES 

 

 

 O movimento que levou ao fortalecimento do Terceiro Setor no Brasil se deu de 

forma diferenciada dos países desenvolvidos, principalmente pelo fato de que nesse país 

nunca houve de fato uma atenção às demandas sociais (welfare state), mesmo depois da 

Constituição de 1988, marco dos direitos sociais, pois o Estado enfrentava crises econômicas 

e fiscais e, portanto, não tinha condições de prover o cidadão de tudo que estava na Lei.  

 
Jamais existiu no Brasil um Estado, em qualquer das três esferas de governo, 
voltado prioritariamente para atender as demandas sociais ou promover ações de 
desenvolvimento, visando superar as desigualdades de distribuição de renda e de 
fruição das benesses do capitalismo (FISCHER, 2002, p. 41). 

 

 O associativismo não é uma novidade dentro da sociedade contemporânea, pois 

sempre esteve presente nas comunidades através das organizações religiosas. De acordo com 

Fischer (2002, p. 47) 

 
A presença de associações laicas e religiosas data do período colonial brasileiro. A 
igreja Católica estava intrinsecamente ligada ao governo colonial e ao Estado 
brasileiro em seus primeiros momentos. Escolas, ordens, dioceses e paróquias eram 
os espaços em que ocorria a vida social. Confrarias e irmandades são consideradas o 
principal exemplo de associativismo ligado à Igreja no Brasil colonial. As mais 
conhecidas são as Irmandades da Misericórdia, responsáveis pelas Santas Casas que 
se espalharam pelo país.  
 

 No fim do século XIX, observa-se que o associativismo começou a se modificar, 

apresentando novos perfis (laicas, ajuda mútua e sindicatos) ao mesmo tempo em que 

cresciam em importância.  

 
Associações voluntárias laicas assumiram destaque a partir do final do século XIX, 
com a urbanização e a industrialização do país. Sociedades de auxílio mútuo e 
sindicatos foram formas organizacionais trazidas por imigrantes europeus, que se 
estabeleciam no Novo Mundo. Solidariedade, assistência social e formação de 
consciência política foram elementos introduzidos por tais entidades, que buscavam 
inserção em um sistema político elitista e fechado predominantemente no Brasil no 
início do século XX (FISCHER, 2002, p. 48). 

 
 
 A partir da década de 1970, começa outra transformação, só que dessa vez de uma 

forma mais intensa. O número das organizações e a importância que exercem dentro da 

sociedade crescem em proporções nunca vistas antes. A princípio, foram surgindo de forma 

informal, como expressão de movimentos populares resultantes da luta contra a ditadura 

militar.  



 
 

 

  
 

 No início do século XXI, o setor associativista se insere no seio da sociedade com 

novas características, passando a exercer papéis antes pertencentes ao setor governamental, 

mas com traços do setor mercantil. O modelo dicotômico em que havia a primazia do Estado 

e do Mercado dá lugar ao tripartite em que o Terceiro Setor passa a ter uma importante 

função. Assim, os setores se articulam dinamicamente por cooperação e conflito. De acordo 

com Brown (2006, p.19), “nenhum desses setores per se conseguiria atender a todas as 

necessidades sociais. Assim sendo, a concepção do Terceiro Setor só tem significado como tal 

a partir desse modelo tripartite de organização social”. 

 

Figura 1: Modelo Tripartite de Organização Social. 
Fonte: Elaborado com base em Brown, 2006. 

 

 O Primeiro Setor ou setor governamental é caracterizado pelas organizações públicas 

de interesse/finalidade pública. O Segundo Setor ou setor mercantil conteria as organizações 

privadas de interesse/finalidade privada. E, por fim, o Terceiro Setor ou setor associativista é 

composto das organizações privadas de interesse/finalidade pública (FERNANDES, 1994). 

 
 Setor Origem Finalidade 

Estado Pública pública 
Mercado Privada privada 

Terceiro Setor Privada pública 
Quadro 1: Características das Organizações.         
 Fonte: adaptado de Fernandes, 1994, p. 21. 

  

 Cabe ressaltar que os autores supracitados utilizam diferentes nomenclaturas para 

designar os diferentes setores. Brown (2006) utiliza as terminologias governamental, 

mercantil e associativista. Já Fernandes (1994), Estado, Mercado e Terceiro Setor. Porém, o 

Estado 

Mercado Terceiro 
Setor 

Problemas 
Sociais 



 
 

 

  
 

que interessa para o presente trabalho é perceber que a sociedade contemporânea se organiza 

em três esferas que se relacionam por meio de cooperação e conflito. 

 Essa nova configuração fez com que as relações entre os setores também adquirissem 

novas características. A principal delas é a aproximação do governo com a sociedade civil no 

enfrentamento dos problemas sociais por meio da formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas, caracterizando uma nova articulação em que diversos atores interagem. 

Essa inovação na gestão pública, que considera diferentes perspectivas, gera uma política 

mais eficiente, eficaz e efetiva. “A complexidade dos problemas sociais exige vários olhares, 

diversas maneiras de abordá-los, aglutinando saberes e práticas para o entendimento e a 

construção integrada de soluções que garantam à população uma vida com qualidade” 

(JUNQUEIRA, 2004, p.26). 

 Além disso, possibilita que os principais interessados tenham a possibilidade de 

participar de forma ativa no processo de resolução dos seus problemas. “Os atores 

organizacionais e os grupos populacionais passam a ser considerados como sujeitos capazes 

de perceberem de maneira integrada os seus problemas e identificar soluções adequadas à sua 

realidade social” (JUNQUEIRA, 2004, p.28). 

 Esses novos arranjos interorganizacionais produzem interações que podem ser 

estudadas sob a abordagem de redes, pois o conjunto das relações provenientes das parcerias 

faz com que surja um emaranhado de ligações, dando origem às redes. Bernardi e Malvasi 

(2006, p.151) definem redes como “modelos policêntricos, sem subordinação hierárquica, nos 

quais a interconexão dos múltiplos agentes é vista como o fator principal de sua riqueza e 

eficácia, devido às várias contribuições de cada qual e a sinergia produzida nesse processo”. 

 O conceito de redes teve origem nas ciências biológicas e físicas. Na década de 1970, 

as ciências humanas e sociais importaram o conceito, mas somente nos anos 1990 o assunto é 

abordado com maior ênfase (BERNARDI; MALVASI, 2006).  

 A aplicação do conceito dos sistemas abertos na teoria das organizações também 

contribuiu para a percepção de que as organizações não funcionam de forma isolada, mas 

estão em constante relação com o ambiente externo e seus componentes. A partir daí, 

entendeu-se “que as organizações não existem isoladamente, elas fazem parte de uma 

ambiente e são permanentemente afetadas por ele, ao mesmo tempo em que o afetam. Neste 

sentido, as organizações podem ser consideradas como elemento de um complexo sistema” 

(CÂNDIDO; ABREU, 2000, p.4). 

 Outra explicação para a formação das redes é que os setores individualmente não têm 

capacidade de resolver os problemas sociais. Para corroborar essa ideia, Moura (1998, p.69) 



 
 

 

  
 

expõe que “a abordagem das redes, como expressão dos novos arranjos interorganizacionais 

que emergem na atualidade, indica o incremento dos processos de interdependência entre 

atores e organizações e, particularmente, entre agentes públicos e privados”. Assim sendo, 

uma rede de políticas públicas se forma como consequência das parcerias resultantes da 

aproximação entre os setores para o enfrentamento dos problemas sociais através da 

formulação e implementação de políticas públicas. 

 A autora supracitada denomina esse novo arranjo interorganizacional de ‘as novas 

redes’ e identifica alguns traços comuns: articulação entre diversos atores; menor hierarquia e 

estrutura; relações mais ou menos formais e regulares; ideias de cooperação; no campo da 

ação pública, processamento de conflitos e divergências e negociação e democratização dos 

processos decisórios.  

 Para Klijn (apud CKAGNAZAROFF et al, 2008, p.03) redes de políticas públicas são 

consideradas “como padrões mais ou menos estáveis de relações sociais entre atores 

interdependentes que se formam ao redor de problemas e/ou programas de políticas públicas”.  

 Portanto, as redes de políticas públicas se originam principalmente por causa das 

parcerias existentes entre o setor público e o privado, que se caracteriza como sendo uma 

inovação na gestão pública local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERCEIRO SETOR 

 

 

3.1 Delimitação e Caracterização 

 
 
 Como exposto anteriormente, as organizações filantrópicas e assistencialistas sempre 

existiram, mas somente na década de 1970 que as mudanças ocorridas no âmbito mundial 

fizeram com que houvesse uma transformação dessas organizações e um aumento da 

importância delas dentro da sociedade. Esse fenômeno deu origem ao conceito de Terceiro 

Setor.  

Apesar disso, não existe consenso com relação ao termo empregado (Terceiro Setor) e 

às organizações que fazem parte dele (delimitação e caracterização). 

 Para Montaño (2003), a origem do termo vincula-se às instituições ligadas ao grande 

capital, pois foi cunhado nos EUA em 1978 por John D. Rockfeller III, tendo sido trazido 

para o Brasil por intermédio de um funcionário da Fundação Roberto Marinho. 

 Porém, o termo já aparecia na literatura norte-americana antes mesmo disso. Em 1972, 

Amitai Etzioni publicou o artigo “The Untapped Potencial of the Third Sector”, e em 1973, 

Theodore Levitt publicou o livro “The Third Sector: new tactics for a responsive society” 

(COELHO, 2000; BROWN, 2006). 

 Percebe-se que o fato de o termo ter sido utilizado por uma pessoa vinculada 

diretamente ao grande capital não descaracteriza o fenômeno que já existia, mas que estava 

começando a tomar maiores proporções, principalmente porque na tradição norte-americana o 

associativismo e o voluntariado sempre estiveram presentes. Alexis de Tocqueville em “A 

Democracia na América” descreve bem essa característica que observou durante sua 

permanência nos Estados Unidos. Ele era um agente francês enviado em missão oficial do 

governo para estudar o sistema penitenciário norte-americano. Porém, seu livro se originou de 

suas anotações, que não se limitavam ao assunto que tinha como foco. De acordo com suas 

observações, nos Estados Unidos havia associações de diversos tipos, que ele nunca tinha 

visto em suas andanças. Para o autor, os americanos aperfeiçoaram a “arte de procurar em 

comum o objeto dos seus comuns desejos e aplicaram ao maior número de objetos essa nova 

ciência” (TOCQUEVILLE, 1977, p.392), e isso seria uma das características dos países 

democráticos. 

 



 
 

 

  
 

Os americanos de todas as idades, de todas as condições, de todos os espíritos, estão 
constantemente a se unir. Não só possuem associações comerciais e industriais, nas 
quais todos tomam parte, como ainda existem outras mil espécies: religiosas, 
morais, sérias, fúteis, muito gerais e muito particulares, imensas e muito pequenas; 
os americanos associam-se para dar festas, fundar seminários, construir hotéis, 
edificar igrejas, distribuir livros, enviar missionários aos antípodas; assim também 
criam hospitais, prisões e escolas. Trata-se, enfim, de trazer à luz ou se desenvolver 
um sentimento pelo apoio de um grande exemplo, eles se associam. Em toda parte 
onde, à frente de uma empresa nova, vemos na França o governo e na Inglaterra um 
grande senhor, tenhamos a certeza de perceber, nos Estados Unidos, uma associação 
(TOCQUEVILLE, 1977, p. 391-392). 

  

 O crescimento e a legitimidade do Terceiro Setor deve-se a vários motivos e não 

apenas para camuflar as desigualdades provocadas pelo sistema vigente e as políticas 

neoliberais, como alguns autores defendem. Para Salamon (1998, p.05), deve-se a uma série 

de “pressões, demandas e necessidades advindas das pessoas, como cidadãos, das instituições 

e até dos próprios governos. Ele reflete um conjunto nítido de mudanças sociais e 

tecnológicas, aliado à contínua crise de confiança na capacidade do Estado”. Vai mais além, 

coloca em dúvida se o crescimento é algo novo ou apenas a redescoberta de um setor 

esquecido. 

 Com relação às pressões, elas têm três origens diferentes: dos movimentos populares 

(baixo), das instituições públicas e privadas (de fora), das políticas de governo (de cima). 

Com relação às crises, quatro são citadas: crise do moderno welfare state e a diminuição da 

cobertura do Estado nas políticas sociais; crise de desenvolvimento e a diminuição da renda 

das pessoas dos países em desenvolvimento; crise ambiental global e o aumento de iniciativas 

no combate à pobreza em países em desenvolvimento que utilizavam os recursos naturais e 

degradavam o ambiente como a forma mais rápida de garantir a sobrevivência; e a crise do 

socialismo e a busca de novas alternativas para satisfazer as necessidades sociais e 

econômicas. Com relação às mudanças, duas são destacadas: revolução das comunicações, 

acompanhada de aumento das taxas de alfabetização e educação; e do crescimento 

econômico, que ocasionou o aumento da classe média, a qual se organizou para reagir 

(SALAMON, 1998). 

 Então, percebe-se que as discussões sobre o Terceiro Setor se focam nos aspectos 

relacionados à origem, conceituação, caracterização e delimitação. Por isso, buscar-se-á 

apresentar diferentes pontos de vistas com relação aos três últimos pontos para um melhor 

entendimento do assunto. 

 Fernandes (1997, p. 27), um dos pioneiros nos estudos sobre o Terceiro Setor no 

Brasil, discorre que ele 

 



 
 

 

  
 

[...] é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase 
na participação voluntária, num âmbito não governamental, que dão continuidade às 
práticas tradicionais de caridade, da filantropia e do mecenato e expandem o seu 
sentido para os domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de 
cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil.  
 

 Fischer e Falconer (1998) chamam a atenção para o fato de que o processo que levou 

ao fortalecimento do Terceiro Setor no Brasil se deu de forma diferenciada da norte-

americana, pois teve sua origem nos movimentos sociais. Assim, “já nasceu com um 

componente de politização que, praticamente, substitui o componente filantrópico do setor 

nos Estados Unidos” (FISCHER; FALCONER, 1998, p.14). 

 

O Terceiro Setor começa a se esboçar, no país, como um conjunto organizacional 
diferenciado no bojo do processo de redemocratização, consolidando o trabalho de 
inúmeros grupos formais e informais que atuavam em diversos tipos de trabalho, 
desde a mobilização civil para assegurar direitos e/ou para canalizar reivindicações 
até atividades estruturadas de atendimento a necessidades específicas dos vários 
segmentos carentes da população. (FISCHER; FALCONER, 1998, p.14) 

 

 De uma forma mais genérica, Hudson (2004, p. XI) define:  

 
Terceiro Setor consiste em organizações cujos objetivos principais são sociais, em 
vez de econômicos. A essência do setor engloba instituições de caridade, 
organizações religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações comunitárias, 
sindicatos, associações profissionais e outras organizações voluntárias. 
 

 Em uma tentativa de delimitação, o autor supracitado diz que o termo Terceiro Setor 

inclui todas as organizações que têm basicamente um objetivo social, são independentes do 

Estado administrativamente e reinvestem todo o seu saldo financeiro. 

 Salamon e Anheier (apud FALCONER, 1999) publicaram um estudo em 1992 que 

buscava definir as organizações pertencentes ao setor. Foi amplamente aceito e utilizado 

como parâmetro para inúmeros estudos. Cinco características são essenciais para enquadrá-las 

no Terceiro Setor: formais, devem ter alguma forma de institucionalização; privadas, não 

estão relacionadas institucionalmente ao Estado; sem distribuição de lucros, os excedentes 

financeiros devem ser revertidos à própria organização ou distribuídos na forma de salários 

aos profissionais da entidade; autônomas (autogeridas), não sendo controladas por entidades 

externas; voluntárias, participação de voluntários tanto na gestão quanto nas atividades 

desenvolvidas. Em trabalho posterior, os autores destacaram outro atributo, que seria a 

utilidade pública, porém, tal característica excluiria diversas organizações que têm suas ações 

voltadas para determinados grupos (coletivo), por isso não foi incluída como requisito na 

classificação internacional.  



 
 

 

  
 

 No último trabalho, os autores propõem um sistema classificatório internacional que 

contém uma separação do setor não lucrativo em 12 (doze) grupos, divididos em 30 (trinta) 

subgrupos (Quadro 2) como forma de abranger e organizar as diversas organizações inseridas 

no Terceiro Setor. Ficou conhecida como Classificação Internacional das Organizações sem 

fins lucrativos (ICNPO), o qual diversos organismos internacionais (ONU) e nacionais (FGV, 

IBGE, IPEA) e centros de pesquisas (John Hopkins) utilizam como referência.  

 
Grupo 1 – Cultura e Recreação Grupo 7 – Direito, Advocacy e Política 

1100 Cultura e artes 

1200 Recreação 

1300 Clubes de Serviços 

7100 Organizações cívicas e de advocacy 

7200 Direito e serviços legais 

7300 Organizações políticas 

Grupo 2 – Educação e Pesquisa Grupo 8 – Intermediários Filantrópicos 

2100 Educação primária e secundária 

2200 Educação superior 

2300 Outras formas de educação 

2400 Pesquisa 

8100 Intermediários filantrópicos 

Grupo 3 – Saúde Grupo 9 – Atividades Internacionais 

3100 Hospitais e reabilitação 

3200 Abrigos de idosos 

3300 Saúde mental 

3400 Outros serviços de saúde 

9100 Atividades internacionais 

 

Grupo 4 – Serviços Sociais Grupo 10 – Religião 

4100 Serviços sociais 

4200 Emergência e refugiados 

4300 Manutenção de renda 

10100 Congregações e organizações religiosas 

Grupo 5 – Meio Ambiente Grupo 11 – Associações Profissionais e Sindicatos  

5100 Meio ambiente  

5200 Animais 

11100 Associações profissionais e sindicatos 

Grupo 6 – Desenvolvimento e Habitação Grupo 12 – Não Classificados em Outros Grupos  

6100 Desenvolvimento econômico, social e comunitário 

6200 Habitação 

6300 Emprego e treinamento 

12100 Não classificados em outros grupos 

Quadro 2: Classificação Internacional das Organizações Não Lucrativas (ICNPO). 
Fonte: Salamon; Anheier apud Falconer, 1999. 
 
 Essa classificação tem o caráter abrangente e possibilita um maior número de 

organizações se encaixarem no âmbito do Terceiro Setor. Porém, apresenta algumas 

limitações. A primeira delas se refere ao fato da exigência formal, pois existe um número 

significativo de organizações que não se enquadram nesse requisito. Para Fernandes (1994, p. 



 
 

 

  
 

26), “esta limitação tem a seu favor exigências metodológicas de pesquisas que visam ao 

cadastramento e subsequente análise das entidades que compõem o setor”, mas, 

principalmente, para a América Latina teria um impacto significativo.  

 
Na América Latina, assim como em outros continentes ao leste e ao sul, não é 
sensato restringir o conceito segundo a exigência formal, pois é do relacionamento 
dinâmico entre as formas legais e informais de solidariedade social que se pode 
esperar uma expansão do Terceiro Setor para além das linhas atuais de exclusão 
social (FERNANDES, 1994, p. 29). 

    

Outra limitação é que, apesar de abrangente, encontra problema na definição dos 

limites, “pois os casos fronteiriços variam de significação conforme o contexto histórico e 

cultural” (FERNANDES, 1994, p. 27). 

 Em 1998, foi realizado o IV Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor, que 

estabeleceu que as organizações pertencentes ao Terceiro Setor são aquelas privadas, não-

governamentais, sem fins lucrativos, autogovernadas e de associação voluntária. Percebe-se 

que tal classificação utilizou como referência a classificação de Salamon e Anheier, a 

diferença é a exigência de algum tipo de institucionalização (formal). 

 Vale ressaltar que, no Brasil, muitas organizações permanecem na ilegalidade por 

considerarem a legislação do Terceiro Setor muito burocrática. Isso é uma realidade, 

principalmente nas associações de bairro, que não possuem recursos materiais nem pessoas 

conscientes dos seus direitos e deveres enquanto uma organização associativa. 

 Bresser Pereira (1999) utiliza como parâmetro central as formas de propriedade e diz 

que existem quatro formas distintas no capitalismo contemporâneo: a propriedade pública 

estatal, a pública não-estatal, a corporativa e a privada. O Terceiro Setor seria composto das 

organizações públicas não-estatais e das corporativas. Ambas não têm fins lucrativos, a 

diferença entre as duas é que a primeira defende interesses públicos, enquanto a corporativa 

está orientada para interesses de um grupo ou corporação específica. 

 Brown (2006) busca delimitar as organizações do Terceiro Setor utilizando como eixo 

central o associativismo, pois considera como sendo uma característica comum, basilar e 

específica. A autogestão, a ação voluntária, os fins públicos e/ou coletivos e os objetivos 

sociais também foram considerados. Entende-se por associativismo 

 
a forma pela qual os indivíduos de uma determinada sociedade se agrupam 
espontaneamente em torno de organizações autogestionadas de fins públicos e 
coletivos, sejam elas formais ou não, e se articulam em redes para atender aos mais 
variados interesses sociais (BROWN, 2006, p.30). 

  



 
 

 

  
 

 Para tanto, Brown (2006) propõe a divisão do Terceiro Setor em quatro subgrupos: 

� Causas difusas – organizações diretamente envolvidas em lutas por direitos 

sociais, equilíbrio planetário e desenvolvimento sustentado; 

� Promoção social – organizações que prestam serviços de acesso a populações tidas 

como carentes e excluídas, atuando em áreas como saúde, esporte e lazer, 

educação, emprego e ocupação, cultura e artes, amparo à velhice, dependência de 

drogas e abrigo de menores abandonados e sem teto, etc; 

� Beneficio mútuo – organizações que prestam serviços a seus associados em termos 

de infra-estrutura para o exercício de atividades coletivas e defesa de interesses 

próprios; 

� Fomento – organizações constituídas para desenvolver e socializar conhecimento, 

promover aproximações e disseminar experiências, financiar e orientar projetos, 

avaliar desempenhos, arquitetar redes e intermediar fontes diversas de recursos. 

 

BROWN ONU (FGV, IPEA, IBGE) 

Promoção Social Provedores de serviços não lucrativos 
Organizações não-governamentais 
Organização de arte e cultura 
 

Benefício Mútuo Clubes esportivos 
Associações comunitárias ou étnica-culturais 
Clubes sociais 
Sindicatos, associações de profissionais e de classe 
Congregações religiosas 
 

Direito Difusos Grupos de defesa que trabalham na promoção de direitos civis e outros 
direitos 
Partidos Políticos 
 

Fomento Fundações privadas 
Organizações não-governamentais 
  

Categorias divergentes Fundações empresariais (aceita), Cooperativas de subsistência (não aceita) 
 

Quadro 3:  Comparação do Terceiro Setor.  
Fonte: Brown, 2006, p.58. 

 

 A principal divergência na delimitação apresentada com o parâmetro utilizado pela 

ONU e institutos de pesquisa (FGV, IPEA, IBGE) é que Brown considera as cooperativas 

como pertencentes ao Terceiro Setor, mas não aceita as fundações empresarias, por estarem 

diretamente relacionadas à organização instituidora. 

 No Brasil, a Lei 9.790/99 foi um marco importante para o Terceiro Setor, pois instituiu 

a qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) as 



 
 

 

  
 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvessem programas em 

determinadas áreas1. Além disso, excluiu algumas formas organizacionais (cooperativas, 

instituições religiosas, associações de classe ou sindicatos, partidos políticos, organizações 

sociais, entre outros) o que sugere que as OSCIP’s sejam a forma jurídica das denominadas 

ONGs. 

Szazi (2006) destaca algumas vantagens de se qualificar como OSCIP: acesso a 

recursos públicos para financiamento de projetos via termo de parceria; acesso a recursos 

privados pelo uso de incentivos fiscais às empresas financiadoras; possibilidade de remunerar 

dirigentes estatutários sem a perda de imunidades e isenções fiscais; possibilidade de receber 

doações de bens móveis da União e de mercadorias apreendidas pela Secretaria da Receita 

Federal; atuação no microcrédito, com taxas de juros de mercado, sem infringir a lei da usura 

(12% ao ano). 

Cabe ressaltar que essa Lei foi um passo importante, mas ainda existem discussões 

com respeito à sua abrangência, pois algumas organizações não estão amparadas por ela; à 

adesão, muitas optaram por não aderir; à falta de incentivos tributários, que isentam apenas o 

Imposto de Renda e não oferecem nenhuma outra forma de dispensa (BERNARDI, 2006).  

 Com relação ao Terceiro Setor, as diversas tentativas de delimitação e caracterização 

não conseguem abranger a diversidade existente de organizações. Uma das razões é o fato de 

se querer separar os setores com fronteiras exatas, quando na verdade o que se observa é que 

isso não é possível, pois eles se interpenetram. Existem algumas organizações híbridas que 

apresentam características de mais de um setor, e por isso permanecem fora das delimitações 

ou são aceitas por uns autores e por outros não. Fernandes (1994, p.21) já havia apontado para 

essa direção quando diz que “os três setores interpenetram-se e condicionam-se de tal maneira 

que a definição exata dos limites é motivo de controvérsia e variações no tempo e no espaço”. 

 Da mesma forma, Fischer (2002) acredita que a configuração em três setores possui 

interseções que enquadram organizações com características de mais de um setor. 

 
O modelo trissetorial contém, como característica particularmente importante de sua 
configuração, as áreas de interseção dos setores, as quais asseguram a consistência 
do conjunto e, nelas, a presença de organizações híbridas, que não apenas fazem a 
interface, mas carregam em si atributos de mais de um setor. São nessas áreas e 
através dessas organizações que se torna possível o fluxo de ações capazes de 
superar as debilidades específicas de cada setor, ao mesmo tempo que se 
potencializam as características alavancadoras das instituições em interação 
(FISCHER, 2002, p. 32). 
 

 Portanto, as delimitações devem contemplar essas formas híbridas de organizações, 

para que não seja necessária a concepção de mais setores ou a exclusão de organizações que 



 
 

 

  
 

não se encaixam em apenas um dos três setores. Hudson (2004) já havia proposto uma 

delimitação com essa percepção, mas as organizações que ele exemplificou representavam a 

realidade do Reino Unido. Na capa do livro “O Terceiro Setor em Perspectiva: constituição, 

interfaces e operacionalização”, organizado por Brown, há uma figura que remete à 

configuração dos setores com interseções. Porém, ao longo do livro, não há menção das 

formas híbridas. Assim sendo, sugere-se a delimitação exposta na figura 2.  

 

                                      
Figura 2: Delimitação dos três setores. 
Fonte: elaborado a partir de Fernandes, 1994; Fischer, 2002; Hudson, 2002; Brown, 2006. 

 

 Assim, o Estado seria caracterizado por organizações públicas (propriedade privada 

pública), finalidade pública, valores públicos, servidores públicos, sem fins lucrativos; o 

mercado seria caracterizado por organizações privadas (propriedade privada), finalidade 

privada, valores individuais, com fins lucrativos e empregados; e Terceiro Setor seria 

caracterizado por organizações privadas (propriedade pública não-estatal), finalidade pública, 

valores coletivos e públicos, sem fins lucrativos e com voluntários e empregados.  

 

CARACTERÍSTICAS ESTADO MERCADO TERCEIRO SETOR 
Propriedade Pública Privada Privada 
Finalidade Pública Privada Pública 
Valores Públicos Individuais Coletivos e Públicos 
Fins econômicos Sem fins lucrativos Com fins lucrativos Sem fins lucrativos 
Natureza do trabalho Servidores públicos Empregados Voluntários/Funcionários 
Quadro 4: Caracterização dos Setores. 
Fonte: elaborado pela autora. 
  

 Por sua vez, as interseções são representadas pelas organizações que possuem 

características de mais de um setor. A área 1 seria representada pelas organizações que 

possuem características do Estado e do Mercado, como por exemplo as fundações privadas. A 

ESTADO MERCADO  

TERCEIRO 
SETOR 

1 

4 

3 2 



 
 

 

  
 

área 2 seria representada pelas organizações que têm atributos do Mercado e do Terceiro 

Setor, como por exemplo as cooperativas. A área 3 seria representada pelas organizações que 

possuem requisitos do Estado e do Terceiro Setor, como as organizações sociais e os partidos 

políticos. Por fim, a área 4 seria representada pelas organizações com características dos três 

setores (Estado, Mercado e Terceiro Setor) que, atualmente, não possui organização 

representativa, porém como as organizações estão sempre em mutação pode ser que um dia 

exista organizações com características de todos os setores.  

 Essa delimitação permite abranger todos os tipos de organizações, contemplando 

aquelas que não seriam consideradas pertencentes a nenhum dos setores. A percepção de que 

não se pode ficar limitado às formas puras, fica evidente quando se verifica a variedade de 

organizações existentes com características de mais de um setor. E nem por isso devem ser 

excluídas dos enquadramentos. 

 Apesar da existência de organizações híbridas, para o presente trabalho entende-se por 

Terceiro Setor aquelas organizações que são privadas; possuem valores coletivos e públicos; 

são sem fins lucrativos, ou seja, reinvestem todo o saldo financeiro; são compostas de 

voluntários e pessoas remuneradas (funcionários); são administrativamente independentes, 

apesar de receberem recursos públicos e privados; apresentam algum grau de 

institucionalização, mesmo que não sejam formalmente constituídas. 

 

 

3.2 ONGs no Brasil 

 
 
 Organização não-governamental ou ONG é a tradução do termo em inglês Non 

Governemental Organizations, utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no pós-

guerra para designar organizações que não foram estabelecidas por acordos governamentais 

(ABONG, 2005). Porém, o termo só começou a ganhar visibilidade no Brasil em meados dos 

anos 1980. 

 Do ponto de vista histórico, as ONGs tiveram origem nas antigas organizações 

filantrópicas, caritativas e assistencialistas. Porém, o fortalecimento do fenômeno esteve 

atrelado aos movimentos sociais e populares nas décadas de 1970 e 1980 e tinham como 

principal característica a reivindicação de direitos democráticos. 

 
Nos anos 1970-1980, as ONGs eram instituições de apoio aos movimentos sociais e 
populares, estavam por detrás deles na luta contra o regime militar e pela 
democratização do país. [...] Nesta fase, as ONGs se preocupavam em fortalecer a 



 
 

 

  
 

representatividade das organizações populares, ajudavam a própria organização a se 
estruturar, e muitas delas trabalhavam numa linha de conscientização dos grupos 
organizados (GOHN, 2005, p.89). 
 

 O caráter reivindicatório e ideológico do movimento se assemelhava a natureza das 

esquerdas. Outra característica presente no início do fenômeno era o apoio dado pelas 

agências de cooperação internacional. 

 

Ainda que designe uma característica geral do campo em questão, que é justamente 
sua natureza não-governamental, o termo “ONG” no Brasil está mais associado a 
um tipo particular de organização, surgida aqui a partir da década de 1970, no 
âmbito do sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento. Sua origem 
no período autoritário e seu horizonte internacionalizado numa época de 
exacerbação dos embates ideológicos globais resultaram numa ênfase na dimensão 
política das ações, aproximando-as do discurso e da agenda das esquerdas 
(Fernandes, 1997). 
 

 A partir da década de 1990, o cenário começa a mudar. Surgem outras organizações 

que se autodenominam pertencentes ao Terceiro Setor, tendo um perfil menos reivindicatório 

e menos relacionado aos movimentos sociais. Suas principais financiadoras são instituições 

internacionais. Ao mesmo tempo, as ONGs originárias dos movimentos populares começam a 

sair das sombras, principalmente por causa da redemocratização do país. 

 A definição ainda permanece sem consenso, mas traz uma nova dimensão do que é a 

esfera pública: 

 

Quaisquer que sejam as variantes, no entanto, há um elemento comum que deve ser 
fixado: o conceito implica uma expansão da idéia corrente sobre a esfera “pública”. 
Partindo de um pressuposto democrático, presume que ela não se limita ao âmbito 
do estado, mas inclui a cidadania. Entende que “vida pública” não é feita apenas de 
atos de governo, mas também da atividade cidadã (FERNANDES, 1994, p. 21-22). 

 

 Apesar das controvérsias conceituais, para fins desse trabalho utilizar-se-á a acepção 

da Consultoria do Senado Federal: “ONG seria um grupo social organizado, sem fins 

lucrativos, constituído formal e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no 

campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de 

populações excluídas das condições da cidadania” (ABONG, 2005, p.03).  

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

3.3 Marco Legal 

 
 
 Dois momentos foram importantes para a regulação do Terceiro Setor no Brasil. O 

primeiro deles veio com a promulgação da Lei 9.608, em fevereiro de 1998, que dispõe sobre 

o serviço voluntário, indicando que era um movimento importante e em crescimento.  

 O trabalho voluntário está presente na sociedade brasileira desde a criação da fundação 

da Santa Casa de Misericórdia da Vila de Santos, em 1543 (PORTAL DO VOLUNTÁRIO, 

2009). Com essa lei, foi criado um respaldo jurídico para a profissionalização do trabalho 

voluntário, diferenciando-o do emprego formal, pois não gera vínculo empregatício e 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 Para tanto, deve ser firmado um termo de adesão entre a organização e o voluntário 

que contemple todas as especificidades do serviço (objeto e condições). A lei prevê também o 

ressarcimento de eventuais gastos realizados no exercício da função. 

 Com a Lei 9.790/99, que discorre sobre a qualificação da organização sem fins 

lucrativos como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), houve uma 

série de mudanças significativas. 

 Esta diretriz foi o resultado de diversas discussões articuladas pelo Conselho da 

Comunidade Solidária, em que diversos interlocutores participaram, inclusive as ONGs. O 

diálogo serviu para identificar as principais dificuldades e sugestões pertinentes para adequar 

a legislação à realidade brasileira. 

 As principais mudanças que se pode destacar são: o processo de qualificação se tornou 

menos oneroso e mais ágil; houve uma amplitude das áreas de atuação das organizações que 

antes não eram contempladas; o acesso aos recursos públicos se tornou menos burocrático e 

com maior controle público e social; tornou-se possível prever mecanismos de planejamento, 

avaliação e controle em torno dos projetos (FERRAREZI, 2000).  

 Uma das principais inovações foi a instituição do Termo de Parceria, que é o 

instrumento jurídico para a realização das parcerias. Nele deve conter explicitamente: a 

especificação do programa de trabalho; as metas e resultados previstos com prazos de 

execução e cronograma; os critérios de avaliação; e a publicização, obrigação de prestação de 

contas. 

 

O termo de parceria consolida um acordo de cooperação entre as partes e constitui 
uma alternativa ao convênio para a realização de projetos entre OSCIPs e órgãos das 
três esferas de governo, dispondo de procedimentos mais simples do que aqueles 
utilizados para a celebração de um convênio (FERRAREZI, 2000, p.43). 



 
 

 

  
 

 A ABONG não vê com bons olhos esse novo instrumento por institucionalizar uma 

prática de clientelismo, em que as organizações são utilizadas para executar as políticas 

públicas que seriam funções do Estado. Dessa forma, o fortalecimento da sociedade civil, que 

seria o real incentivado e objeto a ser impetrado, é deixado de lado. 

 
Seguindo uma tradição histórica do relacionamento entre Estado e sociedade civil no 
Brasil, o Termo de Parceria (principal instrumento criado pela chamada Lei das 
Oscips) privilegiou a idéia de repasse de recursos públicos para associações e 
fundações com a finalidade de prestação de serviços. Ou seja, a lei reforçou uma 
concepção de sociedade civil organizada instrumentalmente para os fins do Estado, 
na execução das políticas públicas (ABONG, 2007, p.18). 
 

 Além dessas críticas, Bernardi (2006) destaca que a lei ainda não abrange algumas 

organizações, que muitas delas não aderiram e também que os incentivos tributários são 

insuficientes. 

Verifica-se que apesar da lei ter trazido inúmeros avanços ainda são necessárias muitas 

discussões, tendo em vista o aperfeiçoamento da mesma. Assim, será possível atender todos os atores 

envolvidos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

4. PARCERIA, ALIANÇA OU COOPERAÇÃO 

 

 

 A cooperação intersetorial não é um fato novo, mas da mesma forma que ocorreu com 

o crescimento das organizações pertencentes ao Terceiro Setor, a intensificação do fenômeno 

se deu principalmente devido às mudanças ocorridas na sociedade. Percebe-se que no início 

do século XXI esse movimento adquire maior importância, principalmente porque é uma das 

formas de juntar esforços na resolução de problemas ou na busca de objetivos em comum. 

 Esse fenômeno possui diversas denominações, que são encontradas na literatura e no 

vocabulário de todos aqueles que desenvolvem atividades em que há o envolvimento de mais 

de um setor. Portanto, para fins deste trabalho utilizar-se-ão os termos parcerias, alianças e 

cooperação como sinônimos. 

 

Alianças Estratégicas Intersetoriais, Parcerias, Cooperação ou Colaboração 
Intersetorial, são algumas das expressões que vêm sendo utilizadas pela literatura e 
pelos indivíduos e organizações para designar atividades realizadas por atores de 
diferentes setores – Mercado, Estado, Terceiro Setor – que têm por objetivo o 
desenvolvimento e justiça social, com geração de benefícios mútuos para os 
envolvidos, através do compartilhamento de recursos e de ações conjuntas 
(FISCHER; BOSE; MENDONÇA, 2003, p. 02). 

  

Austin (2001, p.17) tem uma visão bem otimista e afirma que “o século XXI será a era 

das alianças”. O autor afirma que as relações de cooperação alcançarão um nível mais elevado 

de interação em que a mera filantropia caracterizada pelo doador e donatário (alianças 

tradicionalmente filantrópicas) será suplantada pelas alianças estratégicas (maior 

envolvimento entre as partes). Ele entende as alianças como “novas formas de trabalhar em 

conjunto no sentido de atingir seus objetivos e contribuir para a sociedade.” 

 Outra forma de conceituar parceria é definida em um documento elaborado por Zadek1 

direcionado à Organização das Nações Unidas (ONU) para as suas deliberações sobre as 

futuras relações com a sociedade civil e atores não-estatais. No documento, parceria 

(partnership) é conceituada como 

 

acordos entre um ou mais atores governamentais e não-governamentais em que 
todos os participantes concordam em trabalhar juntos para alcançar um propósito 
comum ou encarregar-se em uma tarefa específica e compartilhar riscos, 
responsabilidades, recursos, competências e benefícios” (ZADEK, 2004, p.03 – 
tradução livre). 

                                                 
1 Simon Zadek é Chefe Executivo da AccountAbility - organização internacional não lucrativa que trabalha com 
sócios do mundo dos negócios, do setor público e da sociedade civil. 



 
 

 

  
 

 Um dos principais motivos para o crescimento do fenômeno foi a percepção que os 

problemas sociais estão cada vez mais complexos e impossíveis de ser solucionados 

individualmente. Por isso a necessidade da formação de parcerias.  

 Outros fatores também contribuíram para a intensificação desse movimento. Austin 

(2001, p. 22) pontua uma série de forças no nível macro da sociedade que favoreceu o seu 

crescimento. As principais forças que o autor destaca são as políticas (reestruturação do 

Estado), econômicas (crise financeira e diminuição da capacidade do Estado em atender às 

demandas sociais) e sociais (amplitude e complexidade dos problemas sociais e econômicos).  

 Além desses, podem ser identificados outros fatores motivadores para a expansão da 

colaboração, tais como: crescimento e fortalecimento das organizações da sociedade civil; 

proliferação de práticas vinculadas à responsabilidade social empresarial; contextos políticos, 

legais e econômicos que encorajam as iniciativas em conjunto; disseminação de casos de 

sucesso; aumento de instituições intermediárias que funcionam como ponte; e 

desenvolvimento de relações pessoais e de confiança entre os líderes dos setores (FISCHER; 

BOSE; MENDONÇA, 2003, p. 03; FISCHER, 2002, p. 17). 

 Além desses fatores externos, os benefícios que são provenientes da parceria para as 

organizações envolvidas e para a comunidade são incentivos para a busca de uma aliança. 

Austin (2001, p. 24-26) destaca separadamente as compensações para as organizações sem 

fins lucrativos e para as empresas. Os retornos positivos para as primeiras são a economia de 

custos (compartilhamento de instalações, serviços ou atividades), economias de escala e de 

escopo (ampliação de mercado ou clientes, além da maximização do processo de compras e 

uso de matérias-primas), sinergias (união de capacidades complementares que realizam mais 

do que separadamente) e aumento de receita. 

 Já para as empresas, as principais vantagens são o enriquecimento estratégico (maior 

envolvimento com as organizações parceiras gera um melhor desempenho organizacional), 

gerenciamento de recursos humanos (atração de melhores funcionários, motivação, elevação 

da moral, maior lealdade e, consequentemente, retenção de pessoal), construção de cultura (o 

serviço comunitário como modelador dos valores centrais que estimulam o comportamento do 

funcionário) e geração de negócios (fortalecimento da imagem da empresa). 

 Duas observações podem ser tecidas. A primeira delas é que devido o autor 

supracitado ter escrito um livro que estuda as alianças entre empresas e organizações sem fins 

lucrativos, ele não identifica os benefícios da parceria para as organizações pertencentes ao 

Estado. A outra ressalva é que no escrito de Austin predomina uma razão instrumental 

(baseada no cálculo), enquanto deveria também ser valorizada a razão substantiva das 



 
 

 

  
 

parcerias (preocupação com os resultados sociais; beneficiados diretos e indiretos; valores 

intrínsecos, tais como solidariedade e altruísmo; crescimento pessoal e, consequentemente, 

organizacional).  

 De uma forma global, Fischer, Bose e Mendonça (2003, p. 04), baseados na pesquisa 

“Alianças Estratégicas Intersetoriais para Atuação Social”, realizada pelo Centro de 

Emprededorismo Social e Administração do Terceiro Setor (CEATS), identificam benefícios 

potenciais para as partes envolvidas, não limitando ao tipo da organização. 

 

Potencialmente, os benefícios para os participantes de alianças setoriais são: 
desenvolver capital humano, a partir de novas oportunidades de treinamento e 
desenvolvimento; melhorar a eficiência operacional, reduzindo custos e melhorando 
o processo para atuação social; alcançar a inovação organizacional, operando em um 
ambiente com desafios e oportunidades complexas, que demandam soluções 
criativas; aumentar o acesso aos recursos financeiros, materiais, técnicos e 
administrativos, destacando-se a ampliação da rede de relacionamentos; melhorar o 
acesso à informação, o que inclui o aprendizado sobre as pessoas e as comunidades, 
e pode resultar no aperfeiçoamento dos serviços; ampliar a capacidade de entregar 
produtos e serviços mais efetivos, tanto na perspectiva das organizações aliadas 
quanto das populações e comunidades atendidas pelas ações sociais; aumentar a 
reputação e a credibilidade junto aos principais stakeholders e indivíduos ou 
organizações, direta e indiretamente relacionados com a atuação social; fortalecer a 
sociedade civil e os princípios democráticos, um dos objetivos principais do governo 
e de muitas organizações do Terceiro Setor, mas que também se torna crítico para os 
interesses de longo prazo das empresas que compartilham as alianças intersetoriais. 
 

 Além dessas vantagens, os autores supracitados também destacam outras para as 

comunidades e a sociedade: melhora da qualidade das ações, maior eficiência e eficácia na 

resolução dos problemas sociais, empoderamento da partes envolvidas e maior capacidade 

dos parceiros de influenciarem as políticas públicas. 

 Cabe salientar que esses ganhos só serão reais quando a parceria for ativa, ou seja, ao 

passar por um processo construtivo em que as partes interajam de forma dinâmica para o 

alcance dos objetivos claramente negociados e definidos. Caso contrário, os ganhos são mais 

restritos.  

 Não se pode deixar de citar que também existem dificuldades quando as organizações 

resolvem firmar uma relação cooperativa. Primeiro, porque cada setor possuiu dinâmica, 

valores e características próprias. Segundo, porque é uma relação que precisa ser construída e 

que demanda tempo, paciência, envolvimento e dedicação das partes envolvidas. Por causa 

disso, muitas organizações evitam manter alianças. 

 Segundo Serva (1997) as formas de representação política são uma problemática 

embutida na parceria. Para ele, o que ocorre é uma limitação das formas de representação 

devido a uma concepção deturpada que se tem do social excluído e do social emergente 



 
 

 

  
 

(esfera da qual as ONGs fazem parte), pois se concebe os atores como marginalizados e/ou 

dependentes. Assim, nas situações de parceria, a maioria das organizações públicas pratica a 

tutela, a regulação e a gestão de programas. Porém, a realidade do universo do social 

emergente demonstra que ele não é composto apenas de receptores passivos e dependentes 

(atores objetivados), mas sim de sujeitos autônomos. Assim, seria necessária uma mudança de 

visão do Estado, reconhecendo a figura desses atores-sujeitos, dando-lhes autonomia e 

legitimação. Como consequência, mudaria também as formas que se dão as parcerias: “da 

tutela à negociação, da regulação à contratualidade, da gestão de programas à lógica de 

projetos elaborados e geridos conjuntamente” (SERVA, 1997, p. 48). 

 
A ampliação das formas de representação poderia contribuir vivamente para uma 
passagem de uma cidadania passiva, que repousa unicamente sobre os direitos 
individuais, a uma cidadania ativa, baseada no incentivo à ação coletiva, 
comunitária e solidária, reforçando a coesão social ameaçada pela gravidade da crise 
atual (SERVA, 1997, p. 48). 

  
Apesar de terem aumentado as formas de participação da sociedade nas formulações 

das políticas, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que de fato sejam 

representações legítimas das expectativas e necessidades da sociedade. 

O autor supracitado também destaca a gestão como difícil de lidar, fato que está 

intrinsecamente relacionado à racionalidade, pois os ritmos são diferentes, a lógica de 

programas no lugar da de projetos, o caráter setorial das políticas públicas no lugar do global, 

a figura do administrador burocrático que tende a objetivar o sujeito, tudo isso são barreiras 

que precisam ser ultrapassadas. 

Fischer, Bose e Mendonça (2003) também observaram em sua pesquisa os desafios 

enfrentados no estabelecimento e na manutenção de parcerias, só que o universo pesquisado 

foi o das empresas. Todavia, é importante abordá-la no trabalho, pois pode indicar 

dificuldades enfrentadas pelas organizações públicas ao firmar parcerias com ONGs. As 

principais dificuldades enfrentadas são: manutenção de um relacionamento duradouro; 

comunicação interna e externa; frequência de contatos; envolvimento dos funcionários, 

atraindo e mantendo o comprometimento da alta direção; utilização de ferramentas e 

procedimentos para o acompanhamento e a avaliação da aliança; influência na estratégia das 

empresas; e percepção dos benefícios para os negócios.  

 

 

 



 
 

 

  
 

4.1. Tipos e Níveis de Parceria  

 

 

 As parcerias entre o setor público e o privado são originadas pelo novo modelo de 

relação existente entre os diversos setores. A sua principal característica é justamente a 

cooperação entre eles, originada pela escassez de recursos, além da capacidade de resolução 

de problemas. Outra característica é seu caráter pontual, já que a parceria geralmente é 

realizada para a consecução de um projeto ou programa específico. 

 Elas têm o objetivo principal de atuar nas áreas em que a administração pública 

promove programas para, de forma complementar, enfrentar os problemas sociais, ambientais, 

educacionais, dentre outros. 

 De acordo com Senn (1992), existem três formas evidentes de cooperação entre o setor 

público e o privado. Esta classificação tem como cerne o interesse dos parceiros em firmar 

parcerias para a consecução de um projeto para atingir objetivos comuns. As três maneiras 

são: 

1. Falta de cooperação: quando o setor público ou o privado têm capacidade de 

desenvolver um projeto sem a interação com a outra parte;  

2. Cooperação forçada: quando a cooperação não é buscada simultaneamente, mas 

induzida porque um dos setores já começou um projeto em que é interessante 

participar; 

3. Cooperação estratégica: quando existe a vontade de cooperar por ambas as partes, ou 

seja, deriva da conjunção de objetivos comuns ou compatíveis.  

 Vale salientar que o setor privado ao qual o autor se refere não inclui as organizações 

não-governamentais, mas somente aquelas do setor mercantil. Essa classificação tomou como 

base experiências dos governos locais nos Estados Unidos e Europa. 

 Por sua vez, Billet, Clemans e Seddon (2005, p. 07) diferenciam três tipos de parceria 

em que utilizaram como base a origem da aliança. Esta classificação emergiu de uma pesquisa 

feita com dez parcerias em duas cidades da Austrália (Queensland e Victoria), que tinham 

como característica um período prolongado de atividade e o sucesso. Elas foram separadas 

em: 

� Parcerias decretadas – que se iniciaram por agências externas, mas os objetivos eram 

relevantes para a comunidade ou podiam ser compartilhados por eles; 



 
 

 

  
 

� Parcerias comunitárias - que se originaram na comunidade para abordar as preocupações 

locais, mas trabalharam com agências externas para garantir os recursos adequados e 

apoio para lidar com problemas e questões identificados; 

� Parcerias negociadas - que foram formadas entre os parceiros, com metas recíprocas para 

oferecer um serviço ou apoio, e exigiram a negociação entre diferentes interesses e 

agendas. 

 Outra evidência da pesquisa é que o trabalho de parceria (partnership work) pode ser 

entendido sob quatro aspectos ou dimensões (BILLET; CLEMANS; SEDDON, 2005, p.09): 

� Cultural – estabelece uma cultura com a parceria que se desenvolve a partir dos valores 

que cada parceiro traz; 

� Conexão - reconhece conexões entre os parceiros; 

� Capacidade – constrói as capacidades dos parceiros para se engajar nas complexidades 

inerentes às parcerias sociais; 

� Trabalho coletivo – estabelece processos para a ação colaborativa com o parceiro social; 

� Confiança – estabelece uma ética de confiança com o parceiro social. 

 Lewis (2007) diferenciou dois tipos de parceria em que leva em consideração a 

autonomia das partes envolvidas. Na parceria dependente (dependent partnership), a principal 

característica é a passividade de uma das partes, é aquela aliança que foi “forçada” de alguma 

forma ou direcionada para a obtenção de recursos externos. Geralmente, é formada por atores 

dispares, ou seja, apresentam desenvolvimento desigual em que um tem mais influência na 

relação do que o outro. 

 A parceria ativa (active partnership) já seria caracterizada pela dinamicidade, é aquela 

aliança negociada em que os atores são iguais em relação às decisões. Assim sendo, a parceria 

pode ser vista como um processo, por isso, cada aliança possui atributos próprios que não 

podem ser replicados. 

 O Quadro 5, a seguir, apresenta as principais características entre as parcerias 

dependentes e ativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

Parceria Ativa Parceria Passiva 
Processo Plano detalhado, prazo fixo 
Negociado, mudando papéis Papéis rígidos com base em propósitos estáticos de 

‘vantagem competitiva’ 
Propósitos, papéis e ligações claras, mas aberta para 
mudanças necessárias 

Propósitos, papéis e ligações obscuras 

Riscos compartilhados Interesses individuais 
Debate e conflito Consenso 
Troca de aprendizado e informação Fluxos pobres de comunicação 
Origem baseada na atividade – emerge da pratica Origem baseada no recurso – primeiramente para ter 

acesso a fundos  
Quadro 5: Características Contrastantes das Parcerias ‘Ativas’ e ‘Dependentes’. 
Fonte: Lewis, 2007, p. 186 (tradução livre). 
 

 Serva (1997) construiu três cenários possíveis da parceria ONG-Estado para 

acompanhar o fenômeno que no período se iniciava, a saber: parceria pontual, parceria 

ampliada dirigida pelo Estado e parceria ampliada e mutação cultural. Na descrição de cada 

panorama, o autor considerou sete aspectos: concepção global de sociedade, concepção da 

economia, regulação política do social, cidadania, orientação do desenvolvimento, gestão do 

social e políticas públicas. O Quadro 6 mostra o resumo do conteúdo de cada cenário. 

 

 
Aspecto 

Cenário 
1. Parceria pontual 2. Parceria ampliada 

dirigida pelo Estado 
3. Parceria ampliada e 
mutação cultural 

Concepção global 
de sociedade 

Centrada no mercado. Centrada no mercado. Policêntrica. 

Concepção da 
economia 

Desligada do social. Desligada do social. Encastrada no social. 

Regulação 
política do social 

Formas de representação 
“tradicionais”.  
Manutenção da 
configuração institucional. 

Formas de representação 
“tradicionais”.  
Manutenção da configuração 
institucional. 

Ampliação das formas de 
representação. 
Mudança institucional. 

Cidadania Atomizada e passiva, 
baseada nos direitos 
individuais e dependente 
do Estado. 

Fundada na responsabilização 
parcial dos atores e 
dependente do Estado. 

Função da ação coletiva, da 
responsabilização e 
implicação dos atores. 

Orientação do 
desenvolvimento 

Prioridade total ao 
mercado. 

Prioridade ao mercado. 
A ação comunitária é 
considerada como um 
complemento. 

Economia plural. 
Equilíbrio dinâmico entre 
intercâmbio, reciprocidade e 
distribuição. 

Gestão do social Burocrática. 
Tutela do Estado. 
Lógica de programas. 

Apropriação da ação 
comunitária. 
Tutela do Estado. 
Lógica de programas. 

Negociação com as 
organizações comunitárias. 
Lógica de projetos. 

Políticas públicas Participação dos atores na 
operacionalização em 
setores específicos 
escolhidos pelo Estado. 

Participação ampliada dos 
atores na operacionalização 
em diversos setores. 

Participação ativa dos atores 
desde a etapa de 
planejamento das políticas. 

Quadro 6: Cenários da Parceria ONG-Estado. 
Fonte: Serva, 1997, p. 52. 
 



 
 

 

  
 

 Percebe-se que os cenários foram construídos levando em consideração aspectos 

externos às parcerias e que nenhum dos cenários construídos representam na sua totalidade a 

atualidade. Como o autor inferiu, a intenção era apenas de indicar pistas adequadas para 

acompanhar o fenômeno.  

Fernandes (1994) defende a multiplicidade de parcerias, ou seja, a manutenção das 

diversas relações de cooperações valoradas de formas diferentes e renovadas constantemente.  

 
Abrir-se a novas alianças implica buscar novas fontes de confiança, cultivar os 
valores que justifiquem a colaboração, apesar das diferenças. Não há aliança que 
sirva para todos os fins. (...) As lealdades são parciais, mesmo quando valem a vida. 
Por isso, as alianças podem ser múltiplas, mutantes, de variada valoração, sem que 
deixem de ser verdadeiras (FERNANDES, 1994, P. 139-140). 
 

 Para o autor, não se deve dar tamanha importância estratégica para apenas uma 

parceria, mas sim desenvolver diversas, em que cada uma tenha sua importância para a 

organização e não impeça de estabelecer novas alianças. 

 
A dinâmica da integração pode dar origem a diferentes conjuntos e conglomerados 
em diferentes ocasiões, envolvendo a cada vez parceiros diversos, segundo as 
circunstâncias, as questões em pauta, a história local num certo campo particular. 
Não há de ser concebida como front territorial de configuração constante. 
Consequentemente, ativistas do Terceiro Setor devem estar abertos para a 
experiência de conviverem com alianças múltiplas e parciais. (...) No Terceiro Setor, 
não se há de esperar por blocos de lealdades permanentes. Confrontos e 
compromissos são uma parte intrínseca à sua dinâmica interna (FERNANDES, 
1994, p. 139). 

 

 Jim Austin (2001) realizou estudos nos Estados Unidos sobre a cooperação entre 

empresas e organizações não-governamentais. Para o autor, um dos requisitos para a 

construção das alianças é a existência de um interesse mútuo de cooperação, possível devido a 

uma compatibilidade estratégica natural.  

 Uma das conclusões do estudo foi a percepção que as ‘relações intersetoriais’ evoluem 

e possuem diversas formas ao longo do tempo, sendo necessário paciência e perseverança. 

Diante dessa constatação e baseado em suas pesquisas, o autor desenvolveu uma estrutura 

composta de sete aspectos (nível de envolvimento, importância para a missão, magnitude dos 

recursos, âmbito das atividades, grau de interação, complexidade administrativa e valor 

estratégico) que serve para diferenciar o grau e o modo de interação denominado de 

“Continuum da Colaboração” (Quadro 7). Neste esquema, três estágios da relação foram 

identificados, a saber: filantrópico, transacional e integrativo. 

 Cada aspecto elencado pode ser entendido dessa forma: 



 
 

 

  
 

� Nível de envolvimento: percepção que as partes têm da aliança, ou seja, indica se os 

envolvidos têm uma relação mais estreita e se a mentalidade de parceria está inserida na 

organização; 

� Importância para missão: refere-se à relevância que a parceria tem para as partes e como 

isto se reflete na missão de cada uma. 

� Magnitude dos recursos: refere-se às trocas realizadas, ou seja, a quantidade, variedade 

(dinheiro, material, conhecimento, pessoal) e direção (unidirecional ou bidirecional) de 

recursos transferidos; 

� Âmbito das atividades: refere-se ao modo que as atividades são desenvolvidas (em 

conjunto ou separadamente); 

� Grau de interação: refere-se à forma em que os contatos são feitos (pontuais ou 

contínuos) e a quantidade de pessoas que se envolvem na relação; 

� Complexidade administrativa: refere-se à maneira que os parceiros avaliam as 

atividades (relatórios), à existência de diálogo entre as partes (canais de comunicação) e 

como são tratadas as expectativas em relação a parceria; 

� Valor estratégico: refere-se ao alinhamento dos benefícios e resultados alcançados por 

meio da aliança. 

 

Estágio do relacionamento Filantrópico Transacional Integrativo 

Nível de envolvimento Fraco  → → → → → → → → → → → → → → → → → →  Intenso 

Importância para a missão Periférica → → → → → → → → → → → → → → → → Estratégica 

Magnitude dos recursos Pequena → → → → → → → → → → → → → → → → → Grande 

Âmbito das atividades Estreito → → → → → → → → → → → → → → → → → Amplo 

Grau de interação Esporádico → → → → → → → → → → → → → → → → Intenso 

Complexidade administrativa Simples → → → → → → → → → → → → → → → →  Complexa 

Valor estratégico Modesto → → → → → → → → → → → → → → → →  Importante 

Quadro 7: Continuum da Colaboração 
Fonte: Austin, 2001, p.47. 
 
 
 No estágio filantrópico, a principal característica é a falta de envolvimento entre as 

partes, em que se distingue a figura do doador e do donatário. Não é importante para ambos os 

parceiros, o interesse se foca em uma dada área. O fluxo de valor é unidirecional, há apenas 

transferência de recursos materiais (produtos ou serviços produzidos pela empresa) e/ou 

financeiros. A parceria é circunscrita à transferência dos recursos, não existindo atividades 

desenvolvidas em conjunto. A cooperação se restringe a pontos de interação, em que poucas 



 
 

 

  
 

pessoas estão envolvidas e nenhuma é do quadro diretivo da empresa. Os relatórios sobre o 

uso e os impactos são quase inexistentes, a comunicação é restrita e as expectativas são 

pequenas e limitadas de ambos os lados. Os benefícios para as partes são modestos (aumento 

de recursos de um lado e fortalecimento da imagem de outro) e o investimento é pequeno e 

limitado. O modus operandi da parceria é: mínima interação e comunicação. 

 Michael Brown (apud AUSTIN, 2001) definiu que nesse primeiro estágio o donatário 

passa pela síndrome da gratidão, ou seja, busca pelo recurso, agradece quando consegue e não 

volta a importunar. Já do lado do doador existe a síndrome da caridade, ou seja, doa para boas 

causas, mas isso faz parte das atividades periféricas. 

 No estágio transacional, há um maior envolvimento, entendimento e confiança das 

partes em que se inicia uma mentalidade de parceria. As missões coincidem e se criam novos 

valores que sejam comuns para os participantes da aliança. O fluxo é bidirecional, em que 

além da transferência de recursos é trocado conhecimento. São realizadas atividades 

específicas, concentradas no ‘negócio’ da empresa. Dito de outra forma, a parceria restringe-

se àquela atividade a ser desenvolvida em conjunto, tais como patrocínio de evento e venda de 

produtos em que o recurso angariado é revertido ao projeto. A cooperação passa a ter vários 

pontos de interação com a participação de líderes e funcionários e até mesmo a adesão desses 

ao trabalho voluntário na ONG. Existem canais de comunicação, cria-se um diálogo e as 

expectativas de desempenho são explícitas. Os benefícios são mútuos, buscados e 

identificados conjuntamente, apesar de serem diferentes para cada um. Assim, os resultados 

são alinhados e possuem valor específico para ambos.  

 Swartz (apud AUSTIN, 2001, p. 37) definiu esse estágio de comercial, pois é análogo 

à relação comprador-vendedor, dominada pela busca das partes de realizar transações de valor 

específico. 

No estágio integrativo há um alto envolvimento entre as partes, em que se percebe 

uma unidade em sua formação, assim, a parceria está completamente institucionalizada. As 

missões se entrelaçam, criam-se valores em conjunto e o relacionamento é uma ferramenta 

estratégica, sendo fundamental para ambos. O fluxo é bidirecional, aumenta a magnitude e a 

forma de trocas: os projetos são identificados e desenvolvidos em todos os níveis da 

organização. As atividades crescem em número e tamanho e são desenvolvidas 

conjuntamente. A interação passa a ser de toda a organização em que os relacionamentos são 

pessoais e profundos; muitas vezes os líderes exercem atividades e funções na organização 

sem fins lucrativos. Há uma integração institucional: a cultura de cada uma é influenciada 

pela outra e processos e procedimentos específicos são instituídos para a relação. Os 



 
 

 

  
 

benefícios são criados, busca-se renovar os valores e os investimentos são conjuntos. O 

compromisso mútuo é sólido e capaz de suportar momentos difíceis.  

Vale salientar que o avanço ao longo do continuum é automático, depende das ações 

dos parceiros e pode regredir. Também pode se localizar em qualquer ponto ao longo do 

continuum, não existindo um ponto único. Os parceiros podem escolher uma forma híbrida de 

cooperação em que aspectos dos diferentes estágios são combinados. O Quadro 8 resume as 

características das parcerias em cada estágio em termos de quatro dimensões estratégicas 

principais. 

Assim, a análise de cada aspecto permite um maior entendimento da parceria para 

aqueles que já desenvolvem uma, para aqueles que planejam colocar em prática ou para os 

estudiosos no assunto.  

Apesar de o Continuum da Colaboração ter sido desenvolvido pelo estudo empírico de 

cooperações entre empresas e organizações sem fins lucrativos, Austin diz que pesquisas 

preliminares indicam que também pode ser usado para categorizar as relações entre 

organizações sem fins lucrativos e organizações governamentais. Portanto, serve para 

embasar o presente estudo que pretende analisar as parcerias firmadas entre o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente de Natal e ONGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

Quadro 8: Características de parcerias 
Fonte: Austin, 2001, p.49. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões 
Estratégicas 

Filantrópica Transacional Integrativa 

 

Mentalidade 

da 

cooperação 

- Síndrome da gratidão e 
da caridade 
- Colaboração mínima nas 
atividades 
- Separação 
 

- Mentalidade de parceria 
- Maior entendimento e 
confiança mútua 

- Mentalidade do nós em vez 
de nós versus eles 
 

Alinhamento 

estratégico 

- Mínima compatibilidade 
requerida além do 
interesse comum em dada 
área 
 

- Coincidências de missão e 
valores 
- Compartilhamento de 
visão pela alta liderança da 
organização 

- Atividade de significância 
estratégica 
- Relacionamento como 
ferramenta estratégica 
- Entrelaçamento de missões 
- Valores compartilhados 
 

Valor 

da 

cooperação 

- Transferência genérica 
de recursos 
- Intercâmbio desigual de 
recursos 

- Intercâmbio de 
competências 
- Intercâmbio de recursos 
- Projetos de âmbito e risco 
limitados 

- Projetos identificados e 
desenvolvidos em todos os 
níveis da organização, com 
apoio da liderança 
- Criação de benefícios 
- Renovação de valores 
- Investimentos conjuntos 
para ‘retorno’ mútuo 
 

Administração 

do 

relacionamento 

- Pessoa de contato da 
empresa, geralmente de 
assuntos da comunidade 
ou da fundação; pessoa de 
contato da organização do 
Terceiro Setor, geralmente 
de desenvolvimento 
- Pessoal corporativo com 
ligação mínima com a 
causa 
- Progresso do projeto 
comunicado por relatório 
escrito 
- Expectativas mínimas de 
desempenho. 

- Relacionamentos pessoais 
por toda a extensão das 
organizações 
- Forte ligação pessoal em 
nível de liderança 
- Infra-estrutura emergente, 
incluindo gerentes de 
relacionamento e canais de 
comunicação 
- Expectativas de 
desempenho explícitas 
- Aprendizado informal 

- Oportunidades para 
envolvimento direto de 
funcionários 
- Relacionamentos pessoais 
profundos em toda a 
organização 
- Cultura de cada 
organização influenciada 
pela outra 
- Gerência de relacionamento 
com parceiros 
- Integração organizacional, 
incluindo compartilhamento 
de recursos 
- Incentivo para estimular 
parcerias 
- Aprendizado ativo 



 
 

 

  
 

4.2. Aspectos Jurídicos da Parceria 

 

 

 No âmbito jurídico, o termo parceria é entendido como sendo “todas as formas de 

sociedade, sem formar uma nova pessoa jurídica, (...) organizadas entre os setores público e 

privado, para a consecução de fins de interesse público (DI PIETRO apud REGULES 2006)”.   

 De acordo com Szazi (2006), existem seis modalidades de contratação de parceria para 

a transferência de recursos públicos à entidades de direito privado, incluindo as sem fins 

lucrativos, a saber: auxílios e contribuições; subvenções; convênios, acordos ou ajustes; 

contratos; contratos de gestão e termos de parceria. Porém, apenas três serão abordados: 

contratos de gestão, convênios e termos de parceria. Os auxílios, contribuições e subvenções 

não exigem uma contrapartida economicamente mensurável, além de não serem estabelecidos 

para a consecução de um projeto ou programa específico. Os contratos por sua vez também 

não serão analisados, por se tratar de uma parceria firmada com entidades públicas 

objetivando a compra de bens ou serviços. Neste caso, inexiste o caráter de mútua cooperação 

e o interesse coletivo, portanto não condiz com que o presente trabalho se propõe a pesquisar.  

 Regules (2006, p.114) sintetiza esse pensamento quando diz que “o convênio, o 

contrato de gestão e o termo de parceria integram os mecanismos de participação da 

comunidade na consecução de iniciativas de interesse público”. Ou seja, tem no cerne da 

parceria a mútua cooperação e o interesse coletivo ou público.  

 O convênio é adequado para execução em regime de mútua cooperação, de serviço de 

interesse recíproco dos órgãos e entidades públicos e privados. O recurso se destina à compra 

de equipamentos e matérias para a consecução do projeto conveniado, não podendo ser 

utilizado para despesas de custeio (luz, pessoal, aluguel). Também deve estar prevista a 

destinação dos equipamentos e materiais ao fim do convênio. Existem correntes 

interpretativas que autorizam a contratação de pessoal adicional para a consecução do projeto, 

para tanto, devem estar justificada e incluída no plano de trabalho (Szazi, 2006). 

 Os contratos de gestão se assemelham aos convênios, porém são firmados 

exclusivamente com entidades qualificadas como organizações sociais.  

 O termo de parceria é o mais recente dos mecanismos de interação entre órgãos 

públicos e organizações privadas sem fins lucrativos. Como discutido anteriormente, foi 

instituído pela Lei 9.71990/99 (qualificação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIPs) e se destina exclusivamente às parcerias firmadas entre entidades públicas 

e organizações qualificadas como OSCIP’s.  



 
 

 

  
 

 Para Szazi (2006), o novo instrumento diminui os entraves burocráticos e as restrições 

operacionais. Assim, a duração não é mais vinculada ao exercício fiscal, os relatórios podem 

ser menos formalistas e há a possibilidade de contratação de mão-de-obra adicional para a 

consecução do projeto acordado. Além disso, traz outras inovações importantes em relação 

aos convênios, a exemplo: consulta ao Conselho de Política Pública das respectivas áreas de 

atuação; estipulação de metas e dos resultados a serem atingidos, com prazos e cronogramas; 

fixação de objetivos claros para a avaliação de desempenho; relatório de prestação de contas; 

e publicação na imprensa oficial da síntese do termo de parceria. 

 Portanto, verifica-se que a Lei 9.790/99 traz inúmeras vantagens, além de oferecer 

uma maior condição por parte dos órgãos públicos de acompanhar e avaliar os projetos ou 

programas desenvolvidos através das parcerias. Assim sendo, apresenta-se como um avanço 

na relação entre o público e o privado, mais precisamente entre as entidades públicas e as 

privadas sem fins lucrativos, qualificadas como OSCIP’s, beneficiando diretamente toda a 

sociedade.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

5. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE NATAL 

 

 

Durante as décadas de 1970 e 1980, o país passava por um processo de reestruturação 

e redemocratização em que a participação da sociedade na formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas se tornou presente. Na Constituição de 1988, foi estabelecida a 

figura dos conselhos como uma das formas de estreitar a comunicação e a participação da 

sociedade e do Estado. Eles funcionam de uma forma integrada e se constituem por 

representantes de entidades da sociedade civil e dos governos de forma paritária. O papel 

fundamental dos conselhos é de deliberar e gerir políticas públicas. 

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Natal (COMDICA) foi criado pela Lei Municipal 95/91, de acordo com a lei federal 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei Orgânica do Município, que previa o 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente através dos Conselhos. Apesar de 

constar no papel, o Conselho só passou a se estabelecer em dezembro de 1994, tendo seus 

primeiros representantes escolhidos em fevereiro de 1995.  

Em 16 de dezembro de 2006, o COMDICA passou a ser regulamentado pela lei 

municipal 5.759; antes disso, já havia mudado o nome para Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. De acordo com o artigo 9º desta lei, o Conselho é um “órgão 

normativo e deliberativo da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e 

controlador das ações do Executivo e, no que couber, da sociedade civil, no sentido de sua 

implantação”. Está vinculado administrativamente à estrutura da Secretaria do Gabinete do 

Prefeito, pois este proverá recursos humanos, materiais, financeiros e o local de 

funcionamento, além de indicar os representantes das organizações governamentais, membros 

do Conselho. Apesar disso, não se subordina ao chefe do executivo municipal. 

A finalidade do COMDICA é garantir os direitos constitucionais infanto-juvenis. Suas 

principais atribuições são: 

� Deliberar e controlar as políticas municipais de forma integrada com os demais níveis 

(estadual e federal); 

� Formular e definir estratégias e prioridades de ação; 

� Controlar e fiscalizar a execução das ações e a aplicação dos recursos de programas e 

projetos relacionados ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 



 
 

 

  
 

� Inscrever e alterar os programas de proteção e sócio-educativos à criança e ao 

adolescente; 

� Registrar as entidades governamentais e não-governamentais atuantes no atendimento 

da criança e do adolescente do município; 

� Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMDICA). 

A composição é paritária, ou seja, é composta por 14 membros titulares e o mesmo 

número de suplentes, dentre os quais sete são representantes do poder público (além de seus 

respectivos suplentes) e sete são de entidades não-governamentais representativas da 

sociedade civil (além de seus respectivos suplentes).  

As entidades que compõem o conselho atualmente (2008 – 2010) serão expostas a 

seguir: 

� Organizações governamentais: Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria 

Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria 

Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Comunitário (SMDC), Secretaria Especial de Esporte e Lazer (SEL) 

e Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA). 

� Organizações não-governamentais: Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE), 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Casa da Criança – Escola 

Ambulatorial, Canto Jovem, Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição, 

Associação Vivei e Gente Feliz. 

 

As entidades não-governamentais da composição anterior (2005 – 2007) eram 

(abrange o período a ser pesquisado, portanto deve ser mencionado):  

� Organizações não-governamentais: Associação Companhia Terramar, Canto Jovem, 

Casa da Criança, Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE), Grupo de Apoio à 

Criança com Câncer (GACC), Fundação de Promoção Social e Desenvolvimento 

Sustentável do RN (FUNPROS) e Associação de Atividades de Valorização Social 

(ATIVA). 

As organizações governamentais mudam apenas seus representantes e suplentes.  O 

mandato dos membros não-governamentais é de dois anos, podendo ser reconduzido em 

processo eletivo por uma única vez e igual período. Cabe chamar atenção que o mandato 

pertence à entidade e não ao representante, enquanto o mandato dos membros das 

organizações governamentais está vinculado ao exercício de chefia nas secretarias ou 

departamentos municipais. 



 
 

 

  
 

A estrutura funcional do COMDICA é formada pela Presidência; Secretaria 

Executiva; Comissões Permanentes e Grupos Temáticos. A presidência é composta de um 

presidente e um vice, eleitos pelos próprios membros do Conselho com mandato de um ano, 

sendo possível a recondução. A Secretaria Executiva é composta de um secretário executivo 

(cargo comissionado) e dois servidores públicos designados pelo poder executivo. As 

Comissões Permanentes e Grupos Temáticos são criados pelo próprio Conselho, seguindo o 

princípio da paridade e de acordo com o que foi definido no regimento interno. 

Na presidência, deve haver uma alternância dos representantes de organizações 

governamentais e não-governamentais. Além disso, quando o presidente for de uma entidade 

governamental, o secretário executivo terá que ser de uma não-governamental, e o contrário 

também é verdade. A indicação pelo prefeito será por meio de uma lista tríplice enviada pelo 

COMDICA. Dessa forma, o princípio de paridade e a autonomia são respeitados, apesar da 

vinculação administrativa e das designações do chefe do poder executivo. 

As Comissões Permanentes e os Grupos Temáticos devem conter no mínimo três 

integrantes escolhidos dentre os membros do COMDICA, de acordo com área de interesse e 

atuação de cada um. São compostos de um coordenador e um relator. Sua finalidade é 

promover estudos e elaborar propostas sobre temas específicos. Ambos são de natureza 

técnica, o primeiro tem caráter, como o próprio nome diz, permanente e o outro provisório. 

O regimento interno (abril de 2005) regulamentou quatro Comissões Permanentes, a 

saber: Políticas Públicas; Orçamento e Finanças Públicas; Articulação e Comunicação Social; 

Legislação e Regulamentação. Porém, em janeiro de 2007, a Comissão de Articulação e 

Comunicação Social foi extinta, sendo suas atribuições repassadas para assessorias técnicas.  

A Comissão de Políticas Públicas ficou definida com a seguinte composição:  

� Organizações governamentais – SMS, SEMTAS, SME; 

� Organizações não-governamentais – FUNPROS, Casa da Criança, GACC. 

 

A Comissão de Orçamento e Finanças ficou assim composta: 

� Organizações governamentais – SEMTAS, SEMPLA, SMDC; 

� Organizações não-governamentais – ATIVA, Canto Jovem, Terramar. 

 

A Comissão de Legislação e Regulamentação ficou com a seguinte composição: 

� Organizações governamentais – SEL, PGM; 

� Organizações não-governamentais – CIEE, ATIVA. 

 



 
 

 

  
 

Uma importante atribuição do COMDICA se refere ao registro das organizações não-

governamentais e à inscrição dos projetos desenvolvidos por elas e os órgãos municipais que 

atuam no atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Dessa forma, pode-se ter um 

maior controle ao mesmo tempo em que permite uma visão geral de tudo que está sendo 

realizado.  

Além disso, o Conselho é responsável por gerir o Fundo da Infância e do Adolescente. 

Este foi criado pelo ECA para facilitar a captação e aplicação de recursos que serão usados, 

exclusivamente, para a implementação de programas de atendimento à criança, ao adolescente 

e à suas famílias. Assim, é possível fazer uma articulação entre as entidades que buscam os 

mesmo objetivos e direcionar as ações para as regiões e áreas de atuação que não estão sendo 

abrangidas. 

 Durante a pesquisa ficou evidente que as gestões anteriores utilizavam o dinheiro do 

fundo para pagar algumas despesas do Conselho (funcionários e material de escritório). Além 

disso, havia uma discrepância entre o que a legislação exige (conta específica para o fundo) e 

o que existia. Por causa disso, durante o ano de 2008 e início de 2009 os esforços se 

concentraram na adequação as normas e na reestruturação do Conselho (a equipe que prestava 

auxílio técnico foi dispensada). Concomitantemente, os conselheiros estavam fazendo a 

revisão das leis, pois havia incoerências na lei municipal. 

 O relatório de prestação de contas de 2008 pontua algumas ações realizadas durante 

esse período, a exemplo: 

� Incentivar a freqüência dos conselheiros nas assembléias e nas reuniões das 

comissões; 

� Elaboração da minuta da reformulação da lei de criação dos conselhos (exercício da 

função de conselheiro não mais para aqueles que possuem cargo de chefia; corrigir as 

contradições existentes na lei vigente em relação ao fundo); 

� Capacitação dos Conselheiros Tutelares; 

� Visita as instituições; 

� Representação em eventos e participação em encontros e seminários. 

Portanto, verifica-se que o COMDICA, durante a pesquisa, estava passando por um 

processo de reformulação interna, tendo em vista o aperfeiçoamento da instituição para 

melhor realizar o seu papel dentro da sociedade. 

  

 



 
 

 

  
 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 

6.1 Natureza e tipologia da pesquisa 

 

 

 O objetivo principal do trabalho é analisar as formas de parcerias firmadas entre o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Natal e as organizações 

não-governamentais. Para tanto, a natureza do estudo revela-se de natureza qualitativa 

descritiva. Qualitativa, pois busca conhecer profundamente um fenômeno, entender suas 

relações e processos não operacionalizados por meio de variáveis (MINAYO, 2003). 

 Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, pois busca conhecer as 

características das diversas situações e relações que ocorrem entre o Conselho da Criança e do 

Adolescente de Natal e ONGs (VERGARA, 1997). 

 Quanto aos meios, é bibliográfica, de campo, virtual e documental. Bibliográfica, pois 

foram feitas consultas e análises críticas de livros, artigos publicados, manuais, teses, 

dissertações e outros tipos de escritos que abordam os temas envolvidos. A pesquisa também 

foi de campo, pois se tratou de uma investigação empírica realizada no local onde ocorre o 

fenômeno, ou seja, no COMDICA e nas ONGs contempladas. Virtual, pois alguns sites foram 

visitados para a obtenção de informações sobre o assunto pesquisado. Documental, pois 

documentos tais como diário oficial, edital, convênio e projeto foram analisados. 

A pesquisa utilizou como estratégia o estudo de caso, pois compreende fenômenos 

sociais complexos e tem como “objeto uma unidade que se analisa aprofundadamente” 

(TRIVIÑOS, 1987). “O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, para isso, investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2005).  

Merriam (apud Godoy, 2006, p. 119) se refere ao estudo de caso qualitativo como uma 

descrição (holística e intensiva) de um fenômeno bem delimitado (um programa, uma 

instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo ou uma unidade social). No 

presente estudo, o fenômeno analisado foi as parcerias firmadas entre o COMDICA e as 

ONGs que foram selecionadas por meio de um edital lançado em 2007. 

 

 



 
 

 

  
 

6.2 Delineamento da pesquisa e definição dos sujeitos 

 

 

Em 2007, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Natal 

(COMDICA) publicou um edital de seleção de projetos sociais para escolher oito instituições 

não-governamentais para firmar convênio, em que os projetos contemplados receberiam 

recursos públicos.  

Foi a primeira vez que o Conselho realizou um processo seletivo destinado à 

estabelecer parcerias com organizações não-governamentais (ONGs), com a finalidade destas 

auxiliarem o conselho na política de defesa dos direitos da criança e do adolescente do 

município. O recurso repassado foi proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

de Adolescentes de Natal (FUMDICA). Os projetos tiveram início no dia 06 (seis) de agosto 

de 2007 e terminaram no dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2007. 

Para participar do processo seletivo, as organizações deveriam estar registradas no 

COMDICA - Natal e deveriam apresentar projetos sociais que dessem prioridade às seguintes 

comunidades: Nordelândia, África (região norte); Comunidade do Maruim, Passo da Pátria 

(região leste); Vila de Ponta Negra, Planalto (região sul); Leningrado, Guanabara (região 

oeste). A escolha dessas áreas foi baseada em um estudo encomendado pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Os focos de atuação dos projetos deveriam estar alinhados com o Plano de Ação 

Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e Adolescentes de Natal e contemplar os 

seguintes pontos: 

I. Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes; 

II.  Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

III.  Benefício de crianças e adolescentes em situação de/na rua (em risco social e pessoal) 

A seleção das entidades foi feita por meio da análise do projeto e da documentação da 

organização (se eram legalmente constituídas e estavam em dia com as obrigações; 

capacidade financeira). Além disso, foram realizadas entrevistas com os responsáveis das 

ONGs para avaliar se elas tinham capacidade técnica para implementar o que estava descrito 

no projeto.  

As entidades que foram selecionas e firmaram convênio com o conselho foram:  

� Gente Feliz (atuação no Planalto) – Projeto Adolescentes Felizes em Busca de 

Cidadania; 



 
 

 

  
 

� Instituto Ponte da Vida (atuação no Passo da Pátria) – Projeto de Arte e Cultura: 

uma nova maneira de viver; 

� Canto Jovem (atuação na comunidade da África) – Projeto de Serviço Amigável 

contra Exploração Sexual da Criança e Adolescente; 

� Associação Vivei (atuação no Jardim Progresso) – Projeto Jovem Cidadão; 

� União dos Escoteiros do Brasil (atuação na comunidade da Guanabara) – Projeto 

Social – Escotismo nas Comunidades; 

� Projeto Crescendo com Deus (atuação na comunidade Guanabara) – Projeto 

Música Instrumental no Crescendo com Deus; 

� Centro Brasileiro de Informação e Orientação da Saúde Social e Casa Renascer –

CEBRAIOS (atuação no Passo da Pátria) – Projeto Família, comunidade, escola: 

interfaces possibilitadoras no enfrentamento à violência sexual. 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa se limitou às parcerias firmadas como 

consequência desse edital de seleção de projetos. Para tanto, foi necessário analisar os dois 

pólos da relação, ou seja, o COMDICA e as ONGs selecionadas.  

 Os sujeitos da pesquisa do COMDICA foram selecionados de acordo com a estrutura 

da instituição: o Presidente Interino, a Secretária Executiva e a Secretária Administrativa. 

Pensava-se que eles haviam participado ativamente de todo o processo seletivo (formulação 

do edital, seleção das ONGs, acompanhamento da implementação dos projetos e avaliação 

dos resultados). Porém, durante a pesquisa, verificou-se que essas pessoas não tinham 

participado da formulação do edital. Como a pesquisa também abordou tópicos referentes a 

isso, foi necessário incluir um integrante do conselho que fazia parte da comissão de políticas 

públicas.  

 No outro pólo, os sujeitos da pesquisa foram todas as organizações contempladas na 

seleção de projetos. Dentre as organizações contempladas, havia uma que nunca havia 

desenvolvido um projeto social, apesar de trabalhar desenvolvendo outras atividades em prol 

da sociedade. As entrevistas foram realizadas com as pessoas envolvidas diretamente na 

parceria, podendo ser o presidente, o coordenador ou integrante do conselho gestor. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

PÓLO SIGLA SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

COMDICA 

COM 1 Presidente Interino 
COM 2 Secretária Executiva 
COM 3 Secretária Administrativa 
COM 4 Conselheira 

 
 

ONGs 
contempladas 

 

ONG 1 Integrante do conselho gestor 
ONG 2 Coordenadora de Projetos 
ONG 3 Presidente 
ONG 4 Presidente 
ONG 5 Presidente 
ONG 6 Presidente 
ONG 7 Coordenadora 

Quadro 9: Sujeitos da Pesquisa. 
Fonte: pesquisa, 2009. 

  

 

 

6.3 Plano de coleta de dados 

 

 

De acordo com a natureza da pesquisa, os dados foram coletados por fontes primárias 

e secundárias. Os dados primários foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas, 

em que foi definido um roteiro e, durante a entrevista, algumas perguntas eram acrescentadas 

para esclarecer algum ponto específico. Foi escolhido esse tipo de instrumento de pesquisa, 

pois permite captar a compreensão do pesquisado sobre um assunto determinado e pouco 

explorado.  

 

A entrevista semi-estruturada tem como objetivo principal compreender os 
significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema 
de interesse. Neste caso a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 
linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver uma idéia 
sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo (...) as entrevistas 
semi-estruturadas são adequadas quando o pesquisador deseja apreender a 
compreensão do mundo do entrevistado e as elaborações que ele usa para 
fundamentar suas opiniões e crenças. São pertinentes quando o assunto a ser 
pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e ‘delicado’”(GODOY 
2006, p. 134). 

 

Foram elaborados dois roteiros de entrevistas com o intuito de delinear os contornos 

das parcerias: um foi aplicado com os sujeitos da pesquisa do COMDICA (APÊNDICE B) e o 



 
 

 

  
 

outro com as ONGs contempladas (APÊNDICE C). Todas as entrevistas foram gravadas2 e 

transcritas3.  

Além da entrevista, foi aplicado um questionário para coletar dados primários, mas de 

importância complementar, pois teve o intuito de traçar o perfil das ONGs (APÊNDICE A). 

Um questionário impresso foi entregue aos entrevistados, mas alguns preferiram preencher 

pelo computador e enviar via e-mail. Os pontos abordados foram: anos de existência, área e 

âmbito de atuação, receita orçamentária mensal, fontes de recursos, programas e atividades 

desenvolvidas e o número de crianças e adolescentes atendidos por cada organização.  

Os dados secundários foram coletados através da análise dos documentos que fizeram 

parte de todo o processo (edital, convênio, projeto), dos diários oficiais e dos documentos 

cadastrais das ONGs. 

  

 

6.4 Análise e interpretação dos dados 

 

 

A análise e interpretação dos dados são processos distintos que estão estreitamente 

relacionados, sendo muito difícil apontar onde termina um e começa o outro. Para Gil (1999, 

p. 165), a fase da análise é a fase para organizar e sumarizar os dados, enquanto a 

interpretação é a etapa em que se busca sentidos e tem como parâmetro um conhecimento 

prévio (fundamentação teórica).  

Os dados primários coletados através do questionário (APÊNDICE A) foram 

analisados por meio da estatística descritiva para dar uma noção da representatividade dos 

pontos abordados em relação ao todo pesquisado.  

Para os dados coletados por meio da entrevista, utilizou-se como método a análise de 

conteúdo que tem como centro o estudo das comunicações. Assim sendo, é adequado para o 

estudo presente que tem como elemento-chave a fala dos entrevistados. Bardin (1977, p. 42) 

define como sendo: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

                                                 
2 Antes da entrevista era perguntado se podia ser gravada. Foi gravada com um gravador de voz digital. 
 
3 Além do pesquisador, mais duas pessoas fizeram as transcrições das entrevistas. 



 
 

 

  
 

 

De acordo com Bardin (1977) a análise de conteúdo é dividida em três etapas: pré-

análise, fase de organização que tem o objetivo de operacionalizar e sistematizar as ideias 

iniciais; exploração do material, fase de análise que tem como propósito a codificação, 

categorização e quantificação dos dados; e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, fase de explanação que visa transformar os dados em informação pertinente e 

válida ao tema pesquisado.   

Portanto, seguindo essas orientações, o presente estudo foi seccionado em três fases: 

• Pré-análise: realização das entrevistas e transcrições, definição das categorias 

(filantrópico, aproximativo e integrativo) e níveis de análise (nível de 

envolvimento, importância para a missão, magnitude de recursos, âmbito das 

atividades, grau de interação, complexidade administrativa e valor 

estratégico); definição da unidade de registro4 (as frases foram definidas 

como segmento de análise) e contexto5 (o texto transcrito das falas é a 

dimensão ótima para a compreensão). 

• Exploração do material: codificação e categorização das unidades de registro, 

tendo como referência uma grade fechada6. 

• Tratamento dos resultados, inferência7 e interpretação: extração dos 

significados dos dados e delineamento dos contornos das parcerias. Nesta 

fase, foram estabelecidas articulações com os objetivos do estudo e o 

referencial teórico pesquisado. “Assim, promove-se a relação entre o 

concreto e o abstrato, o geral e o particular, a teoria e a prática” (MINAYO, 

2003). 

Alguns pontos devem ser explanados. A técnica utilizada dentre as existentes foi a 

análise categorial que “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos lógicos” (BARDIN, 1977, p. 153).  

                                                 
4 É a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de 
base, visando a categorização e a contagem frequencial (BARDIN, 1977, p. 104). 
5 Serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao segmento da 
mensagem, cujas dimensões são ótimas para que se possa compreender a significação exata da unidade de 
registro (BARDIN, 1977, p. 107). 
6 Definem-se preliminarmente as categorias pertinentes ao objetivo da pesquisa (VERGARA, 2006, p. 17).  
7 Inferência: operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras 
proposições já aceites como verdadeiras. Inferir: extrair uma consequência. (BARDIN, 1977, p. 39) 



 
 

 

  
 

Na análise de conteúdo existem duas formas de se tratar os dados: abordagem 

quantitativa e qualitativa. A primeira se concentra na frequência dos elementos da mensagem, 

enquanto a segunda recorre a indicadores não frequenciais, tais como a presença ou ausência 

do elemento na mensagem. Para o presente estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa. 

Buscou-se a presença de elementos definidos na grade de categorias para caracterizar quais 

são as particularidades das parcerias do COMDICA com as ONGs contempladas.  

As categorias foram definidas à luz do Continuum da Colaboração proposto por 

Austin (2001), que caracteriza o grau de interação das parcerias e estabelece três estágios de 

uma relação cooperativa. Optou-se por adaptar o nome de uma das etapas, pois a autora do 

estudo pensa que o termo está estreitamente vinculado às ações voltadas para o mercado. Por 

isso, utilizou-se Aproximativo no lugar de Transacional. Os níveis de análise da pesquisa 

também se basearam no modelo proposto por Austin em que se diferenciam sete aspectos. 

Com base nisso foi formulada uma grade de duas entradas (Quadro 10).  

Vale salientar que o Continnum da Colaboração exposto no Quadro 8 não foi utilizado 

como quadro de análise, pois a gradação contida nele tornaria a avaliação subjetiva, pois as 

nuances da parceria não seriam observadas por meio de um olhar científico. Assim sendo, foi 

necessário construir um novo esquema que permitisse a análise. 

Além dos sete níveis, a pesquisa buscou conhecer as motivações que levaram à 

aliança, às dificuldades encontradas na parceria e às diferenças existentes em relação a outras 

alianças. Essas informações são importantes, pois ajudam a entender não só o grau de 

interação da parceria, mas também a ter uma visão mais ampla de aspectos inerentes a 

relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

CATEGORIAS FILANTRÓPICO APROXIMATIVO INTEGRATIVO 

NÍVEL DE ANÁLISE 

Nível de envolvimento - Falta de envolvimento 
entre as partes em que se 
distingue a figura do 
doador e do donatário. 

 

- Maior envolvimento, 
entendimento e confiança 
das partes em que se 
inicia uma mentalidade 
de parceria. 

- Alto envolvimento entre 
as partes em que se per-
cebe uma unidade em sua 
formação. A parceria está 
completamente institucio-
nalizada. 

Importância para 
missão 

- Não é importante para 
ambos os parceiros. O in-
teresse se foca em uma 
dada área.  

- As missões coincidem.  
Novos valores comuns 
são criados para os parti-
cipantes da aliança. 

- As missões se entre-
laçam. Criam-se valores 
em conjunto e o relacio-
namento é uma ferra-
menta estratégica, sendo 
fundamental para ambos. 

Magnitude dos recursos - O fluxo de valor é 
unidirecional, há apenas 
transferência de recursos 
materiais (produtos ou 
serviços produzidos pela 
empresa) e/ou 
financeiros.  

- O fluxo é bidirecional 
em que além da trans-
ferência de recursos é 
trocado conhecimento. 

- O fluxo é bidirecional. 
Aumenta a magnitude e a 
forma de trocas: os proje-
tos são identificados e 
desenvolvidos em todos 
os níveis da organização. 

Âmbito das atividades - A parceria é circunscrita 
a transferência dos recur-
sos, não existindo ativi-
dades desenvolvidas em 
conjunto.  

- São realizadas ativida-
des específicas. A parce-
ria restringe-se àquela 
atividade a ser desen-
volvida em conjunto. 

- As atividades crescem 
em número e tamanho e 
são desenvolvidas con-
juntamente. 

Grau de interação - A cooperação se 
restringe a pontos de 
interação, em que poucas 
pessoas estão envolvidas 
e nenhuma é do quadro 
diretivo da empresa.  

 

- A cooperação passa a 
ter vários pontos de inte-
ração com a participação 
de líderes e funcionários 
e até mesmo a adesão 
desses ao trabalho volun-
tário na organização sem 
fins lucrativos. 

- A interação passa a ser 
de toda a organização. Os 
relacionamentos são pes-
soais e profundos, muitas 
vezes os líderes exercem 
atividades e funções na 
organização sem fins 
lucrativos 

Complexidade 
administrativa 

- Os relatórios sobre o 
uso e os impactos são 
quase inexistentes. A 
comunicação é restrita. 
As expectativas são 
pequenas e limitadas de 
ambos os lados. 

- Existem canais de 
comunicação, cria-se um 
diálogo. As expectativas 
de desempenho são 
explícitas. 

- Há uma integração 
institucional: a cultura de 
cada uma é influenciada 
pela outra. Processos e 
procedimentos especí-
ficos são instituídos para 
relação. 

Valor estratégico - Os benefícios para as 
partes são modestos 
(aumento de recursos de 
um lado e fortalecimento 
da imagem de outro). O 
investimento é pequeno e 
limitado. 

 

- Os benefícios são mu-
tuos, buscados e identi-
ficados conjuntamente, 
apesar de ser diferente 
para cada um. Os resul-
tados são alinhados e 
possuem valor específico 
para ambos. 

- Os benefícios são 
criados. Busca-se renovar 
os valores e os investi-
mentos são conjuntos. O 
compromisso mútuo é só-
lido e capaz de suportar 
momentos difíceis.  

 

Quadro 10: Grade de Categorias e Níveis de Análise. 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Austin (2001). 

 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

7. CARACTERIZAÇÃO DAS ONGs 

 

 

7.1 – Apresentação das ONGs  

 

 

Casa Renascer 

 

 A Casa Renascer acolhe crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, 

prestando atendimento psicossocial e educativo, além de proteção jurídica. Sua sede está 

situada na Rua Ana Néri, 345, em Petrópolis e atende pelo telefone 3211.1555. 

 Foi fundada em 1991 como uma organização não-governamental, com o objetivo de 

atender diretamente a criança e o adolescente em situação de rua e em algumas casas de 

prostituição. Porém, ao longo desses dezoito anos, a Casa Renascer passou por muitas 

transformações, ampliando suas linhas de ação.  

 Posteriormente, a organização passou também a trabalhar preventivamente, ou seja, 

com aquelas crianças que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade e, futuramente, 

entrariam na mesma condição. Nesse momento, a organização se deparou com muitas 

situações de violência e exploração sexual entre familiares. Então, a equipe buscou se 

especializar no atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência sexual e 

desenvolveu uma metodologia específica de atendimento. 

 Paralelo a isso, a Casa Renascer ramificou a linha de ação para ter também uma 

atuação mais política. Fez pesquisas, participou de Congresso Mundial, subsidiou a CPI da 

prostituição, criou alguns documentos (Plano Nacional de Enfrentamento à Exploração 

Sexual) e contribuiu em espaços de discussão. 

 Em 2006, instituiu, em parceria com o SESI, a assistência jurídica que trabalha tanto a 

parte de família quanto a criminal. Concomitantemente, iniciou um processo de filiação à 

ANCED (Associação Nacional dos Centros de Defesa), que é um dispositivo de proteção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que em 2007 se institui enquanto Centro de Defesa de 

Criança e Adolescente (CEDECA). Assim, passa a atuar também no fortalecimento da defesa 

e da responsabilização tanto do agressor quanto do poder público, de seu papel.  

 Trabalha particularmente com as comunidades da Zona Norte (Redinha), Zona Leste 

(Mãe Luiza, Rocas, Litoral, Brasília Teimosa) e a Zona Oeste (Guarapes), mas seu âmbito de 



 
 

 

  
 

atuação é estadual. A principal área de ação é a defesa jurídico social. Atende dezesseis 

crianças de 6 a 14 anos e cento e catorze adolescentes de 15 a 18 anos, com um total de cento 

e trinta crianças e adolescentes assistidos. 

 Os programas desenvolvidos são: 

• Dinâmicas Políticas e Culturais. 

• Proteção Jurídico-Social. 

 

 As atividades desenvolvidas são: 

• Incidir politicamente nos espaços de formulação e deliberação das políticas públicas; 

• Desenvolver junto às comunidades a capacidade de intervenção na proposição, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

• Contribuir para a sustentabilidade econômica familiar e comunitária; 

• Provocar o poder público na garantia do acesso à justiça de crianças e adolescentes 

com direitos violados; 

• Atuar efetivamente na criação e fortalecimento de políticas públicas para a promoção e 

defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes; 

• Realizar estudos, diagnósticos e pesquisas sobre a garantia de direitos da criança e do 

adolescente; 

• Publicizar casos de violação de direitos visando à discussão da temática para 

aprimoramento das políticas públicas. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de 15.001 até 30.000 

mil reais, dos quais noventa por cento é proveniente de organização privada nacional e 

internacional sem fins lucrativos. O restante é oriundo de organização pública federal. 

 

 

Gente Feliz 

 

 A Gente Feliz busca promover a melhoria da qualidade sócio-ambiental das 

populações em situações de vulnerabilidade com o intuito de (re)inseri-lo na sociedade, 

desenvolvendo ações que estimulem a educação ambiental, a geração de trabalho e renda, a 

habilidade artística, a educação, a construção de valores cidadãos, a valorização da cultura 

local. Dessa forma, contribui para o desenvolvimento de potencialidades locais sustentáveis. 



 
 

 

  
 

Sua sede está situada na Travessa Getúlio Vargas, 452, em Cidade Nova e atende pelos 

telefones 9987.1608 e 9138.6761. 

 A instituição iniciou suas atividades em setembro de 2003 com o nome de Complexo 

de Cultura e Arte, com o intuito de trabalhar com adolescentes egressos do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Núcleo de Ação Social de Cidade Nova, 

qualificando-os. Observava-se que com o término do programa os jovens voltavam ao lixão 

para trabalhar, pois não tinham a escolaridade exigida por outros programas assistenciais. 

 Em março de 2005, a organização se institucionalizou e obteve a qualificação 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), passando a ser denominada 

de Gente Feliz. A partir de então, as ações desenvolvidas foram expandidas para a população 

do bairro de Cidade Nova. Além disso, as experiências foram levadas para outras 

comunidades do município e do Estado, através de parcerias com organizações públicas e 

privadas. Foram desenvolvidas oficinas nos municípios de Ceará Mirim, Extremoz, 

Goianinha, Macaíba, Macau, Martins e Pedra Grande. 

A ONG trabalha principalmente com os moradores dos bairros da Zona Oeste: Cidade 

Nova, Nova Cidade, Felipe Camarão, Planalto e Guarapes. O âmbito de atuação é local, 

municipal e estadual e a principal área de atuação é a orientação e o apoio sócio-familiar. 

Atende adolescentes a partir de 15 anos de idade, egressos de programas sociais ou em 

vulnerabilidade sócio-econômica; adultos das comunidades da Zona Oeste de Natal em 

situação de vulnerabilidade sócio-econômica que desenvolvam atividade de reaproveitamento 

de materiais recicláveis; e adultos de outras comunidades em vulnerabilidade sócio-

econômica que tenham o perfil de desenvolver atividades de reaproveitamento de materiais 

recicláveis. 

Os principais projetos desenvolvidos são: 

• Consórcio Social da Juventude - parceria com o Centro Educacional Dom Bosco 

(Gramoré) e FUNCERN; 

• Projeto Social: Adolescentes Felizes em Busca de Cidadania – parceria o com 

COMDICA-Natal; 

• Projeto Social: Gestão Socialmente Responsável - parceria com a COSERN; 

• Projeto de Inclusão Produtiva - parceria com a SEMTAS; 

• Telecentro Comunitário - SEMTAS e Ministério das Comunicações. 

 

 

 



 
 

 

  
 

 As atividades desenvolvidas são: 

• Oficinas Escolas de Auxiliar de Cozinha, Recreador, Camareira e de Manutenção de 

Micro; 

• Oficinas de Artes Manuais, com ênfase ao reaproveitamento de materiais recicláveis; 

• Oficinas Culturais, de Esporte e Lazer; 

• Incentivo à escolarização com atividades de leitura e escrita; 

• Oficina de Confecção de Vassouras com garrafas pet; 

• Oficina de Corte e Costura em Tecido; 

• Oficina de Ética, Cidadania e Educação Ambiental; 

• Oficina de Arte com Papel. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de até 5.000 mil reais, 

dos quais 40% (quarenta por cento) são provenientes de organização pública municipal. O 

restante é oriundo da venda de produtos ou serviços (25%) e da mensalidade dos associados 

(35%).  

 

 

Projeto Crescendo com Deus 

 

 O Projeto Crescendo é uma instituição que tem como principal objetivo promover a 

educação infantil. Outras finalidades também estão expressas em seu estatuto, tais como: 

promover o bem estar individual e familiar por meio da assistência econômica, social, moral 

educativa e religiosa; prestar serviços de promoção humana e recuperação das pessoas 

realmente necessitadas; fazer convênios com instituições sociais e exercer quaisquer 

atividades cooperativistas. Sua sede está situada na Rua Aristófanes Fernandes, 67, no bairro 

das Quintas e atende pelos telefones 3654.1161 e 3653.2265. 

 Foi fundada por membros da Igreja Presbiteriana de Natal que queriam colocar em 

prática o evangelho de Cristo. Não obstante a isso, o Projeto Crescendo com Deus é uma 

instituição ecumênica, pois não faz distinção de credo ou religião. Iniciou suas atividades em 

agosto de 1982, mas somente em novembro de 1985 institucionalizou-se (adquiriu 

personalidade jurídica).  

 Trabalha com a comunidade situada no bairro das Quintas junto à favela do Japão 

(hoje Novo Horizonte), portanto, o âmbito de atuação é local. A principal área de ação é o 



 
 

 

  
 

apoio sócio-educativo em meio aberto, atendendo cento e quarenta e quatro crianças de 4 a 6 

anos, quarenta de 7 a 11 anos e sessenta adolescentes de 12 a 15 anos com um total de 

duzentos e quarenta e quatro crianças e adolescentes assistidos. 

 Os principais projetos desenvolvidos são: 

• Educação infantil (desde 1982); 

• Educação de jovens e adultos (1996 a 2002); 

• Projeto de esporte e recreação (1988 a 1991) – parceria com a LBA; 

• Projeto Música Instrumental no Crescendo com Deus (agosto a dezembro de 2007) – 

parceria com o COMDICA; 

• Projeto Música Instrumental no Crescendo com Deus (agosto a dezembro de 2008) – 

parceria com a SME. 

 

 As atividades desenvolvidas são: 

• Recreativas e educativas – contações de histórias, DVD’s, aulas passeios, recorte e 

colagem, vídeos, jogos de futebol, torneios; 

• Musicais – aulas de violão, flauta doce, percussão e canto, recitais, ida à apresentação 

da Orquestra Sinfônica da UFRN; 

• Reforço escolar; 

• Cursos de artesanato para os pais; 

• Oficinas e palestras sobre cidadania. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de 5.001 até 15.000 

mil reais, dos quais 1970%(setenta por cento) é proveniente de organização pública 

municipal. O restante é oriundo de organização pública estadual (20%), organização privada 

nacional sem fins lucrativos (8%) e mensalidade de associados (2%). 

 

 

União dos Escoteiros do Brasil – RN 

 

 O escotismo é um movimento internacional que surgiu das ideias do inglês Robert 

Baden-Powell, que havia tido experiências militares. Em 119907, foi realizado o primeiro 

acampamento escotista na ilha de Brownsea na Inglaterra. No Brasil, o escotismo foi fundado 

em 1910, no Rio de Janeiro, denominado na época de Centro de Boys Scouts do Brasil. Foi 

organizado por sub-oficiais dos encouraçados que haviam entrado em contato com o 



 
 

 

  
 

movimento recém-criado. Tem como propósito contribuir para que as crianças e os jovens 

assumam o seu próprio desenvolvimento, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades 

físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, transformando-os em cidadãos responsáveis 

e participantes. 

 No Rio Grande do Norte, o escotismo está presente há cerca de noventa e um anos e 

possui em torno de 2.100 escoteiros ativos espalhados por vários municípios (Mossoró, Caicó, 

Pau dos Ferros, Macau, Touros, João Câmara, Taipú, Poço Branco, Guamaré). Portanto, seu 

âmbito de atuação é estadual.  Em Natal, existem vinte grupos de escoteiros espalhados por 

diversos bairros. Sua sede está situada na Rua Ceará Mirim, 31980, no Tirol e atende pelo 

telefone 3211.9447. 

 Foi a primeira vez que a UEB - RN formulou e implementou um projeto social. A 

organização trabalhou nesta ocasião com a comunidade da Guanabara para criar o Grupo de 

Escoteiros Bom Samaritano, dotando-os com uma estrutura mínima e treinando-os sobre 

valores e princípios do movimento. A área de atuação é o apoio sócio-educativo em meio 

aberto. Nesse projeto, atendeu cinquenta crianças (o grupo cresceu depois do término). 

 Os principais projetos desenvolvidos são: 

• Projeto Social Escotismos nas Comunidades; 

• Projeto Escotismo nas Escolas; 

• Agentes Ambientais Voluntários (AAV). 

 

As atividades desenvolvidas são: 

• Acampamentos; 

• Cursos de formação para adultos e adolescentes; 

• Campanhas educativas de combate às drogas. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de até 5.000 mil reais, 

os quais são provenientes de organização pública estadual, venda de produtos ou serviços e 

mensalidade de associados. Não é possível fazer a distribuição do recurso, pois os valores 

dados não totalizam (100%) cem por cento. 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

Espaço Vivei 

 

 O Espaço Vivei tem como missão formar o cidadão com um olhar holístico, 

resgatando os valores éticos, morais, espirituais e culturais, visando a construção da 

cidadania, melhor qualidade de vida e qualificação profissional. Sua sede está situada na 

Rua Dary Miranda,13, no bairro de Jardim Progresso. 

 A organização iniciou suas atividades em 2005 e foi fruto de um sonho da fundadora-

presidente Ana Cristina, que vendeu seu carro para comprar o terreno onde funciona a 

instituição. Desde então, o Espaço Vivei amplia suas atividades e instalações com a ajuda de 

parceiros e voluntários, sempre buscando o desenvolvimento de crianças e adolescentes por 

meio do acesso aos saberes da arte, cultura, ética, cidadania e do conhecimento de Deus. 

 Trabalha com a comunidade do entorno da instituição. Seu âmbito de atuação é local e 

municipal. A principal área de ação é a orientação e o apoio sócio-familiar. Atende cento e 

vinte crianças de 7 a 11 anos e cinquenta adolescentes de 12 a 16 anos, com um total de 

cento e setenta crianças e adolescentes assistidos. 

 Os principais projetos desenvolvidos são: 

• Projeto Conhecimento e Cidadania; 

• Projeto Jovem Cidadão. 

 

 As atividades desenvolvidas são: 

• Alfabetização; 

• Esporte e lazer; 

• Teatro; 

• Palestras educativas; 

• Palestras pais; 

• Cursos profissionalizantes; 

• Oficina de música; 

• Oficina de leitura; 

• Atendimentos médicos – fonoaudiólogico, psicológico, odontológico. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de até 5.000 mil reais. 

Não foram fornecidos os dados referentes às fontes de recursos e as respectivas porcentagens. 

 



 
 

 

  
 

Canto Jovem 

 

 O Canto Jovem tem a missão de contribuir para a participação de adolescentes e 

jovens, através do desenvolvimento de uma cultura de direitos. Sua sede está situada na Av. 

Mal. Deodoro da Fonseca, 362, em Petrópolis e atende pelos telefones 32010772 e 32213144. 

 A organização iniciou suas atividades em 1999 com o apoio do Fundo de População 

das Nações Unidas (UNFPA) e tinha como foco principal o tema Saúde Sexual e 

Reprodutiva. Até 2005, as ações desenvolvidas giravam em torno desse assunto, sendo 

realizadas capacitações, jornadas comunitárias, encontros de adolescentes e jovens, além de 

fóruns. 

 Entre 2006 e 2007, a ONG se reformulou tanto em relação aos aspectos estruturais 

quanto ao foco de trabalho e passou a ser voltada para o empoderamento das crianças e 

adolescentes, incentivando a participação deles na sociedade como um ser político e de 

direitos. Os princípios norteadores passaram a ser: garantia e respeito aos direitos humanos; 

participação social, cultural e política; fortalecimento da democracia e da sociedade civil no 

enfrentamento às desigualdades e a todas as formas de discriminação; solidariedade, 

igualdade e respeito às diversidades. 

 Tem atividades desenvolvidas nas quatro regiões administrativas de Natal, mas entre 

2006 e 2007 trabalhou principalmente com a comunidade do Alecrim (Zona Leste) e a 

comunidade da África (Redinha – Zona Norte). O âmbito de atuação é local, municipal e 

estadual. Sua principal área de ação é a educação e a participação de adolescentes e jovens. 

Atende trinta crianças na faixa etária de 10 a 12 anos e cem adolescentes de 13 a 29 anos, com 

um total de 130 crianças e adolescentes assistidos. 

 Os programas desenvolvidos são: 

• Saúde Sexual e Reprodutiva; 

• Participação, Juventudes e Democracia; 

• Arte e Educação (em construção). 

 

 As atividades desenvolvidas são: 

• Mobilização social; 

• Oficinas artístico-pedagógicas; 

• Formação de grupos de discussão; 

• Realização de encontros, congressos, seminários e cursos de formação; 



 
 

 

  
 

• Elaboração e publicação de material educativo; 

• Incidência e articulação política. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de 15.001 até 30.000 

mil reais, dos quais 95% (noventa e cinco por cento) são provenientes de organizações 

privadas internacionais sem fins lucrativos. O restante é oriundo de organização pública 

municipal. 

 

 

Instituto Ponte da Vida 

 

 O Instituto Ponte da Vida busca estimular o desenvolvimento humano com o intuito 

principal de fortalecer a cidadania e resgatar os valores morais, realizando um trabalho sócio-

educativo com crianças, adolescentes e famílias da comunidade ribeirinha do Passo da Pátria, 

além de oferecer qualificação profissional aos jovens e adultos da grande Natal. Sua sede está 

localizada na Rua Professor Clementino Câmara, 209 A, no Barro Vermelho e atende pelos 

telefones 3222.4071 e 94191327. 

 A instituição iniciou suas atividades em 2001, quando a senhora Carla Rosymar de 

Sousa criou a organização não-governamental influenciada pelas ideias de seu pai, o falecido 

Senador Carlos Alberto. As primeiras ações que tinham um cunho social (mutirão, cursos de 

alfabetização, valores humanos e cidadania para adultos) foram realizadas para conhecer a 

comunidade e ser reconhecida por ela, com o objetivo de no futuro trabalhar com as crianças e 

adolescentes. 

 Ao longo desses oito anos, houve três mudanças de sede e a implantação de diversos 

projetos, ampliando os espaços institucionais e o número de assistidos pela organização. 

 A ONG trabalha com as comunidades ribeirinhas localizadas às margens do rio 

Potengi (Passo da Pátria, Areado e Pantanal) e, atualmente, com a grande Natal (cursos de 

qualificação profissional). O âmbito de atuação é nacional. A principal área de ação é o apoio 

sócio-educativo em meio aberto. Atende cem crianças de 6 ½  a 12 anos e cinquenta 

adolescentes de 13 a 15 anos, com um total de cento e cinquenta crianças e adolescentes 

assistidos. 

 Os programas desenvolvidos são: 

• Programa de Aprendizagem do 1° Emprego - Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE); 



 
 

 

  
 

• Programa Estadual de Prevenção à Drogadição Infanto-Juvenil pelo Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do RN (CONSEC); 

• Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC);  

• Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil; 

• Programa da Qualificação Profissional de Jovens e Adultos. 

  

 Os projetos desenvolvidos são: 

• Projeto Aprendiz: uma construção de futuro; 

• Projetos Socioeducativos com Crianças e Adolescentes; 

• Projeto de Qualificação Profissional para Jovens e Adultos; 

• Projeto Qualidade de Vida; 

• Projeto: “Viver Bem é Viver Sem Drogas”.  

  

As atividades desenvolvidas são: 

• Oficinas – música, dança, teatro e cultura, artes, esporte, lúdico-pedagógica, inclusão 

digital, língua inglesa; 

• Acompanhamento psicossocial, psicopedagógico e nutricional; 

• Palestras – cidadania, saúde, qualidade de vida; 

• Práticas e de campo – aulas passeio e de campo, pesquisas; 

• Campanha televisiva de Prevenção à Drogadição; 

• Cursos profissionais - auxiliar administrativo, recepção, costura industrial, vassoura 

de Garrafa PET, artesanato. 

 

 Em relação à receita orçamentária mensal, encontra-se na faixa de 5.001 até 15.000 

mil reais, dos quais 80% (oitenta por cento) são provenientes de organizações privadas 

nacionais com fins lucrativos. O restante é oriundo de organização pública estadual. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

7.2 – Dados das ONGs  

 

 

 Nesta seção, será apresentada a estatística das organizações pesquisadas em relação 

aos anos de existência, a área e o âmbito de atuação, a receita orçamentária mensal e a origem 

dos recursos.  

 Os dados da pesquisa confirmam o fato de que o fenômeno do Terceiro Setor adquire 

maior força a partir da década 1990. No gráfico 1, é possível perceber que a maior parte das 

organizações foi criada nesse período. Outro ponto importante a ser mencionado é que a 

organização originada antes da década de 1970 é caracterizada por ser uma instituição 

associativa que tem suas atividades voltadas aos seus membros. Em 2007, foi a primeira vez 

que a organização desenvolveu um projeto social voltado para a comunidade carente.  
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Gráfico 1: Ano do Registro Legal. 
Fonte: própria pesquisa. 

 

 Percebe-se que as organizações contempladas atuam de uma forma mais preventiva, 

pois a maior parte delas trabalha na orientação e no apoio da criança e do adolescente na sua 

formação individual, escolar e profissional. Dessa forma, a sociedade civil busca contribuir 

para a diminuição das desigualdades sociais por meio de ações que previnam o 

desencadeamento das mazelas sociais e promovam a emancipação do indivíduo.  

 O gráfico 2 mostra a distribuição das áreas que as ONGs pesquisadas trabalham, 

definidas de acordo com a classificação utilizada pelo COMDICA. Uma das organizações 

acrescentou um item (educação e participação de adolescentes e jovens). 



 
 

 

  
 

0%

43%

0%

0%

0%

29%

0%

14%

14%

abrigo

apoio sócio-educativo em meio aberto

colocação familiar

internação

liberdade assist ida

orientação e apoio sócio-familiar

semi-liberdade

defesa jurídico social

educação e part icipação de
adolescentes e jovens

 
Gráfico 2: Área de Atuação. 
Fonte: própria pesquisa. 

 

 Três organizações indicaram que o âmbito em que atuam é variado, pois focaliza suas 

atividades em mais de um nível (local, municipal, estadual, nacional e internacional). Porém, 

o que se observou é que a maior parte delas trabalha com uma comunidade específica, quer 

seja a do seu entorno ou alguma comunidade que apresente a problemática adequada para as 

suas ações. 
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Gráfico 3: Âmbito de Atuação. 
Fonte: própria pesquisa. 

 

 O ponto referente à mobilização de recursos indica que a maior parte das organizações 

trabalha com poucos recursos financeiros. Isto é percebível tanto na fala dos pesquisados ao 

longo da entrevista, como no questionário que foi preenchido. A escassez de recursos é um 

fator limitante para a atuação delas, pois ficam dependentes de parcerias ou doações para dar 

continuidade às suas atividades. 
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Gráfico 4: Receita Orçamentária Mensal. 
Fonte: própria pesquisa. 

 

 Na pesquisa realizada pelo Mapa do Terceiro Setor8, a maior parte das ONGs não 

depende de recurso público (21% recebem recursos públicos, 33% recebem recursos privados 

e 46% geram recursos próprios), pois tem como fonte central de recurso o dinheiro originado 

de organizações privadas (com e sem fins lucrativos).  

No presente estudo tal tendência é confirmada, pois duas delas têm como principais 

financiadores organismos sem fins lucrativos internacionais e a outra uma organização 

privada com fins lucrativos. Das duas restantes que responderam, uma depende dos recursos 

públicos, pois tem 90% de sua renda provinda desse setor. A outra depende parcialmente, pois 

60% advêm da mensalidade de associados e da venda de produtos ou serviços. 
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Gráfico 5: Principal Origem do Recurso. 
Fonte: Própria pesquisa. 

 

 É certo que apesar de não dependerem apenas do recurso público, os entrevistados das 

ONGs disseram nas entrevistas que as parcerias são fundamentais para darem continuidade às 
                                                 
8 Mapa do Terceiro Setor é uma iniciativa do Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) que conta com o apoio da Fundação Salvador Arena e da Fundação Orsa e a colaboração de 

diversas organizações da sociedade civil que tem como objetivo construir uma base de dados do Terceiro Setor, 

através do cadastramento espontâneo das organizações não governamentais. Com base nesse cadastramento, 

publicou um relatório de estatísticas com dados coletados até julho de 2005.  

 



 
 

 

  
 

suas ações, além de melhorá-las, pois com o recurso é possível contratar profissionais, 

comprar materiais e ampliar o número de assistidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

8. CONTORNO DAS PARCERIAS COMDICA - ONGs 

  

 

 A parceria foi analisada em consonância com os níveis de análise sugeridos por Austin 

(2001). Buscou-se também conhecer as motivações que levaram à aliança, as dificuldades 

encontradas na parceria e as diferenças existentes em relação a outras alianças. 

 
 
8.1 Nível de Envolvimento 
 
 
 
 A forma que o COMDICA está estruturado dificulta a existência de uma relação 

duradoura entre os membros e as ONGs, pois há muita rotatividade das pessoas que o 

integram. Dentre os pesquisados, o presidente (COM1) saiu logo depois que o projeto 

terminou, pois acabou o mandato. Ele só havia passado seis meses na presidência. Ficou por 

um mandato do qual foi vice-presidente e, com a saída do presidente, ficou sendo presidente 

interino por seis meses.  

 A Conselheira (COM4) que participava da comissão de políticas públicas (responsável 

pela construção do edital e pela seleção) saiu depois da escolha dos projetos, porque tinha 

sido destituída do cargo de chefia na Secretaria Municipal de Saúde. Havia entrado em junho 

de 2006 e ficou até outubro de 2007. 

 A Secretaria Executiva (COM2) havia entrado em 2007. No ano de 2008, assumiu a 

vice-presidência e depois a presidência, saindo em 2009, pois foi exonerada do cargo de 

chefia.  

 A Secretaria Administrativa (COM3) foi quem passou mais tempo dentro do Conselho. 

Ficou por quatro anos e saiu no quarto trimestre de 2008. 

 Portanto, a constante mudança dos conselheiros governamentais dificulta que exista 

um maior envolvimento entre as partes. Cada modificação promove uma quebra na gestão e 

no vínculo e a relação precisa ser novamente construída. Assim, durante um período, a 

parceria avança no Continuum da Colaboração, mas depois retorna ao ponto inicial do estágio 

Filantrópico, ou seja, caracteriza-se por não haver envolvimento entre as partes. 

 O envolvimento entre as ONGs pesquisadas e o COMDICA é mais estreito quando 

estas fazem parte da composição do Conselho, quer seja como conselheiro ou nas funções de 

presidência, pois os encontros e as deliberações feitas nas assembleias possibilitam uma maior 



 
 

 

  
 

integração das partes. A percepção de que a parceria vai além da transferência de recursos 

também é um dos fatores que fortalece a relação. Tal entendimento é assim relatado: 

 
“A gente tem a inscrição e tem o assento. Inclusive nesse período, de 2003 e 2006, 
nós estivemos na presidência do COMDICA, por duas gestões. E participamos 
como conselheiros a partir de 2002. Por que tem uma diferença entre ser inscrito e 
ser conselheiro. Então a gente entendeu que era uma instância importante para 
atuar com criança e adolescente e aí participamos da eleição de conselheiros e 
depois da presidência. E aí Luciana está hoje atualmente como conselheira, mas 
não assumiu nenhum cargo especificamente na gestão” (ONG 6). 

 

 Por outro lado, não existe relação do tempo em que foi feito o cadastro com a 

proximidade entre o COMDICA e as ONGs. Isto fica evidente nas ONGs 1 e 3, pois apesar de 

estarem cadastradas há muito tempo, o envolvimento entre o Conselho e elas é fraco. Percebe-

se que há uma aproximação quando participam das assembleias. Porém, a presença nas 

mesmas é inconstante, devidos às frentes de trabalho e às atividades internas. As falas a seguir 

expressam essa inferência:  

 
“A  gente tenta participar de todas (assembléias), mas nem sempre a gente 
consegue, porque nós temos assento no CONSEC, e fazemos parte da coordenação 
dos fóruns DCA e somos ponto focal do Comitê Estadual de enfrentamento à 
violência” (ONG1).  
 

“É porque, hoje, a realidade das instituições é pra dar conta de uma demanda 
interna, é pra dar conta por convênio, das parcerias e tal. E a gente não dá conta de 
poder atender às atividades que ocorrem na cidade. Mas a gente procura se 
envolver” (ONG3). 
 

 Outro ponto a ser analisado é o fato de que mesmo que as ONGs já tenham tido 

assento no conselho, isso não significa que a proximidade permanecerá, como é o caso da 

ONG1, confirmando a declaração de Austin de que as alianças são construídas, demandam 

tempo, paciência e podem avançar ou retroceder no Continuum. 

 Outras organizações permanecem afastadas das atividades e funções do conselho por 

opção própria. A ONG7, quando perguntada se teve assento no COMDICA, respondeu: as 

mantenedoras sempre procuraram não se envolver com as questões dos Conselhos. Isto 

demonstra que a parceria, provavelmente, nunca sairá do estágio filantrópico. Por sua vez, a 

fala da ONG4 indica a mentalidade em que se distingue a figura do doador e do donatário: 

 
“Então, se a gente tiver a oportunidade de ter o investimento do COMDICA 
para a área carente, que é a vertente, a gente tem certeza que pode colaborar. 
Então, tem sido mais nessa linha de disponibilizar, de estar disponível”. 

 



 
 

 

  
 

 Ficou manifesto também que algumas ONGs estreitaram as relações após o convênio, 

sendo convidadas para terem assento no COMDICA. Além disso, o sucesso do projeto deu 

credibilidade para as organizações no estabelecimento de outras parcerias. Fica explícito esse 

argumento nas falas abaixo: 

 
“Então assim, são essas pontes que também vieram através do projeto. Antes de 
a gente desenvolver o projeto, a gente não tinha assento no COMDICA. Então, foi 
assim, esse projeto foi a porta de entrada, onde a gente começou a ter uma 
interação legal com o COMDICA” – ONG2. 
 
“Nós fomos convidados pra ser conselheiros, pra compor a mesa de conselheiros. 
Então, hoje já trabalhamos mais de perto” – ONG5. 

  

 A aproximação das ONGs e do COMDICA precisa ser desenvolvida e não ficar 

restrita àquelas que possuem alguma atividade dentro do conselho, pois a participação da 

sociedade é essencial para o cumprimento de seu papel. Por sua vez, o mandato dos 

representantes das governamentais também precisa ser repensado, pois a constante 

rotatividade não permite uma maior interação e a continuidade do trabalho. Como observado 

pela COM4, o atrelamento do exercício de chefia à indicação ao assento no Conselho dificulta 

o desenvolvimento do seu papel, pois coloca pessoas que não se interessam pela temática 

como representantes:  

Agora também não é fácil, porque muita gente não tem nenhuma afinidade com a 

área, nenhuma motivação e está porque foi mandado pela instituição, seja o 

governo ou seja o não-governamental. Aí é completamente diferente, e aí é um 

processo e fica mais difícil. – COM4 

 

 Diante do que foi exposto anteriormente, pode-se dizer que neste nível de análise a 

parceria COMDICA-ONG é caracterizada pelo maior envolvimento daquelas que exercem 

alguma atividade dentro do Conselho, enquanto as que não estão vinculadas estão mais 

afastadas. Assim sendo, algumas se enquadram no estágio Aproximativo (em que há um 

maior envolvimento) e outras no Filantrópico (pouco envolvimento). O Quadro 10 sintetiza o 

Nível de Envolvimento da parceria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

ONG Ano de cadastro Assento no 
COMDICA 

Falas dos entrevistados Nível de 
Envolvimento 

ONG1 Há muito tempo Sim (um mandato) (...) a gente tenta participar 
de todas (assembleias), mas 

nem sempre a gente 
consegue. 

Filantrópico 

ONG2 2006 Sim (atual) (...) esse projeto foi a porta 
de entrada, onde a gente 

começou a ter uma interação 
legal com o COMDICA 

Aproximativo 

ONG3 1998 Não E a gente não dá conta de 
poder atender às atividades 
que ocorrem na cidade. Mas 
a gente procura se envolver 

Filantrópico 

ONG4 2007 Não Então, se a gente tiver a 
oportunidade de ter o 

investimento do COMDICA 
pra área carente, que é a 

vertente, a gente tem certeza 
que pode colaborar.  

Filantrópico 

ONG5 2006 Sim (atual) (...) hoje já trabalhamos 
mais de perto 

Aproximativo 

ONG6 2001 Sim (desde 2002) (...) de 2003 e 2006, nós 
estivemos na presidência do 
COMDICA, por duas 
gestões. E participamos 
como conselheiros a partir 
de 2002. 

Aproximativo 

ONG7 2004 Não As mantenedoras sempre 
procuraram não se envolver 

com as questões dos 
Conselhos. 

Filantrópico 

Quadro 11: Síntese do Nível de Envolvimento  
Fonte: própria pesquisa 
 
 
 
8.2 Importância para a Missão 
 
 
 
 Observa-se que a relação com as ONGs é essencial para o COMDICA, pois a ação 

delas contribuiu para o cumprimento da missão do Conselho, que é garantir os direitos 

infanto-juvenis. As falas das pesquisadas COM2 e 3 confirmam tal inferência:  

 

“Importantíssimo. Porque, na realidade, são recursos extraordinários que vêm se 
somar já às ações que já vêm sendo desenvolvidas a nível governamental e essas 
ações, então, são ações complementares – como o próprio ECA recomenda que o 
COMDICA sempre direcione recursos pra ações complementares e não pra 
ações essenciais, porque essas são de competência do poder público. E aí, as ONGs 
vêm e complementam essa ação” (COM2). 
 

“A cada projeto que é bem executado, com certeza são crianças a menos na rua, 
então, socialmente você está dando um caminhar melhor” (COM3). 



 
 

 

  
 

 
 Porém, a importância vai além do campo das ações, pois abriu espaço para se discutir 

sobre uma problemática presente no seio da sociedade local. Assim coloca a pesquisada 

COM4:  

“O que a gente tinha como intenção era estar trazendo à tona essa discussão, levá-

la para a sociedade de uma forma mais contundente”. 

 

 Isso foi relevante também porque pela primeira vez o COMDICA fez um edital para 

selecionar ONGs para implementar projetos sociais pertinentes ao seu objeto de trabalho. 

Assim, foi um avanço para democratizar o acesso ao recurso público. 

 

“Que eu tenha conhecimento, foi um dos primeiros editais que foi realizado no 
COMDICA, se não o primeiro. Então, a relevância está justamente aí. O que é que 
acontecia anteriormente? As instituições se aproximavam do COMDICA com a 
intenção de colaborar, mas também de ficar informado sobre quais as instituições ou 
empresas que poderiam possibilitar uma oportunidade de recursos pra se 
desenvolver projetos” (COM1). 
 

 A relação com o COMDICA também é basilar para as organizações, pois ajudou no 

cumprimento da missão delas. Isto se deu porque tanto o Conselho quanto as ONGs possuem 

missões coincidentes.  

 O discurso da ONG1 relata que a parceria possibilitou a implementação de um projeto 

que já vinha sendo desenvolvido e que com a aliança foi possível melhorá-lo, dando 

continuidade às atividades desenvolvidas. 

 
“Esse trabalho de prevenção é fundamental. Não só com o atendimento direto à 
criança e ao adolescente que sofreu a situação de violência, mas de estar 
informando mesmo à comunidade sobre as violações, sobre quais são os direitos que 
elas têm. Refletir um pouco sobre essa condição cultural que a gente tem, isso é 
fundamental e faz parte do nosso trabalho. Tanto é que a gente já reformulou, já 
aprimorou mais, a cada experiência a gente vai aprimorando, dentro do que foi 
positivo, do que não foi, e a gente vai ajustando isso” (ONG1). 
 

 Na fala da ONG5, fica evidente que com a parceria foi possível atingir um de seus 

objetivos, melhoria da qualidade do atendimento. Isto está estreitamente atrelado ao fato de 

que foi possível contratar profissionais qualificados e comprar material adequado.  

 

“(...) veio atender as nossas expectativas, nossos anseios, na questão de adquirir 
material pra poder trabalhar com aquelas crianças, oferecendo pra elas um ensino 
de qualidade, que é o que a gente estava querendo fazer aqui. Também poder 
custear o salário, os honorários dos profissionais que nós convidamos, que nós 
chamamos pra nós ajudar” (ONG5). 
 



 
 

 

  
 

 A melhoria do serviço ofertado e a contratação de profissionais também estiveram 

presentes na fala da ONG7, mas outro ponto interessante foi levantado: o trabalho voluntário. 

Ele está presente nessas organizações e é essencial, mas pode acarretar em deficiências no seu 

funcionamento, pois muitos não se comprometem, trabalhando esporadicamente. Além disso, 

geralmente não possuem a qualificação necessária para o exercício da atividade. A fala a 

seguir corrobora para tal entendimento: 

 

“A gente não pode desenvolver um projeto só com a proposta do voluntariado. 
Ela não funciona efetivamente com resultados tão positivos. Então, você melhor 
absorveu uma equipe de profissionais para o atendimento” (ONG7). 

  

 Por sua vez, a ONG2 expressa que foi importante, pois pode atender os necessitados e 

fortalecer a imagem da organização:  

 

“(...) foi uma oportunidade, primeiramente, de a gente estar levando um pouco do 
que a gente faz, o nosso conhecimento para uma comunidade muito carente, muito 
necessitada e, ao mesmo tempo, tendo um reconhecimento; isso já facilitou para a 
gente quando fomos participar de outro edital do consórcio da juventude”(ONG2). 

 

 De outra forma, a fala das ONGs 3 e 4 se colocam de forma inversa, pois percebem a 

importância para a organização pela perspectiva dos atingidos e não da própria organização. 

Talvez por falta de entendimento do real significado da missão da organização. 

 
“Foi tremenda. A gente via isso (...) Acho que a gente percebe o nível de 
aceitação pelo brilho no olho das crianças, das famílias”  (ONGs3). 
 

“Como eu disse no início, a nossa satisfação foi ver as crianças assimilarem de 
uma forma muito rápida o método do escoteiro” (ONGs4). 

 

 Vale ressaltar que fica implícito nessas falas que o entendimento da parceria está 

estreitamente relacionado ao repasse financeiro, pois destacaram o fato de que foi possível 

realizar atividades ou colocar em prática projetos que coadunaram para o cumprimento da 

missão.  

 Já a ONG6 abordou de uma forma mais abrangente, pois percebeu que a parceria vai 

além da execução de atividades devido ao repasse de recurso, e a importância se dá, 

essencialmente, porque a aliança permite a organização participar de discussões da política de 

atendimento à criança e ao adolescente e da efetivação dos direitos, além de acompanhar 

como anda o funcionamento do COMDICA. 

 



 
 

 

  
 

“Olha, eu gosto mais de falar da relevância da ONG junto ou com o assento no 
COMDICA, pensando a política de atenção integral à saúde do adolescente ou 
pensando a efetivação dos direitos da criança e dos adolescentes, do qual o edital faz 
parte, do qual os recursos que o COMDICA disponibiliza pelo fundo fazem parte. 
Então eu diria que a relevância não está no sentido apenas de recebimento de 
recursos para a execução da atividade, mas para pensar dentro da estrutura do 
Conselho, de como é que esse Conselho funciona, sua operacionalidade, sua 
efetividade e como é que o Canto Jovem participa disso (ONG6). 

  

 Apesar de as missões coincidirem e a parceria ter sido importante para todas, é preciso 

que as ONGs entendam que o aporte financeiro ajuda no cumprimento da missão delas, mas é 

preciso também participar mais ativamente do Conselho para que, funcionando como uma 

rede, os problemas sociais relacionados à criança e ao adolescente sejam combatidos 

amplamente.  

 Diante do que foi exposto anteriormente, pode-se dizer que neste nível de análise, a 

parceria COMDICA-ONG é caracterizada pela essencialidade, ou seja, o desenvolvimento da 

parceria é fundamental para o cumprimento da missão das partes. Além disso, as missões são 

coincidentes. Assim sendo, enquadra-se no estágio Aproximativo. 

 

 

8.3 Magnitude dos Recursos 
 
  

 

 A parceria para o COMDICA se baseou, fundamentalmente, na transferência de 

recursos financeiros. Como assim relatou COM3:  

 

Não. O COMDICA só trabalha com o financeiro.  

 

Porém, em situações pontuais, houve uma transferência de conhecimento e material 

informativo do Conselho para as ONGs, caracterizando-se por ser um fluxo de valor 

unidirecional. 

 

“O que a gente se disponibilizava era de estar dando uma contribuição em 
termos de conhecimento, de estar vendo o que estava acontecendo, que de repente 
(...) no sentido de aprimorar a iniciativa ou, caso não tivesse dando os resultados que 
se esperava, muda-se a metodologia. A gente tem que ter a capacidade de fazer isso” 
(COM1). 
 

“Com relação de nós concedermos, na época, houve uma distribuição, também, 
de estatutos, de ECA’s. Nós, em relação às ONGs, a gente fez uma distribuição” 
(COM2). 



 
 

 

  
 

 

“Alguns até procuravam, às vezes vinham conversar. Então, quando eles precisavam 
de qualquer acolhimento: ‘A gente está com essa dificuldade’, ou então ‘Venha ver 
isso’(...) Muitos vinham, traziam material, vinham discutir, algumas coisas bem 
pontuais. Tinha esse acolhimento pra quem procurava, não tinha uma medida mais 
direta, direcionada a eles” (COM4). 

 

 O repasse do dinheiro para as ONGs representa a realização de projetos, atividades ou 

a melhoria da qualidade do atendimento. Isso para elas é de fundamental importância, pois 

para aquelas que já possuem recursos próprios ou de outras fontes significa uma ampliação, 

uma melhora ou uma continuidade do atendimento. Já para as que não têm esta 

sustentabilidade, exprime a consecução do projeto. Os trechos a seguir demonstram tal 

entendimento: 

 
“Os projetos é quem (...) É fundamental o recurso financeiro para garantir a 
realização da atividade, garantir não só a atividade em si, nos seus insumos, no 
papel, na impressão, no lanche, mas nos profissionais” (ONG1). 
 

“Os recursos financeiros foram (...)  sem eles a gente não poderia ter executado o 
projeto, seria inviável” (ONG2). 
 

“O repasse representou 100% na execução do projeto” (ONG3). 
 

“(...) o aporte de recursos viabilizou tudo; sem o aporte não tínhamos condição 
nenhuma, porque a instituição não tem verba própria” (ONG4). 
 

“(...) deu uma repaginada muito maravilhosa, deu uma engrenada, vamos dizer” 
(ONG5). 
 

“Esses editais eles têm recursos muito limitados. Quanto à sustentabilidade, eu não 
diria que o recurso garante a existência da organização, garante que ela opere, que 
ela funcione” (ONG6). 
 

“A melhora na qualidade do atendimento” (ONG7). 
 

 Percebeu-se que a maior parte das parcerias teve um fluxo unidirecional, pois se 

limitou à transferência de recursos financeiros. Isto ficou explícito quando se perguntou se 

houve outro tipo de troca além do recurso financeiro. A negação foi recorrente nas respostas. 

 
“Não, porque o próprio projeto contemplava essa parte de material (...) Foi o 
financeiro”  (ONG1). 
 
“Não”  (ONG3). 
 
“Não. O convênio se pautou, realmente, nesse repasse” (ONG4). 
 

“COMDICA e Canto Jovem não” (ONG6). 
 



 
 

 

  
 

“Não, tudo veio realmente pelo Fundo Municipal” (ONG7). 
 

 A ONG5 exprimiu que houve trocas de informações, mas por iniciativa da organização 

e não do Conselho. A fala a seguir indica isso:  

 

Sempre procurávamos pedir alguma informação. Eles nos davam sempre 
algumas dicas.  
 

Por sua vez, a ONG3 relata que existiu intercâmbio de informações e recebimento de 

material impresso em encontros fora do Conselho, mas com a presença do então presidente.  

  
“Temos também um encontro que foi realizado, que foi durante ou se foi um pouco 
depois da parceria, tivemos um encontro na UFRN sobre algo relacionado aos 
direitos da criança. Não lembro exatamente agora o tema, mas Eugênio e uma 
equipe à frente desse encontro: a criança e a mídia (...). E aí recebemos um 
material escrito muito bom”. (ONG3). 
 

 Pode-se dizer que para uma melhoria da parceria é interessante que as organizações 

procurem concentrar seus esforços não apenas no repasse do dinheiro, pois outras trocas tão 

importantes quanto o financeiro podem ser realizadas. Além disso, para o progresso das 

transferências, devem ter um fluxo bidirecional e aumentar o escopo. 

 Diante do que foi exposto anteriormente, pode-se dizer que neste nível de análise a 

parceria COMDICA-ONG é caracterizada pelo fluxo unidirecional em que a principal 

transferência é a de recursos financeiro. Apesar de terem tido trocas de conhecimento e 

material, isto se deu de forma pontual e em uma única via. Assim sendo, enquadra-se no 

estágio Filantrópico. 

  

 

8.4 Âmbito das Atividades 
 

 

 As atividades desenvolvidas em conjunto se circunscrevem, principalmente, ao projeto 

selecionado. Os pesquisados COM4, 3 e 1 disseram que foram realizadas capacitações para 

aqueles que se interessassem, mas isto não foi citado pelas ONGs. 

 

“(...) Mas houve um trabalho que a gente tinha montado, um treinamento, uma 
capacitação e, aí, não sei se na totalidade houve a participação, mas todo mundo era 
convidado” (COM4). 
 

“Não, com as ONGs contempladas foi feito, exatamente, capacitações pra se 
tentar conscientizar melhor” (COM3). 



 
 

 

  
 

 

“De vez em quando, o que nós fazemos é uma capacitação estratégica. Tem 
alguns temas que são essenciais pra quem trabalha na área de criança e adolescente, 
então, o próprio ECA (um conhecimento mais profundo sobre os estatuto), o plano 
de convivência familiar e comunitária, o SINASE, o manancial de regras na área de 
direitos humanos. Então, algumas coisas (...)  De vez em quando nós fazíamos uma 
capacitação e convidávamos voluntários dessas instituições, pra que elas 
participassem. Tanto era feito isso com os conselheiros como com os conselheiros 
tutelares e essas instituições, mesmo até as instituições que não foram contempladas 
pelo edital, mas que tivessem interesse em participar, estavam dentro. Então, foram 
feitas pouquíssimas, eu acho que foram umas duas ou três” (COM4). 
 

 Apesar dessas capacitações promovidas, ficou evidente na fala dos pesquisados que, 

posteriormente, não houve atividades desenvolvidas conjuntamente. Alguns relataram que o 

trabalho realizado em grupo foi aquele pertinente às atividades do conselho, ou seja, às 

reuniões mensais (assembleias). Fica explícito esse argumento nas falas abaixo: 

 
”Sim. As ONGs têm acento, inclusive, no COMDICA” (COM2). 

 

“Não. Só como a gente está participando dessa gestão como conselheiro, então a 
gente participa das capacitações, participa das reuniões” (ONG2). 
 

“Não. Nesse ano de 2007 (...) Atualmente, sim. Nós fomos convidados pra ser 
conselheiros, pra compor a mesa de conselheiros” (ONG5). 
 

“Até agora não. Não tivemos nenhum evento assim que (...)  São assim de 
capacitação que o COMDICA de alguma forma tenta proporcionar aos 
conselheiros, mas é mais nesse âmbito da capacitação, formação (...)” (ONG6). 
 

“Depois do edital não. Você fica vinculado ao COMDICA, recebe o material. Nós 
participamos mensalmente das reuniões do COMDICA (...)  elas acontecem 
uma vez ao mês” (ONG7). 
 

 Como foi levantado anteriormente, não há uma participação efetiva daquelas que não 

fazem parte do COMDICA.  

 

“Com o COMDICA, a gente participa de todas as assembleias. A gente tenta 
participar de todas, mas nem sempre a gente consegue (...)” (ONG1). 

 

  A ONG3 não desenvolveu diretamente com o COMDICA uma atividade, mas por 

causa de uma pessoa integrante do conselho, foi firmada uma parceria com outro órgão 

municipal, dando continuidade ao projeto contemplado. 

 
“Não. Nós, no ano de 2008, recebemos o apoio da Secretaria Municipal de 
Educação e contribuiu pra que o projeto, as aulas de música, dessem 
continuidade. Essa ligação com a SME teve uma relação com o COMDICA, por 
causa da pessoa que estava no COMDICA, e que também era a pessoa que estava 



 
 

 

  
 

na Educação, a professora Telma Lúcia que assumiu a presidência do COMDICA” 
(ONG3). 
 

 Por sua vez, a ONG4 procurou agir proativamente, deixando patente para o Conselho 

que estava interessada em realizar novas parcerias: 

 
“Atualmente, a gente tem procurado o COMDICA, mas nessa vertente de mostrar 
a eles e de dizer que queremos continuar sendo parceiros” (ONG4). 
 

 Um ponto importante é em relação à construção do projeto. Foi perguntado se o 

projeto já existia ou tinha sido formulado para atender às especificações do edital. A maior 

parte das ONGs desenvolveu especificamente para o edital, procurando adequar as suas 

atividades para o que estava sendo exigido nele: 

 
“Não, ele foi criado só para atender as especificações do edital. E, como eu tava 
falando para você, a gente pensou nas oficinas que a gente faz aqui” (ONG2). 
 

“Já havia as ideias no papel, porque nós já havíamos enviado pra a PETROBRÁS. 
(...) quando surgiu o edital, e aí foi assim uma oportunidade. Nos encaixávamos nas 
diversas exigências, e aí o projeto foi trabalhado um pouco mais pra se encaixar 
dentro do que o COMDICA exigia” (ONG3). 
 

“Foi. Exatamente. O edital falava que tinha que ser na linha de combate ao 
abuso contra a criança e o adolescente e eles já, inclusive, eles mapeavam a área, 
eles já diziam mais ou menos quais seriam as áreas” (ONG4). 
 

“O projeto, já existia muita coisa no papel e muita coisa na cabeça, no coração, 
na mente. E a gente queria realmente colocar tudo nele. Então, foi bem no começo 
do nosso trabalho, houve uma necessidade de nos adequarmos às informações, 
enriquecermos mais com detalhes, pra poder chegar a um órgão e apresentar, de 
forma clara e objetiva, os nossos anseios”. (ONG5). 
 

“Ele foi formulado para contemplar o edital. (...) A gente já trabalhava desde a 
fundação com projetos sócio-educativos, envolvendo todas as habilidades e oficinas 
que o (projeto) de Arte e Cultura também contemplou” (ONG7). 

 
 As ONGs1 e 6 relataram que não formulam projetos em cima de editais. Buscam 

aqueles que se enquadram naquilo que já vêm trabalhando e fazem o recorte. Tal 

entendimento é assim expresso: 

 

“(...) a gente prepara os projetos em cima do nosso propósito institucional, da 
nossa missão e não pra atender os editais. Os editais que se adequam de certa 
forma, eles trabalham o que a gente tem como missão. Então, a gente apresenta 
projetos nessa linha” (ONG1). 
 

“Ele já existia no grande tema da saúde sexual reprodutiva e aí para o COMDICA 
a gente fez o recorte” (ONG6). 

 



 
 

 

  
 

 Aquelas organizações que possuem uma maior sustentabilidade não precisam ficar em 

busca de construir projetos de acordo com as especificações do parceiro. Na verdade, elas 

buscam alianças que se enquadram naquilo que é trabalhado institucionalmente. Isto 

demonstra uma maior independência e, consequentemente, traz melhores resultados, pois a 

ONG não muda de foco e acumula experiências naquilo que se propõe a fazer.  

 Diante do que foi exposto anteriormente, pode-se dizer que neste nível de análise à 

parceria COMDICA-ONG é caracterizada pela realização de atividades específicas 

relacionadas ao projeto implementado e às atividades próprias do COMDICA. Assim sendo, 

enquadra-se no estágio Aproximativo. 

 
 
8.5 Grau de Interação 
 
 
 
 No processo de formulação e seleção dos projetos no COMDICA, as tarefas eram 

delimitadas e cada entrevistado participou de um modo diferente. Os integrantes da Comissão 

de Políticas Públicas foram quem lidaram diretamente com a construção do edital e a escolha 

das ONGs; somente a pesquisada COM4 fez parte da equipe de formulação. De acordo com as 

falas, as etapas desse processo seguiram os princípios da impessoalidade e legalidade 

inerentes à administração pública: 

 
“Na verdade, eu não sei, eu não me lembro, eu não tenho a menor ideia de quem 
ganhou, porque minha preocupação – eu não sei quem é, eu não sei o nome, não sei 
de quem é – minha preocupação era, exclusivamente, saber se estava na 
legalidade na instituição, se o projeto, tecnicamente, era viável e se eles tinham 
uma equipe pra apurar. Então, eu não tinha nenhum laço, entremeio e amizade 
política de qualquer natureza em relação a isso” (COM4). 
 

“Na verdade, quando formula o edital, você tem que dizer todos os preceitos 
legais que originam isso e, na hora que você pede o projeto, você tem que fazer a 
análise do projeto à luz do que é uma análise de projeto, quais são os objetivos, 
metodologia, quais são as técnicas, quais são os recursos que eu tenho, qual o tempo 
de execução, minha viabilidade. E foi exatamente isso que foi pedido e que foi, 
depois (...)  Eles eram entrevistados para os projetos, para você sentir, inclusive, a 
capacidade técnica daquele grupo, porque às vezes muita gente encomenda o projeto 
e a equipe não está apta, não tem nem noção do que se trata” (COM4). 

 

 O presidente interino (COM1) não participou de nenhuma etapa, pois ele era 

representante de uma ONG e, apesar de não ter participado como proponente da seleção, 

inicialmente demonstrou interesse. 



 
 

 

  
 

 A pesquisada COM3 exercia dentro do Conselho apenas atividades administrativas, 

não participando das decisões desses processos. Enquanto que a entrevistada COM2 

participou da seleção, analisando e entrevistando os projetos concorrentes. No seu discurso 

fica evidente a criteriosidade do processo:  

 
“No processo de escolha, sim, eu participei. Nós, além de analisarmos os projetos, 
nós ainda entrevistamos as representantes de cada entidade dessas, pra checar 
algumas informações que o projeto não retratava: a questão da sustentação do 
suporte técnico que essa ONG teria pra executar aquele projeto. Então, houve uma 
entrevista”. 

 
 Na formulação do projeto das ONGs, houve um envolvimento de várias pessoas, do 

corpo diretivo da empresa a profissionais contratados, indicando que existiu uma preocupação 

em captar a percepção de diversos pontos de vista e envolver diferentes partes da organização. 

Todos os entrevistados participaram da formulação do projeto, uns com mais intensidade e 

outros com menos.  

 Nas falas a seguir, fica evidente que a formulação se deu em grupo, ou seja, várias 

pessoas se reuniram para discutir como seria o projeto:   

 
“No processo de formulação do projeto, eu participei ajudando no sonho que a 
gente tinha, na ideia. (...) E aí, surgiu, então, Auxiliadora, que foi a pedagoga de 
toda a elaboração pedagógica, toda a sistematização dos conteúdos. Então, 
juntamos dados históricos do projeto, a própria documentação dos convênios que já 
tivemos, a forma como o projeto ia sendo conduzido (através da educação infantil, 
já estava inserido na comunidade), então nós sentamos várias vezes pra essa 
elaboração” (ONG3). 
 

“Então, a gente sentou com pessoas capacitadas, com pedagogos, com 
psicólogos, advogados, pessoas conhecedoras da Constituição, dos direitos que 
abrangem os direitos da criança. A minha participação foi isso, de dar dicas 
importantes, especificas a respeito da formação desse projeto. Porque sou 
conhecedora das necessidades deles, da comunidade” (ONG5). 
 

 Em outros casos, observou-se que houve a participação mais ativa da pessoa que foi 

pesquisada, apesar de ter existido atuação de outras pessoas. A pesquisada da ONG7, ao ser 

questionada sobre a sua participação, respondeu: Foi a elaboração. Dessa forma, deu a 

entender que o processo de formulação tinha se concentrado nela. Em seguida, perguntou-se 

se mais alguém havia contribuído, a resposta foi: Teve. A equipe técnica naquele momento foi 

a elaboradora do projeto.  

 Outra indicação de tal fato pode ser confirmada com as falas dos pesquisados das 

ONGs2 e 4: 

 
“Eu, particularmente, sim, participei. O projeto, praticamente, foi meu. Eu fiz um 
curso de especialização de projetos sociais, Administração e Planejamento de 



 
 

 

  
 

Projetos Sociais, e aí, é onde eu aproveito. Até hoje a pessoa que faz essa ponte, sou 
eu, que busco. E aí, fui construindo. Claro que a gente tem momento de 
discussões aqui, mas a parte maior de pesquisa e organização foi minha” 
(ONG2). 
 

“Além da parte institucional, de apresentar o projeto e defendê-lo, ou seja, 
procurar, de todas as formas que ele fosse aprovado, ou seja (...)  nosso trabalho 
foi mais nessa linha institucional e, depois que a gente conseguiu isso, depois que a 
gente dotou a região do mínimo necessário (...)  nós tivermos várias vezes lá com os 
profissionais que foram contratados: com assistente social, fazendo palestras para os 
pais, para os adultos que iam trabalhar com essas crianças, trabalhando a questão de 
consciência e cidadania” (ONG4). 
 

 Na fala da ONG4, não está explícito que outras pessoas participaram do processo de 

formulação. Esta inferência se deu porque o pesquisado utilizou diversas vezes palavras que 

indicam isso: “nosso trabalho”, “a gente”. 

 Houve um caso em que a participação do pesquisado foi menos intensa, pois atuou 

como um supervisor do que estava sendo elaborado:  

 

“A gente fez na verdade um recorte de um projeto que já existia, incluindo a 
temática da exploração sexual, abuso e exploração sexual e a prevenção. Então eu, 
particularmente, só fiz a revisão do projeto” (ONG7). 

  

 Foi analisado também se o COMDICA fez parte desse processo de formulação dos 

projetos. O que foi constatado é que ele não participou efetivamente na construção dos 

mesmos, confirmando o que já havia sido cogitado anteriormente. Sua atuação se limitou à 

definição dos critérios contidos no edital. Diferentemente das parcerias privadas, a parceria 

público-privado é regida pelo princípio da impessoalidade, que limita a proximidade das 

partes no processo de formulação e de seleção do projeto.  

 

“De formulação não” (ONG1). 
 

“A formulação, não. Eles disseram o seguinte: o edital foi aberto para instituições 
que trabalhassem com crianças e jovens” (ONG4). 
 

“Não. De formulação não” (ONG6). 
 

“Não, nenhuma” (ONG7). 
  

 Apesar disso, houve entrevistados que perceberam, mesmo que indiretamente, a 

participação do Conselho nesse processo, pois o mesmo forneceu as diretrizes no edital, deu 

dicas ou indicou ajustes a serem feitos.  

 



 
 

 

  
 

“Eu diria que sim, no sentido de que ele estabeleceu, através do edital, como o 
projeto devia ser formulado. E aí então, nós formulamos, entregamos, eles nos 
chamaram “vocês podem melhorar essa frase?”. Então, eu creio que esse também foi 
um processo de participação do COMDICA” (ONG3). 
 

“Sim, nos ajudou porque dava dicas” (ONG5). 
 

“Diretamente, não, porque a gente já levou a proposta. (...) Mas, assim, alguns 
ajustes, mas pequenos ajustes foram feitos. Mas no geral, o projeto já foi 
construído e foi colocado lá para aprovação” (ONG2). 
 

 Poucos foram os pontos em que as organizações mantiveram contato para desenvolver 

a parceria, restringindo-se às etapas previstas no edital (entrega e apresentação do projeto, 

apresentação de documentação e relatórios, através de emails). Durante o processo de seleção, 

os contatos foram mais frequentes, até mesmo porque o projeto foi (COMDICA) e voltou 

(ONGs) para serem feitas modificações, tanto para esclarecer pontos que não estavam claros 

ou que precisavam ser melhorados.  

 Após o término do projeto, a maior parte das ONGs relatou que os contatos se 

tornaram inconstantes e superficiais, pois, geralmente, se limitaram às informações em 

relação às assembleias. 

 
“Não tem como mensurar (...) Não tem uma sistematicidade” (ONG1). 
 

“Não existe. (...) Qualquer evento que tem, qualquer informação que tem, elas 
entram em contato e tem as assembleias, que são mensalmente, tem as 
extraordinárias, dependendo da necessidade, mas, enfim, quinzenalmente, 
mensalmente, são mantida essas informações” (ONG2). 
 

“(...) o COMDICA se dispõe para passar as informações mensal, no tocante às 
assembleias”. (ONG3). 
 

“Não temos. No dia-a-dia, não”. (ONG4). 
 

“Não tem essa coisa orgânica, contínua, uma comunicação mais contínua, 
não”. (ONG6). 
 

 Somente a ONG5 mantém uma relação mais interativa, pois disse que semanalmente 

são realizados contatos entre eles. Isto pode estar relacionado ao fato de que a organização 

fazia parte da vice-presidência do COMDICA. 

 A ONG7 indiretamente falou que os contatos se dão nas reuniões mensais, mas 

abordou um ponto importante a ser mencionado; a pesquisada justifica a baixa frequência de 

pontos de interação com o fato de o COMDICA ter enfrentado dificuldades em sua gestão.  

 



 
 

 

  
 

“Se a gente precisa, a gente pode solicitar, mas como a gente estava num ano de 
muito atropelo ano passado (2008) por parte do COMDICA (...) Em função dessas 
mudanças de presidentes, que foram três, passou-se um tempo até sem 
presidente. Isso dificultou essa comunicação mútua, recíproca entre as não-
governamentais e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente” (ONG7). 
 

 Por outro lado, os pesquisados do Conselho também externaram que as ONGs não 

procuraram manter uma maior proximidade participando das reuniões mensais, 

principalmente daquelas que não compõem o COMDICA.  

 

“Porque, inclusive, um negócio que a gente brigava muito com eles era a questão 
da participação, porque uns eram conselheiros de umas ONGs – aí tinha um 
representante –, mas a presença, que era uma das coisas que a gente tava batendo 
mesmo, a presença dos outros, era super importante. Mas essa questão de Conselho 
aqui ainda é muito esvaziada, tanto o Conselho Municipal de Saúde, aqui o 
COMDICA, eu acho completamente esvaziado, dada a relevância das questões 
tratadas” (COM4). 

 
“Havia o discurso. Tinha-se necessidade, comentava-se sobre isso, mas na prática, 
acho que não aconteceu, pelas dificuldades de cada ONG, de estar se deslocando 
nesses momentos” (COM1). 
 

 Portanto, durante o processo de formulação de editais e projetos, é necessário que não 

exista uma maior interação. Porém, isso não deve ser mantido nas relações externas a esses 

procedimentos, pois é importante tanto para o Conselho quanto para as ONGs que exista uma 

participação nas discussões referentes à criança e ao adolescente e um conhecimento do que 

está sendo realizado fora desse espaço.  

 Diante do que foi discutido anteriormente, pode-se dizer que neste nível de análise a 

parceria COMDICA-ONG é caracterizada pela restrição dos pontos de interação em que 

durante um breve período é mais acentuado, mas não é mantido ao longo do tempo. Assim 

sendo, enquadra-se no estágio Filantrópico. 

 

 

8.6 Complexidade Administrativa 
 
 
 
 A avaliação exigida por parte do COMDICA para analisar os resultados foi prestada 

por meio de um relatório. Neste, a ONG descreve como foi desenvolvido o projeto, os 

resultados obtidos e o modo que foi utilizado o recurso (toda a documentação tinha que estar 

em anexo). As falas a seguir corroboram com tal entendimento: 

 



 
 

 

  
 

“No final, eles apresentam um relatório. Há um relatório no processo, porque até 
os recursos eles não são repassados... É repassado 50% depois 50% (nessa época foi 
repassado 50% depois 50%). E aí, eles tinham que apresentar os relatórios com 
metas atingidas pra poder, então, eles receberem a segunda parcela e, também, 
se não apresentarem esse relatório, eles se inviabilizam pra próximos projetos” 
(COM2). 
 

“A gente passou um relatório” (ONG1). 
 

“O que foi pedido foi o relatório final , mas isso aí já tá no cronograma do projeto 
em si. Todo projeto você faz um relatório final” (ONG2). 
 
“Nós tínhamos que prestar contas, provando todas as despesas dentro do item 
orçado. Os objetivos traçados no edital. Esse documento a gente também enviava 
junto com a prestação de contas” (ONG3). 
 

“(...) nossa prestação de contas foi aprovada com louvor. Ele voltou, pra gente 
fazer algumas correções, algumas justificativas: porque faltou prazo ou usou isso. 
Aí a gente justificou, tudo direitinho. Depois ele nos informaram que, tinha sido 
aprovado com louvor, a prestação de contas” (ONG4). 
 

“Sim. As notas fiscais, os documentos entregues” (ONG5). 
 

“Olha, a gente mandou um relatório da primeira parcela” (ONG6). 
 

“O resultado final foi apresentado como relatório institucional de todo o 
processo e avaliação” (ONG7). 

  

 A ONG6 apresentou apenas o relatório da primeira parte do projeto, pois devido ao 

não cumprimento de um item exigido no edital (conta própria para o depósito do recurso), não 

foi liberada a segunda parte da parcela. O pesquisado reclama que não houve um feedback 

desse relato e aponta que ainda não existe uma política de avaliação e monitoramento por 

parte do COMDICA. 

 
“A gente não teve feedback do relatório. Eu vou dizer a você que eu acredito que 
ainda não tenham uma política de avaliação e monitoramento dos projetos, ou 
se tem, ela não é efetivada dentro da esfera do conselho” (ONG6). 
 
  

 Com o discurso da pesquisada COM4, percebe-se que a atenção se voltou para a 

prestação de contas e não para verificar se os objetivos propostos tinham sido alcançados. É 

também apontado que há muita dificuldade para os membros do Conselho acompanharem de 

perto o andamento dos projetos selecionados.  

 
“Então, o que eu sei é que nessa fase (primeira) muita coisa a gente tava realmente 
cobrando e houve uma preocupação, de fato, muito grande com a questão da 
prestação de contas, porque algumas organizações não puderam participar, porque 
tinham dívidas. Não é que houve má fé, muitas vezes não houve má fé, mas houve 
teimosia de achar que podia fazer” (COM4). 

 



 
 

 

  
 

“É como eu lhe disse. Nós temos só o corpo de conselheiros, nós não temos o 
corpo técnico, então, fica dependendo muito dessa disponibilidade – na época 
não tínhamos carro, agora, graças a Deus, a gente... Foi um avanço que nós 
conseguimos ano passado, que a prefeitura colocasse um veículo, pra a gente fazer 
um acompanhamento melhor, tanto das instituições – porque a gente tem que fazer 
um cadastramento e a gente não cadastra sem visitar – como o próprio 
acompanhamento dos projetos. Então, nessa época, era muito difícil por isso, 
porque além de nós conselheiros termos, geralmente... Geralmente não, na sua 
totalidade, – pela força da lei teria que ser um chefe de departamento ou um 
secretário, aí já fica difícil porque um chefe de departamento é extremamente 
ocupado e a questão do veículo” (COM2).  
 

 A falta de acompanhamento para verificar se o que constava no parecer ocorreu é 

confirmada por algumas ONGs. Esta fiscalização seria importante não só para avaliar se o 

recurso foi aplicado da forma correta, mas até mesmo para auxiliar as ONGs no cumprimento 

de seu objetivo. 

 

“Eu vou ser muito sincera, a gente até ficou esperando umas visitas do pessoal, 
porque tinha comissão de políticas públicas. O pessoal deixou isso muito bem 
claro, que iriam fazer visitas, que iriam conversar com os jovens e ver como é que 
estavam as ações, mas nós não recebemos nenhuma visita. Não respondemos 
nenhum questionário avaliativo” (ONG2). 
 

“Diretamente, eu não sei. Que eu saiba, não teve esse acompanhamento” 
(ONG5). 
 

“Não”  (ONG6). 
 

“Mas em momento nenhum, eu sou sincera como coordenadora do projeto, como 
executora e elaboradora que eles não tiveram em nenhum momento a 
participação dentro de uma oficina nossa” (ONG7). 

 

 Em alguns momentos, os pesquisados das ONG1 e 4 receberam telefonemas por parte 

do Conselho para sondar como estava o andamento do projeto. 

 

“(...) na hora que o pessoal ligou que pediu informação. Então, a gente foi dando 
(informação)” (ONG1). 
 

“Eles monitoravam em alguns momentos, eles pediam informações de como 
estava indo o projeto. Por exemplo, eu mesmo tive, durante a realização do 
projeto, umas três vezes no COMDICA, em contato com o presidente, na época” 
(ONG4). 
 

 Apenas a ONG4 relatou que recebeu a visita do presidente em um passeio, mas de 

forma descontraída:  

 
“O acompanhamento foi mais informal, através de visitante. Nós tivemos visita 
do Eugênio Parcelle (presidente)” (ONG4).  
 



 
 

 

  
 

E a própria organização procurou o COMDICA para tirar dúvidas durante o projeto e 

não o contrário:  

 

“E aí, que precisamos sim, procuramos a comissão pra tirar dúvidas, fazer alguns 
ajustes” (ONG4). 
 

 Houve na seleção do projeto a indicação de que haveria um acompanhamento por 

meio de visitas, como citado pela ONG2: O pessoal deixou isso muito bem claro, que iriam 

fazer visitas, que iriam conversar com os jovens e ver como é que estavam as ações. Porém, a 

entrevistada da ONG6 relata que o COMDICA, na época da implementação dos projetos, 

enfrentava problemas estruturais e, por isso, não pode fazer essas inspeções: 

 

“Recentemente é que o COMDICA conseguiu um motorista e um veículo, para 
estar também visitando as instituições que queiram se cadastrar e as que já são 
cadastradas, pra fazer o monitoramento e também estar participando um pouco 
dessa, da gestão desses projetos que foram aprovados” (ONG6).  

 

 Os pesquisados COM1 e 2 reconhecem essa falha e concordam que o monitoramento é 

aquém de como deveria ser feito. 

 

“Agora também acho que há uma falha do COMDICA nesse monitoramento 
desses projetos – deve haver um maior rigor com relação a esse acompanhamento – 
pela própria falta de estrutura do COMDICA, pela falta de conhecimento dos 
conselheiros em relação a impactos e resultados, como é que você monitora isso. 
Então, há necessidade desse tipo de conhecimento, também, por parte dos 
conselheiros” (COM1). 
 
 
“Nós temos uma fragilidade ainda muito grande no acompanhamento de 
projetos, então, a gente precisa... Eu quero dizer, com muita segurança, eu teria que 
ter resultados concretos e que seriam oriundos de pesquisas, de algum trabalho. Mas 
da própria constituição do COMDICA, que é formado só de conselheiros – nós não 
temos um grupo técnico – o acompanhamento fica muito fragilizado” (COM2). 

 
 
 Quando se perguntou para os representantes das ONGs se existe troca de informações 

entre o COMDICA e a ONG, a maior parte respondeu que sim. Os discursos indicaram que os 

contatos pessoais se dão, principalmente, nas assembleias, ou quando a ONG elabora um 

novo projeto. Porém, como salienta a pesquisada da ONG1: esse é o papel dele, de estar 

acompanhando (registro de projetos). Assim, é uma obrigação exigida pela lei e não de fato 

um interesse maior de manter um canal de comunicação. Outras formas de comunicação entre 

eles sào impessoais, tais como e-mails, cartas, mala-direta.  



 
 

 

  
 

 Entretanto, os entrevistados COM1 e 3 afirmaram que não existe troca de informações 

entre eles. Isso pode estar relacionado ao fato de eles considerarem que as informações 

trocadas nas assembleias, na renovação no cadastro e nos projetos são informações mínimas e 

obrigatórias, não se caracterizando por ser uma comunicação dialogada.  

 O representante da COM1 relatou que houve uma comunicação maior durante o 

processo e havia a vontade de que essa troca continuasse. Porém, isso não ocorreu de fato. O 

quadro a seguir apresenta o resumo das falas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

Pesquisado Fala dos entrevistados Como é feita 

 
 

COM1 

Houve isso de forma mais densa no momento da seleção das 
ONGs (....) 
Havia o discurso (de continuar após a seleção). Tinha-se 
necessidade, comentava-se sobre isso, mas na prática acho 
que não aconteceu, pelas dificuldades de cada ONG, de 
estar se deslocando nesses momentos. Eu não tenho 
conhecimento sobre isso. 

- presencial (assembleias) 

 
 

COM2 

Não. Em 2008, nós fizemos uma ampla revisão dos cadastros. 
Nós chamamos as ONGs para renovarem seus cadastros e nós 
dispomos de um quadro atualizado com qual a missão de cada 
ONG, qual os objetivos que eles perseguem, como é que eles 
trabalham. A qualquer hora, qualquer pessoa, qualquer cidadão 
pode ter acesso a esses dados. 

 
 
 

- 

 
 

COM3 

Não. Na realidade, isso a gente pode colocar ainda como uma 
das metas que ainda precisa muito melhorar. A gente tem, no 
cadastramento, todo o quadro da ONG, no que ela trabalha, 
porque se pega o estatuto, se pega o regimento interno. Então, a 
gente... o subsídio de saber onde é que ela trabalha. Mas ainda 
não temos um quadro mais realista das dificuldades... 

 
 

- 

 
COM4 

Então, quem vinha (assembléias) – é isso que eu queria dizer, 
depende muito da participação –, quem vinha estava presente, 
sabia e estava ciente. 

- presencial (assembleias) 

ONG1 Existe. Sempre que a gente elabora um projeto novo, a 
gente leva pra que o COMDICA registre esse projeto lá. (...) 
Em relação às informações do COMDICA, quando a gente 
acompanha as assembléias. 

- presencial (assembleias, 
atualização de projetos) 
- e-mails 
- cartas 
- mala-direta 

ONG2 Existe, geralmente, nas assembléias eles colocam, tem um 
espaço aberto. E também os e-mails, eles mantêm sempre 
uma comunicação atualizada, através de e-mails, dos 
encontros que acontecem, alguma informação... (ONG2). 
 

- presencial (assembleias) 
- telefone 
- e-mails 
          

ONG3 Há, porque o registro do COMDICA exige que periodicamente 
seja renovado e isso é feito mediante a atualização de 
documentos formais, jurídicos, como, também, do relatório 
de atividades. Então, essa troca é a gente renovando lá os 
relatórios de atividades. As informações do COMDICA, eles 
têm assembléia mensal, que eles dão (informação) 

- presencial (reuniões 
mensais, palestras, 
atualização de projetos)  
- internet 

ONG4 Algumas vezes. Agora mesmo eles convidaram a gente pra 
estar dia 18 (fevereiro) lá, na reunião que vai haver (ONG4). 
 

- Telefone 

ONG5 Causa uma aproximação maior. Já tentou buscar uma 
aproximação maior. (ONG5). 
 

- reuniões (assembleias) 
- informações 
- e-mails. 

ONG6 Uma comunicação formal não, não tem. Relatórios que a 
gente produza especificamente pro COMDICA ou vice-versa 
não. 
 

- não especificou.  

ONG7 Nessas reuniões ficam abertas essas questões. Se a gente 
precisa, a gente pode solicitar, (...) (ONG7). 
 

- reuniões (assembleias) 

Quadro 12: Troca de Informações. 
Fonte: própria pesquisa. 

 
  



 
 

 

  
 

 Portanto, a comunicação existente entre o COMDICA e as ONGs é restrita, pois não 

há um diálogo aberto e constante. As informações trocadas são superficiais e aperiódicas.  

 Neste nível de análise, percebe-se que, respeitando as particularidades informadas 

anteriormente, a parceria se enquadra no estágio Filantrópico, pois houve a entrega de 

relatórios, mas não houve acompanhamento e a comunicação entre as partes (COMDICA e 

ONGs) é restrita, não havendo um diálogo aberto e constante. 

 

 

8.7 Valor estratégico   
 
 
 
 Os benefícios advindos da parceria para as ONGs vão além das vantagens financeiras, 

diferenciando-se em ganhos internos (organizacionais) e externos (comunidade). Os 

pesquisados das ONGs 1, 4, 6  e COM1 perceberam ganhos internos:  

 
“Eu acho que houve uma experiência, sobretudo uma experiência de como esse 
tipo de ação é desenvolvida. Sobre, inclusive, as dificuldades em decorrência disso 
também, porque você vê que no ano passado não houve edital. Nós perdemos o 
prazo em relação à política, alguma coisa assim. Então, precisava-se estar mais 
atento” (COM1). 

 

“Primeiro que foi um aprendizado desde o processo seletivo.(...) Foi um processo 
interessante, a própria experiência em si, porque a cada intervenção dessa a gente 
enriquece mais, desenvolve novas metodologias, novas propostas de 
intervenção, capta mais desse público que a gente ta atendendo” (ONG1). 
 

“A gente pode começar o processo de profissionalização da instituição” 
(ONG4). 
 

“(...) operacionalizar aquilo que a gente concebe, concebeu nos planos municipal 
e estadual, ou seja, a gente faz fóruns, faz reuniões milhares, (...) Então o benefício 
é a gente ver acontecendo. (...) E aí os recursos são fundamentais e os benefícios é 
isso. É ter os recursos pra garantir uma ação qualificada”  (ONG6). 

 

 Por sua vez, as ONGs 2, 3 e 7 identificaram ganhos internos e externos: 
 

“Os profissionais que a gente pode aproveitar alguns profissionais da ONG 
nessa ação, nas oficinas. (...) A parte também de materiais e equipamentos que 
também foram mínimos, mas que também precisaria. Tudo isso a gente só 
podia fazer se tivesse realmente um recurso financeiro. Mas o resultado do 
trabalho em si, o reconhecimento da comunidade quando a gente ia para lá” 
(ONG2). 
 

“Eu creio que há um aspecto de credibilidade. O fato de termos elaborado um 
projeto que foi aceito, foi entendido como um projeto que encaixou dentro das 
exigências. Outra, o projeto conseguiu dar conta – não tivemos problema com 



 
 

 

  
 

prestação de contas (...) a nossa relação com o COMDICA, uma relação mais 
aproximada. E pra sociedade também é assim” (ONG3) 
 

“Começando com a questão dessa qualidade do atendimento, melhorando até a 
questão da remuneração dos profissionais. (...) E os resultados, porque o 
primeiro é da auto-estima (crianças e adolescentes)” (ONG7). 

 

 As pesquisadas da ONG5 e do COM2 notaram apenas ganhos externos: 

 
“(...) foi a qualidade do ensino que as crianças adquiriram, isso foi o melhor. 
Porque um trabalho como esse é tudo que a gente quer. É ensinar e ver o resultado, 
através das crianças e dos adolescentes” (ONG5). 
 

“Mas a gente pode dizer, assim empiricamente, que a gente sente que, nesse ano, a 
gente pôde visualizar na própria cidade, por reportagens dessas ONGs, que eles 
deram mais visibilidade ao trabalho, a questão do próprio Estatuto da Criança e 
do Adolescente ficou mais visível em função da realização desses projetos” 
(COM2). 
 

 Quando se perguntou a respeito dos resultados sociais obtidos com a parceria, houve 

mais uma vez a confirmação que não houve de fato um acompanhamento, pois o COMDICA 

se baseou no que foi apresentado no relatório ou nas visitas, que foram quase inexistentes: 

 
“Eu acompanhei três projetos. Eu tive no fechamento. (...)Às vezes, você ficava só 
no relatório do papel – eles têm que fazer um relatório final, de prestação de 
contas – e você analisava em cima disso, vendo as notas fiscais e as ações, 
fotografias, essas coisas. Então, a presença desses conselheiros na instituição, na 
comunidade, vendo realmente o que ta acontecendo, é muito... (COM1). 
 
Por exemplo, um projeto, que eu acompanhei mais de perto, foi o do Passo da 
Pátria. A gente pôde ver tanto essa questão de reforçar o conhecimento dos 
direitos, pela própria comunidade, pela própria sociedade se apropriar desse 
conhecimento que a criança e o adolescente têm direitos e têm deveres 
também” (COM2). 
 
 

 O resultado social, como é de difícil mensuração, foi percebido pelas ONGs de modo 

subjetivo. A pesquisada da ONG1 notou as mudanças comportamentais dos participantes, pois 

no início muitos eram indisciplinados, e a participação mais ativa das famílias no 

enfrentamento da problemática (abuso e exploração sexual, violência familiar). 

 

“Ah, isso é logo de imediato. A gente assim... com os professores principalmente, na 
observação direta com esse aluno. Muitas vezes, um comportamento 
indisciplinado, ele pode revelar, por traz disso, uma condição de desajuste mesmo, 
familiar, de violência, comunitária, e até dos próprios professores mesmo com os 
alunos” (ONG1). 
 

“Então, logo de imediato eles ligam:  
 - Olhe, estou percebendo essa e essa tal situação, como é que eu faço? Pra onde 
caminho? Onde posso fazer uma denúncia? Mas eu não quero me expor...” (ONG1). 



 
 

 

  
 

 As pesquisadas das ONGs 3, 4, 5 e 7 indicaram como um resultado social a 

transformação dos atingidos (crianças, adolescentes, seus pais, a comunidade).  

 
“Então, como era uma condição para permanecer no projeto estando na escola, 
então muitos já desistiram de desistir, digamos assim, da escola. Então isso para 
gente foi também um ganho, esse incentivo: para não desistir da escola, para 
continuar a sua vida escolar. E um outro ganho, também, foi o que a gente 
descobriu de potencial dos jovens. Que precisa só o que? Precisa eu ter uma 
orientação e uma oportunidade, fazer as coisas organizadas, exigir deles o 
cumprimento de horário”. (ONG2). 
 

“O envolvimento das famílias nas oficinas que tivemos sobre o direito da criança, 
da participação, do lado do aprendizado” (ONG3). 
 

“Eu creio que, sem nenhuma dúvida, o resgate da cidadania daquelas crianças” 
(ONG4). 

 

“Crianças felizes, alunos felizes, famílias satisfeitas com nosso trabalho. 
Conhecimento: crianças que tratam a instituição, saber como se comportar em 
determinadas situações, mas que, diante daquele ensinamento foram adquirindo 
esse conhecimento e se tornando cidadãos. Então, esse foi o maior benefício” 
(ONG5). 
 

“Dentro desse trabalho a gente também atendeu a re-socialização familiar no psico-
social. Então, essa equipe técnica também montada para o atendimento, favoreceu as 
visitas domiciliares, onde os resultados psico-sociais naquele momento foram 
muito importantes para a comunidade” (ONG7). 

 

 De uma forma peculiar, a ONG6 indicou como um resultado social uma mudança na 

própria organização. Pensa-se que quando o pesquisado falou isso, foi com a intenção de dizer 

que a melhora na organização e a continuidade do trabalho possibilita uma transformação 

mais efetiva da sociedade.  

 
“A qualificação dos profissionais. Que isso se dá de uma maneira... Muitas vezes a 
nossa grande preocupação é que isso fique muito descontínuo. (...)E eu penso que o 
projeto com o COMDICA garante que a gente tenha essa continuidade, ou seja, 
um tema que não vai desmontar uma estrutura já prévia, pelo contrário, vem 
apenas a contribuir. Então eu acho que essa continuidade é importante na relação 
com as parcerias” (ONG6). 

 
 
 Apesar de não existirem métodos objetivos de mensuração dos benefícios e dos 

resultados sociais advindos da parceria, percebe-se que houve avanços nesses dois tópicos 

para o COMDICA e para as ONGs. 

 Pode-se dizer que nesse nível de análise a parceria COMDICA-ONG é caracterizada 

pela mutualidade de benefícios e o alinhamento dos resultados, sendo importante para ambos. 

Assim sendo, enquadra-se em um ponto dentro do estágio Aproximativo. 

 



 
 

 

  
 

8.8 Motivos 
 

 

 Um dos motivos citados pelos entrevistados do COMDICA está relacionado ao 

cumprimento da legislação, não dando a entender que as ações das ONGs são importantes 

para a missão do COMDICA e para a sociedade. 

 
“Todos os anos – faz parte da própria legislação do COMDICA –, pra ele 
executar o Fundo da Criança, ele tem que expedir editais, convocando as entidades 
não-governamentais (e até podem ser governamentais, desde que estejam dentro dos 
critérios do edital) a apresentarem projetos pra se candidatarem aos recursos do 
fundo, do Fundo da Infância (FIA). Então, é uma coisa de praxe, que tem que ser 
feito” (COM2). 

 

“Na realidade, a lei do COMDICA diz que existe uma verba, tanto municipal como 
federal, que tem que ser repassada a projetos sociais. Então, todo ano, o 
COMDICA tem por obrigação usar o dinheiro que a prefeitura manda pra 
SEMTAS a disposição de projetos sociais, pela liberação de uma assembléia, 
pra projetos sociais. E aí, entre os conselheiros, eles determinam qual é a área e 
que atuação vai ser aquele ano. E aí, as ONGs que trabalham nesse setor são 
comunicadas e, quem quiser, faz os projetos e daí são feitas as avaliações” (COM3). 

 

 Porém, também há a percepção de que as ONGs desempenham um papel importante 

na complementação das políticas públicas e a parceria seria uma forma de apoiar as iniciativas 

delas:  

 

“Na verdade, eu entendo que na política nacional, estadual, municipal, você tem 
que estar, também, subsidiando as ONGs, que trabalham na política social de 
garantia de direitos da criança e do adolescente, aí, foi com esse intuito, de você 
estar fomentando, dando condições às ONGs, que efetivamente têm colaborado com 
a política, de ter condições de sobrevivência e de tocar as coisas que já estavam em 
curso” (COM4). 

 

 Outro motivo citado pelo COM2 é dar sustentabilidade aos projetos e incentivar que 

elas busquem a melhoria de seus projetos. 

 
“(...) Então, em decorrência desse volume (recursos doados), um recurso que não é 
grande coisa, vale ressaltar, é que se abriu um edital, como uma forma de se dar 
um maior equilíbrio, inclusive, a esses projetos. Colocar pra sociedade uma 
espécie de disputa positiva. Então a intenção foi essa” (COM2). 
 

 O motivo mais citado pelas ONGs foi o de captar recursos; quando não estava 

expresso nas falas, ficava implícito. A ONG1 buscou a parceria para continuar um projeto que 

já havia desenvolvido. A organização desenvolve vários projetos ao longo do ano para 

alcançar um objetivo maior institucional que é planejado anualmente e, para tanto, precisa de 



 
 

 

  
 

recursos para realizar suas metas. Os projetos são continuamente reformulados para se 

adaptarem à realidade e, ao mesmo tempo, serem concertadas as falhas anteriores. 

  
“Apresentamos um projeto que a gente já tinha o piloto dele, que era pra 
implementação das CIPAVES (Comissões Internas de Prevenção à Acidentes e 
Violência nas Escolas). Esse projeto iniciou a partir de uma parceria nossa com o 
Instituto WINROCK, que é um instituto subsidiado pelo ministério do trabalho 
norte-americano, que trabalha com questões de enfrentamento ao trabalho infantil. 
(...). Então, a gente precisava garantir, por uma questão de deslocamento, de 
alimentação, de material didático, enfim, para a gente estar realizando essas 
atividades nas escolas. (...) Então, a gente fez isso, aprimoramos esse projeto pra 
apresentar ao COMDICA, e acabou sendo aprovado e a gente desenvolveu” 
(ONG1). 
 

 Da mesma forma, a ONG6 tinha o interesse de com o recurso desenvolver um projeto 

complementar ao que já estava sendo realizado. Além disso, é uma organização que trabalha 

diretamente nas discussões da problemática que o edital buscava atingir. 

 
“Primeiro, porque nós participamos aqui de duas instâncias que discutem o 
plano, tanto municipal como estadual de exploração sexual infanto-juvenil, crianças 
e adolescentes.(...) Nesse edital, especificamente em 2007, a gente apresentou 
como estratégia de complementação ao conteúdo de formação que a gente tinha 
elaborado na capacitação dos profissionais” (ONG6). 

 
 Para outras, além de obter auxílio financeiro, o que motivou foi a oportunidade que 

elas tiveram de atender uma população carente. 

 
“Então, para a gente, foi bom por dois motivos: a gente teve a possibilidade de ter 
um aporte financeiro (...), e a possibilidade d’a gente ir atuar numa esfera, num 
segmento social excluído, totalmente excluído” (ONG4) 
 

“O respaldo, uma espécie de respaldo: o financeiro, da sociedade. Nós precisamos 
dessa integração, nós precisamos dessa unidade com órgãos competentes, assim 
como o COMDICA, que é voltado pra criança e o adolescente. Pra nós podermos 
estar embasados dentro das sociedades, sermos conhecidos, estarmos 
consolidados, realmente, como uma instituição séria. Então, foi isso que nos 
levou a buscar a parceria com eles. E a questão financeira também, porque um 
trabalho desses não é fácil de levar sozinho não” (ONG5). 
 

“(...) quando veio o edital a gente achou interessante numa forma até de melhor 
sustentar o projeto e atender melhor as crianças e os adolescentes” (ONG7). 
 

 A ONG2 e 3 apenas relataram a chance de assistir à comunidade. Porém, fica implícito 

que o recurso era quem dava suporte para atingir o objetivo almejado. 

 
“Bom, o motivo é de conhecer um pouco da realidade do bairro , dessa zona 
aqui onde a gente atua. (...) E quando surgiu essa oportunidade, ai a gente pensou 
em montar uma proposta e concorrer. No sentido de ajudar, contribuir com algo 
a mais com aquela comunidade” (ONG2). 
 



 
 

 

  
 

“Nós buscamos essa parceria com o COMDICA porque era algo fruto de um 
anseio nosso de poder trabalhar com crianças e adolescentes que ficam na rua. 
(...) Então, foi no sentido de interceder e envolver também as famílias, porque, 
através da música, nós também realizamos atividades com as famílias” (ONG3) 
 

 

 

8.9 Dificuldades 
 

 

 De acordo com os membros do COMDICA entrevistados, muitas ONGs têm 

dificuldades em formular projetos e fazer a contabilidade da organização. Outro ponto 

abordado é a relutância em procurar o COMDICA para fazer o cadastro. Portanto, as maiores 

debilidades delas são a sustentabilidade e a capacidade técnica. O Quadro 13 apresenta o 

resumo das dificuldades do COMDICA.  

 

Quadro 13: Resumo das Dificuldades do COMDICA 
Fonte: própria pesquisa. 
  

 As dificuldades apontadas pelas ONGs são referentes a diversos aspectos. Cada 

organização relatou uma dificuldade diferente, exceto duas que disseram que não enfrentaram 

COMDICA Dificuldade Fala do entrevistado 

 
 

COM1 

 
Formulação do 
Projeto 
 

Há dificuldade, inclusive, na produção do projeto. A própria viabilização 
do projeto escrito, você vê que as instituições têm uma dificuldade de 
fazer uma apresentação, uma justificativa, desenvolver uma metodologia, 
demonstrando os impactos e resultados que aquilo vai ocasionar. Então, 
sentimos muita dificuldade. 
 

 
 

COM2 

 
Formulação do 
Projeto 
 
Contabilidade 
 

Dificuldade, por exemplo, de fazer o acompanhamento contábil. Eles têm 
muita dificuldade a parte financeira do projeto, desde a sua elaboração 
até a própria prestação de contas. Então, a gente sente que precisa ainda 
haver muita formação pra que eles possam trabalhar nessa parte, tanto na 
elaboração de projeto, como acompanhamento financeiro de projeto, eles 
têm muita dificuldade nesse sentido. 
 

 
 

COM3 

 
 
Fazer o 
cadastramento 

Nenhuma. Eu acho que a parceria do COMDICA com as ONGs não tem 
dificuldade, eu acho que tem dificuldade é de as ONGs entenderem que 
existe o COMDICA, eu acho que é o contrário. Nós temos hoje 
cadastrado um número muito pequeno da realidade verbal de ONGs e é 
lei – toda ONG que trabalha com criança tem a obrigação de se cadastrar 
no COMDICA – e, infelizmente, nós não temos ainda um percentual, 
vamos dizer assim, coerente com relação a esse cadastramento. 

 
 

COM4 

 
Formulação do 
Projeto 
 
Irregularidades  

Umas, por questões técnicas. Eu acho que algumas não tiveram os 
projetos aprovados porque não sabiam sequer fazer um projeto. Outras 
estavam com um projeto mais – pra um desavisado, fazia de conta, 
porque tinha botado lá objetivos, blábláblá –, mas quando você sabe ler, 
estava tudo trocado e quando você pegava a equipe técnica não tinha pra 
onde correr. Outra questão que é complicada é que a ONG tem que estar 
absolutamente em dia, estar legal. Muitas estavam com a condição a 
desejar. 



 
 

 

  
 

nenhum problema. Foram apresentadas como dificuldades a falta de estrutura do COMDICA 

(na verdade isso é a causa); a diversidade de pontos no edital a ser seguido, indicando que a 

organização formulou o projeto especificamente para o edital; a falta de continuidade, pois 

não houve uma nova publicação em 2008, dando a entender que a parceria se resume ao 

repasse de recursos; a burocracia inerente ao setor público; a descontinuidade de gestão do 

COMDICA; e até mesmo a falta de experiência da própria ONG (nunca havia feito um 

projeto social e realizado uma parceria). O Quadro 14 expõe a síntese das dificuldades das 

ONGs. 

 

Quadro 14: Resumo das Dificuldades das ONGs. 
Fonte: própria pesquisa. 
 

 

 

ONG Dificuldade   Fala do entrevistado 

ONG1 Falta de estrutura 
do COMDICA 
 

Dificuldades... Talvez pela própria estrutura do COMDICA , como ele ta 
montado. Uma das grandes dificuldades que a gente vê é que ele não tem uma 
estrutura de secretaria, de funcionários. Então são profissionais que trabalham 
em outras instituições, mas que tem assento no COMDICA e fazem parte das 
comissões. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, desse pessoal sentar de fato pra 
analisar os projetos, pra elaborar edital, porque tudo isso demanda tempo. 

ONG2 Critérios do edital A dificuldade foi seguir as normas do edital, porque tinha algumas coisas...eles 
fizeram o lançamento do edital. (...) Então assim, mas a maior dificuldade foi 
preencher os critérios do edital. Tinha o público alvo, situação de rua que você não 
podia fugir. 
 

ONG3 Falta de 
Continuidade 

A dificuldade é quando não há oferta de acesso, de possibilidade. Pra nós, quando 
tivemos o anúncio, a informação e lemos isso no jornal que “o COMDICA abre 
edital” foi uma facilidade muito grande. E aí, ao procurarmos as instruções, as 
informações, também foi nos dado todas as áreas, todo o acesso. (...) Mas a 
dificuldade era essa, de não poder dar continuidade. No ano seguinte não houve 
publicação do edital. 
 

ONG4 Falta de 
experiência 
 

A dificu ldade, na verdade, eu acho que foi a falta de costume. Nos não tínhamos 
ainda nenhuma parceria firmada. 
 

ONG5 Não houve Não. Naquela época... 2007... Depois que o recurso, digamos, foi liberado, através 
do papel e, nesse momento, o resultado positivo ao nosso favor, não houve nada. 
 

ONG6  
Burocracia 
 
Descontinuidade da 
gestão 

Dificuldades burocráticas. Para mim essa é uma das primeiras questões assim que 
eu acho complicado na gestão pública, né? A burocracia trava muitos processos.(...) 
Então... E aí também tem todas as mudanças que ocorrem internamente no 
COMDICA, né? Desde a gestão interna, né? Até as mudanças realmente da 
gestão municipal. Então tudo afeta, acho que isso é uma dificuldade, essa 
descontinuidade. Do funcionamento de uma estrutura institucional que deveria ser 
minimamente autônoma, e em função dos acordos político-partidários que se faz e 
também a influência eleitoral no funcionamento do processo. 
 

ONG7 Não houve 
 

Naquele momento, não houve dificuldade porque o COMDICA funcionava. Até 
o ano 2007 o funcionamento do COMDICA foi na sua totalidade. Mas infelizmente 
no ano de 2008, nós não tivemos nenhum acesso. 
 



 
 

 

  
 

8.10 Diferenças 
 

 

 O COMDICA não relatou nenhuma diferença, pois não tinha outro parâmetro para 

fazer a comparação. Da mesma forma que as dificuldades, as diferenças apontadas pelas 

ONGs são relacionadas em momentos diversos. Assim sendo, confirma o que Austin (2001) 

declara, que cada parceria é singular. As diferenças relatadas se referem aos aspectos de 

planejamento e controle, pois em alguns casos existe uma agenda anual e há um maior 

acompanhamento; ao repasse de dinheiro, pois outras repassam somente o material a ser 

utilizado nas atividades; às especificidades (foco delimitado); à autonomia de formulação do 

projeto, ou seja, ao estabelecimento de critérios; e à limitação do período do projeto. 

 Um ponto importante levantado pela ONG6 foi que as parcerias com órgãos públicos 

são diferentes das realizadas com organismos privados. O Quadro 15 apresenta a síntese das 

diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

 

Quadro 15: Síntese das Diferenças das Parcerias Firmadas pelas ONGs. 
Fonte: própria pesquisa. 
 
 De acordo com o que foi analisado, será apresentado um quadro com a síntese do 
contorno da parceria à luz do Continuum da Colaboração.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG Diferença   Fala do entrevistado 

ONG1 Planejamento e 
controle 

A fiscalização do COMDICA, a diferença está nos instrumentais, o que cada 
uma cobra de modelo de relatório de monitoramento e de acompanhamento, 
embora a XXX (ONG1) tenha o seu próprio. (...) Então se diferencia nisso: nas 
entregas dos relatórios, nos prazos, nos formulários de prestação de constas. 
 

ONG2 Repasse do 
dinheiro 
 

Sim. Bom, eu acho que o COMDICA deu um crédito muito grande quando 
repassou o recurso financeiro. Às vezes tem uns que eles repassam os 
serviços, repassam os materiais.  
 

ONG3 Especificidade Uma das diferenças foi a especificidade, foi o objetivo que contemplou uma 
área do XXX (ONG3) (...) a nossa parceria com o COMDICA teve um foco: 
alcançar a criança e o adolescente com um projeto, que podia ser música, esporte. 
 

ONG4 Repasse do 
dinheiro 
 

As principais diferenças são que, por exemplo, essa do IBAMA e a do 
Ministério Público são parcerias que não envolvem recurso financeiro 
nenhum, só de nossa parte (trabalho pedagógico: ética e meio ambiente). As 
outras não. A do COMDICA e a da Secretaria de Educação envolvem porque 
requerem estrutura. 
 

ONG5 - Não firmou outra parceria. 
 

ONG6 Burocracia e 
Controle (fundo 
público) 
 
Autonomia na 
construção do 
projeto (agências 
de cooperação) 
 

(...) Então o universo do poder público, para mim, o elemento mais 
característico é a burocracia. Um ou outro varia a forma de acompanhar. 
 
 
 
Já com as agências de cooperação, aí há uma outra abordagem também, uma outra 
relação. A construção do projeto é de outra forma, independente da agência. 
 

ONG7 Espaço de tempo 
limitado 
 

Na hora do fundo municipal da infância e da adolescência (FIA), ela é vinculada 
para algum momento para dar aquele resultado dentro de pouco tempo. (...) Mas 
são projetos, onde são muito bons, que a gente vai melhorar naquele momento, 
mas não é uma ação continuada.  
 



 
 

 

  
 

Estágio do relacionamento Filantrópico Aproximativo Integrativo 
Nível de envolvimento - Pouca proximidade 

daquelas que não fazem 
parte do COMDICA 

- Maior proximidade 
daquelas que fazem parte 
do COMDICA 

 
 
 
 

Importância para a missão  - O desenvolvimento da 
parceria é fundamental para 
as partes; 
- As missões coincidem. 

 
 
 
 
 

Magnitude dos recursos - Circunscrito ao repasse do 
recurso financeiro, apesar, 
das trocas de conhecimento 
e material (pontual e em 
uma única via); 
- Fluxo unidirecional. 
 

  

Âmbito das atividades  - Atividades desenvolvidas 
em conjunto: assembleias; 
- Realização de atividades 
específicas relacionadas ao 
projeto implementado. 
 

 

Grau de interação - Poucos pontos de 
interação, com maior 
proximidade durante o 
processo de seleção do 
projeto, mas não é mantido 
ao longo do tempo; 
 

  

Complexidade 
administrativa 

- Relatórios entregues, mas 
sem acompanhamento de 
verificação; 
- Comunicação é restrita, 
não há um diálogo aberto e 
constante. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Valor estratégico  
 

- Os benefícios são mútuos; 
- Os resultados são 
percebidos por índices 
subjetivos e são alinhados 
com o projeto. 
 

 

Motivos - COMDICA Cumprir a legislação; apoiar iniciativas que complementam as políticas públicas; 
dar sustentabilidade aos projetos; incentivar que as ONGs se profissionalizem. 
 

Motivos - ONGs Captar recurso; atender uma população carente.  
 

Dificuldades - COMDICA Formular o Projeto; fazer a contabilidade; organizar o cadastramento; reverter 
irregularidades. 
 

Dificuldades - ONGs Falta de estrutura do COMDICA; critérios do edital; falta de continuidade; falta de 
experiência; descontinuidade da gestão; burocracia; não houve. 
 

Diferenças - COMDICA Não relatou nenhuma diferença, pois não tinha outro parâmetro para fazer a 
comparação. 
 

Diferenças - ONGs Planejamento e controle; especificidade; repasse do dinheiro; burocracia e controle 
(fundo público); autonomia na construção do projeto (agências de cooperação); 
espaço de tempo limitado. 
 

Quadro 16: Delineamento da Parceria COMDICA-ONGs.  
Fonte: própria pesquisa. 



 
 

 

  
 

Como se pode perceber, o contorno delineado demonstra que as parcerias realizadas 

entre o COMDICA e as ONGs se encontram em estágios diferentes do relacionamento 

quando se avalia seus níveis de análise. Assim, a parceria se caracteriza como uma forma 

híbrida em que em alguns pontos se encontram no estágio filantrópico e, em outros, no 

aproximativo. 

Austin (2001) afirma que as organizações que resolvem estabelecer uma parceria, 

devem escolher em que estágio querem se enquadrar. Porém, no fenômeno estudado o que se 

espera é que essa parceria tenha um maior grau de envolvimento, pois é isso que vai tornar as 

ações desenvolvidas em conjunto mais efetivas e eficazes. 

Portanto, o Quadro 16 mostra de uma forma resumida que as parcerias firmadas pelo 

COMDICA devem ser mais trabalhadas para que naqueles pontos em que ela se encontra no 

estágio filantrópico avance no continuum e alcance o aproximativo. Outro ponto importante 

contido no resumo é a indicação das dificuldades enfrentadas. Assim, as partes terão 

conhecimento de falhas que precisam ser melhoradas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

9. CONCLUSÕES 

 

 

 A parceria, qualquer que sejam os atores envolvidos (Estado, Mercado e Terceiro 

Setor), é um dos mecanismos contemporâneos para enfrentar problemas sociais. Pois estes se 

tornam cada vez mais complexos, sendo necessários esforços e competências de diversos 

atores. Porém, não é fácil entrar em uma relação de parceria, pois esta deve ser construída e 

exige tempo e paciência dos envolvidos. O que é certo é que uma cooperação voltada para o 

alcance de objetivos sociais traz benefícios para todas as partes envolvidas, inclusive, a 

sociedade. 

 Também se deve estar atento para o fato de que cada parceria é singular e as partes 

devem estar em comum acordo sobre qual estágio querem se encontrar ou definir, a priori, 

qual grau de interação estão dispostos a atingir. 

 A parceria no âmbito da relação Estado e Terceiro Setor é importante, pois os esforços 

em conjunto tornam as políticas públicas e as ações mais eficazes e efetivas.  Além disso, 

reflete os anseios da sociedade, pois ela participa do processo de decisão. Para tanto, essas 

parcerias devem ter um grau de interação maior.  

 O que se observa na relação COMDICA e ONGs é que em alguns pontos analisados 

existe falta de interação, necessária para que o Conselho e as ONGs desempenhem 

efetivamente o seu papel.  

 A mudança constante dos conselheiros governamentais dificulta que exista um 

envolvimento mais intenso e se construa uma mentalidade de parceria com as ONGs que 

desenvolvem atividades relacionadas à criança e ao adolescente. Pode até ser que durante os 

mandatos haja uma maior interação, mas assim que são afastados da função há uma quebra na 

gestão e no vínculo. Assim, periodicamente o envolvimento entre as partes vai sendo 

(re)construído. Durante um breve período, a parceria vai avançando no Continuum da 

Colaboração, mas logo em seguida volta ao início do estágio filantrópico.  

 Assim, precisa ser encontrada uma nova forma de provimento dos conselheiros 

governamentais. Também foi verificado que o atrelamento desse representante ao exercício da 

função de chefia nas Secretarias atrapalha as atividades realizadas no COMDICA, pois eles já 

possuem uma carga de trabalho elevada, não recebem remuneração para um trabalho 

complexo e, às vezes, não se identificam com a temática trabalhada. 



 
 

 

  
 

 Por sua vez, as ONGs também precisam se conscientizar da importância do seu papel 

no Conselho como membros e como representantes da sociedade. Para tanto, precisam 

participar mais das atividades do COMDICA e buscar um maior envolvimento nas 

assembleias, nas discussões e nas atividades intrínsecas ao conselho. Pois, funcionando como 

uma rede os problemas relacionados à criança e ao adolescente, serão combatidos com maior 

eficiência e efetividade.  

 As trocas também devem ser repensadas, pois a parceria não deve ficar circunscrita ao 

repasse de recursos financeiros. Assim, outras transferências importantes devem ser buscadas, 

a exemplo: informações, recursos materiais e humanos. Além disso, devem ter um fluxo de 

idas e vindas (bidirecional) em que ambos contribuam para o desenvolvimento da outra parte. 

 As ONGs precisam desenvolver a mentalidade de que são organizações e, portanto, 

possuem identidade e objetivos próprios, não mudando de foco a cada novo edital. Para tanto, 

precisam se profissionalizar e criativamente buscar a sustentabilidade, não esperando apenas 

pelos recursos públicos.  

 Por sua vez, o COMDICA também deve entender que as ONGs são agentes 

importantes na complementação das políticas públicas e não perceber a publicação do edital 

apenas como o cumprimento da lei. 

 Os canais de comunicação devem ser melhorados e tornarem-se constantes. A 

participação do COMDICA no dia-a-dia da ONG deve ser mais ativa, e o contrário também é 

necessário. A presença nas assembleias não deve ser apenas daquelas que têm assento no 

Conselho. Assim, precisa ser construído um diálogo aberto e constante.  

 O sistema de avaliação e monitoramento precisa ser melhorado. É certo que ainda não 

existem métodos adequados de mensuração dos benefícios e dos resultados sociais, mas o 

COMDICA precisa desenvolver uma metodologia apropriada aos seus objetivos. Além disso, 

precisa acompanhar de perto a implantação dos projetos das ONGs que receberam recurso do 

fundo municipal da criança e do adolescente, para verificar como foi usado o recurso público 

e também supervisionar o funcionamento das organizações que trabalham diretamente com a 

criança e o adolescente. 

 Para tanto, a estrutura organizacional deve ser melhorada. A rotatividade e as diversas 

atribuições dos conselheiros governamentais são fatores que afetam diretamente o 

funcionamento do Conselho. A falta de pessoas na área administrativa e de estrutura física 

também é um fator que prejudica sua atuação. Até ano passado não existia carro disponível, 

dificultando o acompanhamento das ONGs. 



 
 

 

  
 

 Outro ponto deficitário é a falta de capacidade técnica das ONGs. Para tanto, o 

COMDICA deve promover cursos que trabalhem aspectos administrativos e contábeis, além 

de capacitar agentes para a formulação de projetos.  

 Diante do que foi exposto, foi observado que são necessários ajustes nessa relação, 

não se limitando à parceria desenvolvida com as ONGs contempladas, mas se estendendo a 

todas aquelas que trabalham com a criança e o adolescente. Pois, uma maior proximidade 

possibilita, por um lado, uma maior efetividade das políticas públicas e, por outro, uma 

melhora no desempenho das ONGs e do COMDICA. 

 Alguns pontos analisados demonstram que o COMDICA, enquanto espaço de 

participação e representação da sociedade civil, ainda não funciona de modo pleno. Gohn 

(2003) acredita que quando esses espaços são efetivamente representativos são capazes de dar 

um novo formato as políticas sociais, devido à participação de todos os interessados na 

formulação das políticas e das tomadas de decisões. Porém, o que se observa no caso estudado 

é que as organizações que participam das decisões são aquelas que têm uma função dentro do 

conselho. Assim, torna um espaço de discussão e representação de caráter esvaziado, em que 

expressa apenas uma pequena parte dos representados. 

 A publicação do edital foi uma ação importante, tendo em vista o direcionamento de 

recursos para projetos que visavam pontos dentro do contexto municipal que eram indicados 

em pesquisas como os que apresentavam maiores fragilidades. Apesar de não haver o 

acompanhamento efetivo da implementação dos projetos, bem como uma avaliação dos 

resultados sociais (o que houve foi uma exigência de comprovantes de gastos e relatórios), 

esses projetos foram(são) importantes para as comunidades trabalhadas, pois por mais que 

tenham sido em pequena escala ou pontuais, alguma mudança positiva foi provocada. Os 

relatos dos pesquisados demonstram isso. Por isso, novos editais precisam ser lançados. 

 No relatório de 2008, foi colocado que a lei está sendo reformulada para mudar a 

forma de provimento dos conselheiros governamentais para aqueles que são de carreira e com 

disponibilidade de quatro horas semanais. É uma mudança que trás avanços, mas quatro horas 

ainda não é tempo suficiente para que todas as atribuições do COMDICA sejam executadas. 

Recomenda-se que todos os representantes tenham disponibilidades de um expediente por dia. 

Assim, seria necessário remunerar os conselheiros não-governamentais para que eles possam 

se dedicar mais às tarefas pertinentes ao conselho. No caso dos governamentais, poderiam 

receber uma ajuda de custo (deslocamento), pois já são remunerados, apenas seriam 

dispensados de suas funções normais.  



 
 

 

  
 

  A participação de todas as ONGs cadastradas deve ser incentivada para que seja 

criado um espaço democrático. Para isso, é importante que ações sejam realizadas, tendo em 

vista a conscientização das organizações e a formação de redes sociais. Além disso, cursos de 

capacitações são importantes para melhorar a capacidade técnica delas. Como muitas ONGs 

têm dificuldades financeiras, sugere-se que aquelas que participassem das assembleias e 

cursos receberiam uma ajuda de custo para o deslocamento até o COMDICA ou onde as 

atividades estivessem sendo realizadas. 

 Com essas recomendações, acredita-se que o COMDICA conseguirá se fortalecer 

institucionalmente e se firmar como uma organização que promove a articulação do público 

com o privado, bem como ser uma instância com poder para influenciar e decidir as políticas 

sociais e os direitos no âmbito da criança e do adolescente. 
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Apêndice A – Questionário para caracterização das ONGs. 

 

Nome da entidade: __________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone: ________________________________ Ano de criação: ____________________ 

Nome do representante da entidade: ____________________________________________ 

Mandato: início __________________ até ___________________ 

Área de atuação: 

(  ) abrigo 

(  ) apoio sócio-educativo em meio aberto 

(  ) colocação familiar 

(  ) internação 

(  )liberdade assistida 

(  ) orientação e apoio sócio-familiar 

(  ) semi-liberdade 

(  ) defesa jurídico social 

Âmbito de atuação: 

(  ) local 

(  ) municipal 

(  ) estadual 

(  ) nacional 

(  ) internacional 

 

Cidades e/ou países em que atua: ______________________________________________ 

Receita orçamentária mensal: 

(  ) até 5.000 reais 

(  ) de 5.001 até 15.000 reais 

(  ) de 15.001 até 30.000 reais 

(  ) de 30.001 até 45.000 reais 

(  ) mais de 45.000 reais 

Fontes de recursos e respectivas porcentagens: 

(  ) organização pública municipal _____% 

(  ) organização pública estadual _____% 

(  ) organização pública federal _____% 

(  ) organização privada com fins lucrativos _____%   



 
 

 

  
 

(  ) organização privada sem fins lucrativos _____% 

(  ) venda de produtos ou serviços _____% 

(  ) mensalidade dos associados _____% 

Das fontes de recursos oriundas das organizações privadas com fins lucrativos estas são: 

(  ) nacional (  ) internacional 

Das fontes de recursos oriundas das organizações privadas sem fins lucrativos estas são: 

(  ) nacional (  ) internacional 

Programas desenvolvidos: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

Atividades desenvolvidas: 

a) ___________________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________________ 

e) ___________________________________________________________________________ 

f) ___________________________________________________________________________ 

g) ___________________________________________________________________________ 

h) ___________________________________________________________________________ 

 

 

Total de crianças atendidas: ___________________ faixa etária: _______________ 

Total de adolescentes atendidos: ________________ faixa etária: _______________ 



 

  
 

Apêndice B – Roteiro de entrevista para o COMDICA. 

 

1. Qual seu vínculo com o COMDICA?  

2. Quanto tempo mantém/manteve esse vínculo?   

3. Quais os papéis exercidos durante esse período?  

4. Qual motivo levou o COMDICA a aprovar o Edital de Seleção de Projetos Sociais, 

realizado em 2007?  

5. Qual sua participação no processo de formulação do Edital de Seleção de Projetos Sociais 

realizado em 2007?  

6. Qual a sua participação no processo de escolha das ONGs contempladas no Edital de 

2007?  

7. Quais os critérios utilizados para escolher os projetos?  

8. Qual relevância teve para a missão do COMDICA a implementação dos projetos sociais 

selecionados pelo Edital?  

9. Quais benefícios percebidos para o COMDICA foram resultado das parcerias realizadas 

pelo Edital de 2007?  

10. Quais os resultados sociais obtidos com a parceria?  

11. Que tipo de avaliação foi exigido das ONGs para analisar os resultados?  

12. Quais as dificuldades de firmar parcerias com as ONGs?  

13. Outras parcerias foram firmadas antes e depois? Como foram feitas? Quais as diferenças?  

14. Além do repasse de verba, houve outras trocas de recursos?  

15. Qual a importância de cada uma dessas trocas? Qual teve maior relevância?  

16. Além da parceria firmada como consequência do Edital, outras atividades foram/são 

desenvolvidas com as ONGs contempladas? Quais?  

17. Como foram/são desenvolvidas essas atividades?  

18. Existe troca de informação entre o COMDICA e as ONGs contempladas sobre o que cada 

uma faz, desenvolve ou enfrenta? 

19. Com que frequência é realizada essa troca?  



 

  
 

20. De que forma é feita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Apêndice C – Roteiro de entrevista para as ONGs. 

 

1. Há quanto tempo a ONG está cadastrada no COMDICA?  

2. A organização já teve assento no COMDICA? Por quanto tempo?  

3. Qual projeto foi contemplado no Edital de Seleção de Projetos Sociais em 2007?  

4. Qual o motivo para buscar essa parceria com o COMDICA?  

5. Qual sua participação no processo de formulação do projeto apresentado ao COMDICA?  

6. O projeto já existia ou foi formulado para atender às especificações do edital?  

7. De alguma forma, o COMDICA teve participação no processo de formulação? 

8. Que relevância teve para a missão da ONG essa parceria? 

9. O que representou para a ONG o repasse dos recursos financeiros da parceria? 

10. Quais os benefícios percebidos para a ONG foram resultado da parceria realizada pelo 

edital de 2007?  

11. Quais os resultados sociais obtidos com a parceria? 

12. Que tipo de avaliação foi exigida pelo COMDICA para analisar os resultados? 

13. Quais as dificuldades de firmar parcerias com o COMDICA?  

14. Qual a diferença entre a parceria firmada com o COMDICA e outras já realizadas?  

15. Além do repasse da verba, houve outras trocas de recursos? 

16. Qual a importância de cada uma dessas trocas? Qual teve maior relevância? 

17. Além da parceria firmada como consequência do Edital, outras atividades foram/são 

desenvolvidas com o COMDICA? Quais?  

18. Como foram/são desenvolvidas essas atividades?  

19. Existe troca de informação entre a ONG e o COMDICA sobre o que cada uma faz, 

desenvolve ou enfrenta?  

20. Com que frequência é realizada essa troca? 

21. De que forma é feita?  

 


