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RESUMO 

 

No Brasil, as ONGs (Organizações Não-Governamentais) estão presentes desde a 
década de 1960. Elas fazem parte do chamado Terceiro Setor, termo utilizado na década de 
1970, nos Estados Unidos, para designar as organizações sem fins lucrativos e que prestam 
serviços à sociedade civil. O presente estudo dedicou-se a analisar as ONGs, sua história, a 
legislação e o processo de constituição a partir do enfoque de uma ONG do Município. O 
surgimento das ONGs no mundo remonta ao período posterior à Segunda Guerra Mundial, 
quando alguns países europeus buscaram meios para cooperar com suas antigas colônias. No 
Brasil, o surgimento destas organizações está relacionado à falta de representação legítima 
dos movimentos sociais durante a Ditadura Militar as quais surgiram como uma alternativa de 
representação social para a parcela da população. Elas se fortaleceram e impactaram as ações 
governamentais nas décadas de 70 e 80. Entretanto, o “boom” do surgimento destas 
organizações ocorreu nos anos 90 devido à Reforma Gerencial implementada através do 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae). Essa reforma modificou o conjunto 
do aparelho estatal direto, a administração indireta e inseriu entidades privadas na gestão e 
prestação de serviços públicos. Nessa mesma época foi fundada a Associação Brasileira das 
Organizações Não-Governamentais. Atualmente, elas têm seu Marco Regulatório que 
normatiza os seus procedimentos e as parcerias entre as entidades governamentais e não 
governamentais. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo geral pesquisar o 
processo de constituição e de administração de ONGs no Brasil e em Cachoeira do Sul. A 
metodologia utilizada foi a qualitativa e descritiva, com a realização de um estudo de caso, 
analisando o MOCOCA (Movimento Comunitário de Cachoeira do Sul), a partir de entrevista 
semiestruturada e uso de um roteiro de perguntas orientado e análise documental para a 
obtenção de dados da organização e sua equipe. Os resultados obtidos e analisados serviram 
para verificar os elementos fundamentais necessários para se constituir uma ONG na área da 
saúde e filantropia em Cachoeira do Sul. 

Palavras-chave: Organização, ONGs, Terceiro Setor. 



 
 

ABSTRACT 

 

In Brazil, NGOs (Non-Governmental Organizations) have been present since the 
1960s. They are part of the so-called Third Sector, a term used in the 1970s, in the United 
States, to designate non-profit organizations that provide services to civil society. This study 
was dedicated to analyzing the NGOs, their history, the legislation and the constitution 
process from the perspective of an NGO from the Municipality. The emergence of NGOs in 
the world dates back to the period after World War II, when some European countries sought 
ways to cooperate with their former colonies. In Brazil, the emergence of these organizations 
is related to the lack of legitimate representation of social movements during the Military 
Dictatorship which emerged as an alternative of social representation for the population. They 
became stronger and impacted government actions in the 70s and 80s. However, the “boom” 
in the emergence of these organizations occurred in the 90s due to the Managerial Reform 
implemented through the Master Plan for the Reform of the State Apparatus (Pdrae), this 
reform modified the set of the direct state apparatus, the indirect administration and inserted 
private entities in the management and provision of public services without need for bidding, 
the Brazilian Association of Non-Governmental Organizations was founded at that time. 
Currently, they have their Regulatory Framework that regulates their procedures and 
partnerships between governmental and non-governmental entities. Thus, the present work 
had the general objective of researching the process of constitution and administration of 
NGOs in Brazil and in Cachoeira do Sul city. The methodology used was qualitative and 
descriptive, with the realization of a case study, analyzing the MOCOCA (Community 
Movement of Cachoeira do Sul), based on a semi-structured interview and the use of a guided 
questionnaire and document analysis to obtain data from the organization and its team. The 
results obtained and analyzed served to verify the fundamental elements necessary to establish 
an NGO in the area of health and philanthropy in Cachoeira do Sul. 

Key-words: Organization, NGO’s, Third Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo dedicou-se em analisar as ONGs, a sua história, a legislação 

específica e os processos de constituição, a partir do enfoque de uma ONG de Cachoeira do 

Sul. No Brasil, as ONGs (Organizações Não-Governamentais) estão presentes e atuantes 

desde a década de 1960. Elas fazem parte do chamado ‘Terceiro Setor’, termo utilizado na 

década de 1970, nos Estados Unidos, para designar as organizações sem fins lucrativos e que 

prestam serviços à sociedade civil, e foi ‘importado’ para o Brasil. 

Entretanto, o surgimento das ONGs no mundo remonta ao período logo posterior à II 

Guerra Mundial, quando alguns países europeus buscaram meios para cooperar com suas 

antigas colônias. No Brasil, o surgimento dessas organizações está relacionado à falta de 

representação legítima dos movimentos sociais durante o período repressivo da Ditadura 

Militar. 

As ONGs surgiram como forma de representação social para a parcela da população 

brasileira que estava carente de atividades de suas entidades representativas. Elas se 

fortaleceram, se popularizaram, cresceram e impactaram as ações governamentais nas décadas 

de 70 e 80. Entretanto, o “boom” do surgimento de ONGs no Brasil ocorreu nos anos 90, 

devido à Reforma Gerencial, a qual se iniciou no governo do presidente Fernando Collor de 

Mello, mas, implementada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, através do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Nessa década, também foi 

fundada Associação Brasileira das Organizações Não-Governamentais (ABONG), que 

estimulou a criação de inúmeras ONGs pelo Brasil. 

Em 2003, quando entrou em vigor o Novo Código Civil houve mudanças nas regras 

estatutárias das associações, na constituição de Fundações e nos prazos para adaptações. Em 

2005, a Lei 11.127/05 trouxe novas modificações ao Novo Código Civil, no que diz respeito 

às Associações, definindo cinco formatos de pessoas jurídicas privadas existentes no Direito 

Brasileiro: as associações, as fundações (que detêm o formato jurídico das ONGs), as 

organizações religiosas, os partidos políticos e as sociedades econômicas. Hoje, as ONGs têm 

seu Marco Legal Regulatório (Lei 13.019/14) que normatiza os seus procedimentos e as 

parcerias entre as entidades governamentais e não governamentais. 
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O objetivo geral do presente trabalho foi assim definido: pesquisar o processo de 

constituição e de administração de ONGs no Brasil e em Cachoeira do Sul. E os objetivos 

específicos constituem-se em: apresentar um breve histórico das ONGs no Brasil e em 

Cachoeira do Sul, identificando suas principais áreas de atuação e a legislação específica; 

analisar o processo de constituição e de administração de uma ONG, estudando o caso de uma 

organização do município, o MOCOCA (Movimento Comunitário de Cachoeira do Sul); 

verificar os elementos fundamentais para constituir uma ONG na área da saúde e filantropia 

no município de Cachoeira do Sul. 

O referencial teórico e bibliográfico apresenta alguns conceitos, os autores mais 

expressivos, suas principais abordagens e a legislação específica sobre as ONGs no Brasil e 

em Cachoeira do Sul. Ele apresenta de início, um breve histórico das ONGs, a nível nacional, 

suas organizações representativas e sua legislação específica, culminando com o Marco 

Regulatório das organizações não governamentais. Depois, se ocupa em apresentar um breve 

histórico das ONGs em Cachoeira do Sul e suas principais ações desenvolvidas no município. 

A metodologia utilizada foi à qualitativa e descritiva, utilizando-se de fontes 

secundárias e de fontes primárias, com a realização de um estudo de caso, analisando o 

Movimento Comunitário de Cachoeira do Sul – MOCOCA. Como técnica de coleta, foi 

utilizada a entrevista semiestruturada e o uso de um roteiro de perguntas orientado e análise 

documental da entidade para obtenção de dados da organização e sua equipe. 

A análise dos resultados obtidos pela pesquisa serviu para verificar e compreender 

melhor os elementos fundamentais e necessários para se constituir uma ONG na área da saúde 

e filantropia em Cachoeira do Sul. Ela também serviu para preencher uma lacuna existente 

nessa área, a fim de atender às pessoas com doenças mentais, portadores de transtornos 

psicológicos e/ou psiquiátricos no município e região. 

O presente Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é um requisito parcial para 

conclusão do Curso de Administração Rural e Agroindustrial, na Unidade V da Uergs, em 

Cachoeira do Sul. Ele foi realizado com o objetivo pesquisar o processo de constituição e 

administração de uma ONG na cidade. O estudo foi referenciado bibliograficamente em dados 

secundários e em dados primários. Nesse cunho acadêmico, o trabalho buscou desenvolver a 

pesquisa de um tema não comumente estudado em cursos de administração. Entretanto, 
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ressalta-se que ele é de grande importância dentro da cidade de Cachoeira do Sul e, por que 

não dizer do País, pelas suas ações desenvolvidas. 

Diante do exposto, o presente trabalho de pesquisa teve por definição a seguinte 

questão-problema norteadora: pesquisar os elementos fundamentais para constituição e 

administração (gestão) de uma ONG na área da saúde e filantropia na cidade de Cachoeira do 

Sul – RS. 

Por meio de sua constituição, pretende-se realizar ações assistenciais e aplicar recursos 

públicos advindos de políticas públicas ou privados, por meio de doações, para atender às 

necessidades de uma parcela específica da população cachoeirense portadora de doenças ou 

transtornos mentais. 

 

1.1 OBJETIVOS  
 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral pesquisar o processo de constituição e de 

administração de ONGs (Organizações Não-Governamentais) no Brasil e no Município de 

Cachoeira do Sul, a partir do enfoque de um estudo de caso dentro do município. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Para ajudar a alcançar o objetivo geral, foram construídos os seguintes objetivos 

específicos, assim definidos: 

a) Apresentar breve histórico das ONGs (Organizações Não-Governamentais) no Brasil e no 

Município de Cachoeira do Sul, identificando suas principais áreas de atuação e a 

legislação específica; 

b) Analisar o processo de constituição e de administração da uma ONG, estudando o caso da 

Organização Não-Governamental MOCOCA; 

c) Verificar os elementos fundamentais para constituir uma ONG na área da saúde e 

filantropia, estudando um caso dentro do Município de Cachoeira do Sul. 

1.2 JUSTIFICATIVA  
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As ONGs (Organizações Não-Governamentais) estão presentes no Brasil a mais de 

cinquenta anos, atuando em diversas áreas da sociedade civil. O Conjunto destas organizações 

forma o chamado Terceiro Setor, o qual tem crescido muito nas últimas décadas, atuando em 

diversos setores e áreas, como da saúde e filantropia, auxílio às famílias, arte, educação, 

proteção de animais, dentre outros. A atuação das ONGs, nesses setores, é muito importante, 

mas, ainda é pouco estudado dentro das universidades, conforme Ferreira (2005). Por isso, 

esses setores ainda são pouco conhecidos pela população em geral, na academia e dentro das 

organizações de um modo geral existentes no país. 

Mesmo sendo um setor muito importante para o desenvolvimento de ações não 

governamentais para o país, considerados o número de ONGs atuantes e o resultado de suas 

atividades, ainda é um tema pouco estudado na Academia. Diante disso, e de da motivação 

pessoal da autora na perspectiva de constituir uma ONG em Cachoeira do Sul na área da 

saúde e filantropia, pretendeu-se estudá-las para conhecer melhor como se dá o processo de 

constituição de uma ONG, os elementos fundamentais, a legislação vigente e a administração 

ou gestão da mesma organizada na sociedade civil; tudo isso a partir do estudo de um caso no 

município. 

Até a elaboração do presente estudo de pesquisa, a autora carecia, bem como seus 

colegas, de um maior conhecimento a respeito da história das ONGs, da legislação específica, 

de sua atuação e do seu processo de organização e gestão. Este estudo tornou-se uma 

oportunidade de aproximação de tal conhecimento, no Curso de Administração. 

O cunho acadêmico deste estudo proporcionou as condições necessárias para viabilizar 

o projeto social que está sendo constituído e voltado para a área da saúde e filantropia; que se 

pretende constituir em Cachoeira do Sul, como uma organização não governamental. 

Portanto, esse estudo justifica-se, visando transformar o atual projeto social em andamento 

“Uma Semente do Bem” em uma ONG dentro do município, com a qual se espera suprir a 

necessidade de atender às demandas de uma parcela específica da população cachoeirense e 

região, na área da saúde mental. Para isso, é fundamental o conhecimento da história e da 

legislação específica. 

Conforme alguns dados divulgados pela imprensa e outros órgãos locais, há um 

expressivo número de pessoas portadoras de depressão crônica ou aguda que pode conduzi-las 
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a tentar contra a própria vida, se não forem acompanhadas e tratadas adequadamente por 

profissionais habilitados e entidade de caráter público. Este é um dos propósitos da ONG que 

se pretende constituir a partir do presente estudo. 

Considerando o baixo conhecimento da população cachoeirense sobre a existência e 

atuação das ONGs e o baixo índice de produção acadêmica a respeito do trabalho destas 

organizações, especialmente na área da Administração, este estudo pretende apresentar dados 

a partir de um breve histórico das ONGs no Brasil e no município de Cachoeira do Sul, 

ampliando o conhecimento a respeito delas. 

O resultado deste estudo possibilitará a criação de uma organização não 

governamental e, por ela, a aplicação de recursos públicos, advindos de políticas públicas, e 

do setor privado, para preencher uma lacuna e atender às necessidades de parcela da 

população portadora de doenças mentais, psicológicas e/ou psiquiátricas. 

Por fim, este estudo visa contribuir e auxiliar a preencher também a lacuna existente 

na academia, no Curso de Administração da Uergs, Unidade em Cachoeira do Sul, 

produzindo pesquisa e conhecimento na área de atuação do Terceiro Setor, onde se encontram 

estruturadas e regulamentadas as ONGs. 
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos, os autores mais 

expressivos, suas principais abordagens e a legislação específica sobre as ONGs no Brasil e 

em Cachoeira do Sul - RS. Para tanto, ele foi dividido em duas grandes partes. A primeira 

parte apresenta as ONGs no Brasil e em subseções apresenta um breve histórico das ONGs a 

nível nacional, formas organização, processos administrativos, suas áreas de atuação no país, 

constituição e registro a nível nacional, as ONGs e a Conferência das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente, a ECO-92, e a ABONG. Nas outras subseções encontram-se dados sobre a 

OSCIP e sobre o Terceiro Setor. E, a última subseção mostra os dados da legislação, sobre a 

Lei da Filantropia e o Marco Regulatório das ONGs no Brasil. A segunda parte apresenta um 

breve histórico sobre as ONGs em Cachoeira do Sul-RS e suas principais ações desenvolvidas 

no município. 

 

2.1 AS ONGs NO BRASIL 
 

2.1.1 Breve histórico das ONGs no Brasil 

Conforme dados disponibilizados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) no Brasil existem 820 mil Organizações da Sociedade Civil, atuando em diversas 

áreas, como assistência social, cuidado de criança e adolescente, saúde e educação, 

desenvolvimento local, proteção dos direitos dos animais, etc. (CAPTADORES 2018 apud 

IPEA). 

Desde a década de 1960, quando iniciou a constituição de ONGs no Brasil, o número 

delas cresceu e sua atuação veio ampliando o número de atendimentos em diferentes áreas, 

como da saúde, educação, assistência social. Ressalta-se, entretanto, que entre os anos de 

2010 e 2016, houve uma redução no número de Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

bem como de outras entidades sem fins lucrativos no país, com aumento do número de 

pessoas que trabalham nessas organizações, o que demonstra concentração do trabalho em 

número menor de organizações. É o que mostra pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). 
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Segundo dados do IBGE (2016), no ano de 2016 havia no Brasil 236.950 Fundações Privadas 

e Associações sem fins lucrativos, às chamadas de Fasfil. Na comparação com 2010, o número em 

2016 é 16,5% menor (representando 46.862 entidades a menos). No mesmo período, da mesma 

forma, diminuiu também o número de ONGs. Mesmo com a redução de 46,8 mil do número total 

de Fasfil no Brasil, entre 2010 e 2016, ressalta-se que foram criadas 45,7 mil novas fundações 

e associações, ainda segundo o IBGE. 

Gráfico 1: ONGs no Brasil: em unidades de fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

Ainda conforme os dados do IBGE, as 236,9 mil fundações e associações 

representavam 4,3% das 5,5 milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas e não 

lucrativas registradas no CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) e institucionalizadas em 

2016. 

O número inclui entidades empresariais e patronais, escolas, hospitais, cartórios, 

condomínios, entidades religiosas ou de defesa de direitos de minorias, entre outras. Pela 

metodologia utilizada pelo IBGE, foram excluídos partidos políticos, sindicatos, federações, 

confederações, condomínios e entidades do Sistema ‘S’, entre outras. Considerando também 

esses outros grupos, o universo total de entidades ativas em 2016 chegou à cifra de 526,8 mil. 

"Foram utilizados cinco critérios definidos internacionalmente para delimitar um grupo de 

organizações com uma identidade própria: serem privadas, sem fins lucrativos, 

institucionalizadas, autoadministradas e voluntárias", segundo o IBGE (2016). 
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Os dados do IBGE também mostram que as entidades sem fins lucrativos são 

relativamente novas no Brasil. Do total, 29,5% foram criadas na primeira década do século 

XXI, entre 2001 e 2010, e 19,4% foram criadas entre 2011 e 2016, totalizando, em dezesseis 

anos 48,9% de todas as organizações constituídas. Já, as organizações mais antigas, criadas 

até 1980, representavam apenas 13,6% do total, no ano de 2016. Entretanto, correspondiam 

pelo maior percentual dos assalariados contratados, absorvendo 45,7% do pessoal. 

Quadro 1: Constituição de entidades sem fins lucrativos no Brasil: anos e porcentagem 
Anos/porcentagem 

Até 1980 1981-2000 2001-2010 2011-2016 

13,6% 37,5% 29,5% 19,4% 

51,5% 48,9% 

Fonte: Autora, 2019. 

Considerando a distribuição geográfica das organizações nas grandes regiões do 

Brasil, em 2016, a região Sudeste, em primeiro lugar, concentrava 48,3% das ONGs, a região 

Sul, em segundo lugar, 22,2% do total, já, o Nordeste, em terceiro lugar, mantinha 18,8%, em 

quarto lugar o Centro-Oeste, com 6,8% e a região Norte detinha 3,9%, ainda conforme o 

IBGE (2016). 

Considerando os dados do Censo de 2010, correspondentemente, a distribuição da 

população nas grandes regiões assim era constituída: região Sudeste, 42,12%, região Sul, 

14,35%, região Nordeste, 27,82%, região Norte, 8,31% e região Centro-Oeste, 7,36%. 

Comparando a população das regiões em 2010, que era de 190.732.694 (IBGE, 2010) e a 

distribuição das ONGs, em 2016, tem-se o seguinte quadro explicativo: 

Quadro 2: Número de ONGs (2016) e população (2010) grandes regiões – Brasil. 
 Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste 

ONGs 2016 48,3% 22,2% 18,8% 3,9% 6,8% 

População 2010 42,12% 14,35% 27,82% 8,31% 7,36% 

    Fonte: Censo IBGE, 2010 e IBGE, 2016. 

Uma das versões históricas sobre o surgimento das ONGs pelo mundo remonta ao 

período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial (que ocorreu entre 1939-45). De 

acordo com essa versão, alguns países europeus, que tinham sido ocupados por exércitos 

inimigos durante o conflito mundial, ficaram sensibilizados com a dura experiência sofrida e 
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passaram a buscar meios de cooperar com suas antigas colônias, como que desejando 

expurgar suas culpas pelas tiranias antes praticadas contra eles. 

Inicialmente, foram criados órgãos de cooperação intergovernamental internacionais 

para viabilizar o repasse de recursos que favorecessem o desenvolvimento das ex-colônias. 

Logo, verificou-se que as relações entre os países envolvidos, desenvolvidos com os 

subdesenvolvidos, estavam ficando muito complexas e que poderiam gerar problemas 

diplomáticos entre eles devido a uma espécie de ingerência de uma nação sobre a outra. 

No Brasil, o surgimento das ONGs ocorreu na década de sessenta e costuma ser 

relacionado à falta de representações legítimas dos movimentos sociais durante o período da 

ditadura militar pós- Golpe de 1964. Nesse período, foram constituídas inúmeras ONGs, 

devido ao fato de os partidos políticos estarem desfigurados ou impedidos de atuar. Durante o 

período da Ditadura Militar existiam apenas a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e os sindicatos dominados por dirigentes 

“pelegos”. 1 As ONGs teriam surgido de acordo com essa concepção dos autores Pressburger 

e Viana, porque parcela do povo brasileiro, na carência de atividade de suas entidades 

representativas, buscou meios alternativos de representação social. A solução então 

encontrada no país foi criar ou estimular a constituição de ONGs que se encarregassem do 

repasse de recursos governamentais a população carente sem, contudo, estarem ligadas 

diretamente ao aparato estatal (PRESSBURGER, 1996; VIANA, 1997). 

Na década de 1970, ocorreu um significativo fortalecimento das associações de 

moradores, que buscavam organizar demandas da população junto ao Estado. A atuação 

dessas associações contribui para o desenvolvimento de uma cultura de ação não 

governamental, que favoreceu o rápido crescimento do número e diversificação das ONGs; 

que se observou especialmente nas décadas seguintes, conforme (FERNANDES, 1994; 

PRESSBURGER, 1996). 

                                                           
1 ‘Pelego’ - Termo utilizado para designar o dirigente sindical que defendia as orientações do Ministério 

do Trabalho entre a classe trabalhadora. Em muitos casos, os pelegos mantêm sindicatos chamados "de fachada" 
ou "de carimbo", entidades sem ações concretas e sobreviviam do imposto sindical obrigatório recolhido de cada 
trabalhador sindicalizado [obrigatoriedade essa extinta pela Lei 13.467, de 2017]. Muitas vezes, a designação 
pelego é atribuída aos dirigentes das federações e confederações sindicais, que têm acesso direto ao Ministério 
do Trabalho, vivendo à sua sombra (FGV, 2019). 
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A partir de 1980, as ONGs alcançaram um significativo crescimento no Brasil, 

assumindo um papel de destaque suas ações na sociedade. Embora as ONGs já existissem há 

algum tempo, foi a partir dessa década, economicamente considerada de “década perdida” por 

economistas, que elas se popularizaram, ocorrendo um notável crescimento quantitativo e 

impactando em ações não governamentais (FERREIRA, 2005). Essa década impulsionou e 

popularizou as ONGs no Brasil. Mas, o “boom” no surgimento das ONGs no Brasil ocorreu 

nos anos 90, devido a Reforma Gerencial, iniciada no governo do Presidente Fernando Collor 

de Mello e implementada, de fato, durante o governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae). O Plano foi 

elaborado a partir de estudos do Ministério de Administração e Reforma do Estado, 

conduzido pelo então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. A reforma ocasionou uma Nova 

Gestão Pública e modificou o conjunto do aparelho estatal direto, a administração indireta e 

inseriu entidades privadas na gestão e prestação de serviços públicos, inclusive área da saúde, 

executada por entidades do Terceiro Setor. Estudos revelam que 62% das organizações foram 

criadas a partir de 1990. E, entre 1996 e 2002, essas entidades cresceram 175% - saltando de 

105 mil, em 1996 para 276 mil, em 2002 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

O PDRAE era, segundo Bresser-Pereira (2001, p. 22), “o documento básico da 

reforma”, orientava a “ação reformadora do governo” e tentava “definir as instituições e 

estabelecer as diretrizes para a implantação de uma administração pública gerencial no país”. 

Além do PDRAE, a Emenda Constitucional nº 17 também é considerada um dos documentos 

básicos da reforma; por isso, Bresser Pereira (2001, p. 22) afirma que “é preciso, portanto, 

não confundir a Reforma Gerencial de 1995 com Emenda Constitucional, apresentada pelo 

governo em 1995, que ficou chamada de reforma administrativa”. 

Em janeiro de 2003, entrou em vigor o Novo Código Civil (Lei 10.406/2002), com 

mudanças nas regras estatutárias das associações, na constituição de Fundações, e o prazo de 

um ano para as organizações se adaptarem. Em junho de 2005, foi sancionada a Lei 11.127, 

que trouxe novas modificações ao Novo Código Civil no que diz respeito às associações, em 

seus artigos 54, 57, 59, 60 e 2.031. A lei estabeleceu, como novo prazo, janeiro de 2007, para 

as Organizações se adaptarem às regras do Novo Código Civil, conforme relatou a 

Associação Brasileira de ONGs (ABONG, 2019). 
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O Novo Código Civil define os cinco formatos de pessoas jurídicas privadas existentes 

no direito brasileiro: 1. As Associações, 2. As Fundações (que detêm formatos jurídicos das 

ONGs), 3. As Organizações Religiosas, 4. Os Partidos Políticos e 5. As Sociedades 

Econômicas. As Sociedades Econômicas se caracterizam pelos fins econômicos, isto é, pela 

divisão dos lucros entre os (as) sócios (as) e podem assumir diversos formatos, como 

sociedades cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas. O Novo Código Civil 

restringe a constituição deliberada de novas Fundações, liberando somente para fins 

Religiosos, Culturais ou de Assistência (social, saúde, etc.). 

No novo Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – os incisos I e III do 

Artigo 44 tratam das Associações e Fundações, respectivamente, como pessoas jurídicas de 

direito privado. As Associações são disciplinadas no artigo 53 e seguintes e as Fundações 

pelo artigo 62 e seguintes. 

O Artigo 53 explica como se constituem as associações pela união de pessoas que se 

organizam para fins não econômicos. O artigo cita que o estatuto das associações deverá 

conter a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para a admissão, demissão 

e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua 

manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as 

condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução e a forma de gestão 

administrativa e de aprovação das respectivas contas. 

Os artigos 55 ao 58 rezam sobre os direitos e deveres dos associados, sua admissão e 

exclusão, quando for o caso. 

Os artigos 59 ao 62 explicam tudo a respeito do que compete e sobre as obrigações da 

assembleia geral, ordinária e extraordinária e também disserta sobre dissolução da associação 

(NOVO CODIGO CIVIL, Lei 10.406/02). 

2.1.1.1 Organização e processos administrativos das ONGs 

Tanto a organização quanto como os seus processos administrativos são essenciais 

para o desempenho de um bom projeto organizacional, segundo Hudson (1999, p. 127). Os 

principais processos para uma competente administração organizacional de empresas no 

Terceiro Setor devem incluir: planejamento de serviços, planejamento organizacional e 

previsão orçamentária; administração, ou gestão de pessoas; participação e comunicação; 



25 
 

 
 

administração financeira e monitorização do desempenho das organizações. No que se 

referem aos processos administrativos, as ONGs não diferem de qualquer outra organização 

social ou empresarial privada. 

O constante processo de aperfeiçoamento da gestão das organizações públicas ou 

privadas, governamentais ou não governamentais, exige pessoas e técnicas qualificadas e de 

ferramentas adequadas de gestão, principalmente no Terceiro Setor, onde essa “gestão mais 

profissional” ainda carece de boa estruturação. A crescente busca por recursos financeiros por 

parte das organizações sem fins lucrativos exigiu, por parte delas, adequação à realidade do 

mercado, não no sentido de acumular riquezas ou obter lucros, mas para se aperfeiçoar e se 

profissionalizar na administração, pois a liberação de fundos e recursos financeiros, 

especialmente públicos exigem cada vez mais uma postura profissional dentro das 

organizações não governamentais. 

De acordo com Kuerten (2004), a apresentação de projetos sociais é uma das 

exigências que vem junto com várias informações que devem ser transmitidas pelas 

organizações que buscam recursos nas mais diversas fontes. Dentre as informações se 

destacam o orçamento, o impacto gerado, as pessoas envolvidas, entre outras. 

Conforme o autor Kuerten, 
Para elaborar quaisquer projetos é necessário conhecimento técnico e, nesse sentido, 
a crescente oferta de cursos para elaboração de projetos sociais parece ser um 
indicador de que essa exigência está suplantando a capacidade dos membros das 
organizações sociais em atendê-las. A profissionalização dos membros das 
organizações sociais também é exigida no período que sucede a liberação de 
recursos, uma vez que os órgãos financiadores realizam auditorias fiscais, exigindo 
desta forma, registros contábeis, por exemplo. Tal forma de avaliação adotada pelas 
agências de fomento tende a requerer, portanto, pessoal especializado para executar 
os procedimentos solicitados (Kuerten, 2004, p.65). 

Ainda segundo Kuerten (2004), essa crescente e necessária profissionalização cria 

organizações cada vez mais complexas, pois as mesmas devem se adequar às normas 

regulamentadoras das agências financiadoras e do Estado para atuarem. É nesse contexto que 

as ONGs necessitam cada vez mais de pessoas qualificadas para melhor atuar dentro de seu 

setor específico. Não é porque elas não visam lucro que essas organizações devem se 

descuidar de sua administração, seja em qual área de atuação for. 
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2.1.1.2 Áreas de atuação das ONGs  

Segundo dados do Instituto Doar no Brasil, as principais áreas de atuação das ONGs 

no país são: (a) assistência social, (b) criança e adolescente, (c) saúde, (d) educação, (e) 

desenvolvimento local, (f) meio ambiente, (g) direitos humanos, (h) cultura, (i) esportes, (j) 

direitos dos animais. Ou seja, elas estão presentes nas mais diversas áreas da sociedade e 

atuando em todas as regiões do país.2 

O Instituto Doar, que faz parte da Rede Filantropia, promove, desde 2013, junto à 

revista Época, uma premiação anual para as 100 melhores ONGs do país. Os dados do prêmio 

revelam que 27 das melhores organizações tratam causas relativas à área de atuação de 

assistência social; 18 com crianças e adolescentes com a área de saúde. Na sequência, dez 

entidades lidam com questões sobre educação. Há ainda organizações ligadas ao 

desenvolvimento local (9), ao meio ambiente (5), aos direitos humanos (4), à cultura (3) e aos 

esportes (2), (Instituto Doar, 2019). 

O prêmio avalia as organizações inscritas segundo critérios de governança, capacidade 

de gestão, analisando se o modelo de financiamento é compatível com a missão e o tipo de 

recursos. Também são observadas as metas e formas de estratégia das organizações. O 

objetivo é avaliar quais têm maior solidez e possibilidade de alcançarem seus objetivos e 

metas traçados. O resultado é divulgado todo fim de ano em um evento de premiação que 

reúne os representantes das principais organizações constituídas, registradas e atuantes no 

país. 

2.1.1.3 Constituição e registro das ONGs 

Para auxiliar na constituição de uma ONG no Brasil, o Instituto Cerbel de 

Desenvolvimento Humano (ICDH) elaborou cinco passos a serem seguidos (ICDH, 2019): 

convocação de pessoas, realização de assembleia, formalização do estatuto, eleição da 

diretoria e formalização legal. Esses passão estão apresentados detalhadamente a seguir. 

O primeiro passo é a convocação de pessoas que tenham como objetivo um trabalho 

de interesse público, que estão aptas a criar uma organização sem fins lucrativos. A 

                                                           
2 Cabe trazer presente aqui a repercussão internacional que tiveram as ações das ONGs da área de 

atuação do meio ambiente em defesa da Amazônia Legal no ano de 2019. Elas representavam 12,4% das ONGs 
Brasil e se posicionaram criticamente contra as queimadas que ocorreram naquele ano, nos meses de agosto e 
setembro (NEXO, 2019). 
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convocação tem o objetivo de reunir e mobilizar um grupo de pessoas em relação à 

importância da criação de uma organização que vai atuar de forma não lucrativa no 

desenvolvimento de atividades e de ações em prol de um benefício coletivo. 

A convocação deve ser feita para que se possa cumprir a seguinte pauta de definição 

dos objetivos da entidade: explicitar e discutir a importância e a necessidade de se criar uma 

organização; definir os integrantes de uma Comissão de preparação das próximas reuniões, 

com a divisão de tarefas e responsabilidades, formar a Comissão de redação do Estatuto 

Social, para apresentar uma proposta de estatuto que será discutido, analisado, modificado (se 

necessário) e aprovado pela Assembleia Geral convocada para tal fim. 

O segundo passo é realização uma Assembleia Geral de fundação da entidade, na qual 

ela é oficializada, através de convocação de todos os interessados, que ocorre após a definição 

da missão da entidade e a primeira proposta de estatuto. A assembleia deve ser precedida de 

uma carta convite, com dia, hora, local definidos, além dos objetivos desta e da pauta da 

reunião convocada.  

No dia da Assembleia, deve haver um livro de presença que registrará todos os 

interessados em participar da assembleia e um Livro de Atas, no qual serão anotadas as 

assembleias, assinadas pelos presentes. Uma mesa dirigente dos trabalhos com um presidente 

e dois secretários deverá ser eleita pela Assembleia. Após a leitura da pauta pelo presidente, 

este deverá encaminhar os debates, principalmente os debates em torno do Estatuto. 

O terceiro passo é a formalização do Estatuto. Uma comissão deve ler o Estatuto e 

distribuir uma cópia para cada presente. Cada artigo que a Assembleia achar polêmico ou que 

seja destacado por qualquer motivo, deve ser discutido, modificado (se necessário) e 

aprovado. Itens essenciais que devem estar contidos nos Estatutos, como: a) Nome e sigla da 

entidade; b) Sede e foro; c) Finalidades e objetivos; d) Se os sócios respondem pelas 

obrigações da sociedade; e) Quem responde pela entidade; f) Os sócios e seus tipos, entrada e 

saída, direitos e deveres; g) Poderes, tais como assembleia, diretoria, conselho fiscal; h) 

Tempo de duração; i) Como os estatutos são modificados; j) Como a entidade é dissolvida; k) 

Qual o destino do patrimônio, em caso de dissolução. 

O quarto passo: eleição e posse da diretoria. A eleição da diretoria deve seguir o que 

foi aprovado no Estatuto e após eleita deve ser conferida a posse dos cargos aos eleitos. 



28 
 

 
 

Finalmente, é fundada a Entidade. Entretanto, ela ainda não possui "status" legal, o que só 

ocorre após alguns procedimentos burocráticos, com os devidos Registros nos órgãos públicos 

competentes. 

O quinto passo: o registro legal. A documentação terá que ser reunida e encaminhada 

ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do município sede, além de pagar as taxas, 

registrar o Livro de Atas, os Estatutos e publicar um extrato dos mesmos, aprovados no Diário 

Oficial (ICDH, 2019), por constituir-se de uma Entidade Pública. 

No Brasil, para o funcionamento e repasses de verbas públicas governamentais e para 

participar de editais, as ONGs devem atuar de acordo com a legislação própria e específica, o 

Marco Regulatório das ONGs, e atuar conforme as leis vigentes no país, as quais estão 

apresentadas mais adiante neste estudo. 

2.1.1.4 ONGs e a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente - ECO 92 

Desde a década de 1970, a ONU realiza Conferências Mundiais para tratar de questões 

relacionadas ao meio ambiente e sociedade. A primeira Conferência da ONU sobre o tema foi 

realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Dez anos depois, a segunda Conferência 

ocorreu em Roma, Itália. E, em 1992, ocorreu no Brasil a Terceira Conferência Mundial sobre 

o Meio ambiente (SLIDEPLYER, 2019). O pesquisador Muçouçah (1995) evidencia que a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como 

ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, pode ser considerada o momento de maior 

projeção das ONGs no Brasil. Segundo ele, pela primeira vez as ONGs assumiram uma forte 

posição de cenário político e social, abandonando os “bastidores” para ocupar o “centro do 

palco”. A Conferência ECO-92, para esse autor, pode ser interpretada como a consolidação da 

emancipação das ONGs, pois assumiram publicamente que deixaram de ser apenas 

organizações a serviço dos movimentos sociais, como eram caracterizadas até então, para se 

tornarem interlocutores de uma série de assuntos ligados à democratização, configurada na 

Constituição Cidadã, de 1988, e ao meio ambiente. 

Outro documento importante foi assinado durante o evento no Rio-92 foi a Agenda 21. 

Ela é constituída de um plano de ação e metas, com duas mil e quinhentas recomendações 

para atingir o desenvolvimento sustentável. Esse documento defende a ajuda dos países 

desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento. Reza ainda no documento que a 
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conservação ambiental do planeta não pode ser alcançada sem a erradicação da pobreza e a 

diminuição das desigualdades sociais. E inúmeras ações nessas áreas são desenvolvidas pelas 

ONGs no Brasil. 

2.1.1.5 ABONG - Associação Brasileira das Organizações Não-Governamentais 

Outra entidade que deu impulso às ONGs no Brasil foi Associação Brasileira das 

Organizações Não-Governamentais - ABONG. Ela foi criada em 1991, tendo como principais 

objetivos promover o intercâmbio entre as ONGs e representar coletivamente essas 

organizações junto ao Estado e aos demais atores da sociedade civil. A instituição também 

declara que atua no espaço público e junto a governos em defesa do reconhecimento e da 

legitimidade da ação das ONGs como instituições de utilidade pública comprometidas com os 

interesses da cidadania. 

A constituição da Associação resultou na percepção de seus fundadores, da trajetória 

de um segmento pioneiro de Organizações Não-Governamentais que possuem um perfil 

caracterizado por: tradição de resistência ao autoritarismo; contribuição à consolidação de 

novos sujeitos políticos e movimentos sociais; busca de alternativas de desenvolvimento 

ambientalmente sustentáveis e socialmente justas; compromisso de luta contra a exclusão, a 

miséria e as desigualdades sociais; promoção de direitos, construção da cidadania e da defesa 

da ética na política para a consolidação da democracia (ABONG, 2004). 

A carta de princípios da entidade estabelece, dentre outras coisas, os seguintes 

compromissos das organizações membro: - Afirmar sua autonomia perante o Estado e a sua 

independência diante dos organismos governamentais, condicionando possíveis parcerias ao 

seu direito e capacidade de intervir na discussão, formulação e monitoramento de políticas 

públicas; - Reafirmar e vivenciar o seu compromisso com a transparência, o primado do 

interesse público e a participação democrática interna, reconhecendo-os como componentes 

essenciais da gestão das organizações a ela filiadas. 

Esses princípios auxiliam na definição do perfil das entidades que compõem a 

ABONG (que eram 270 em dezembro de 2004), conforme a Diretora Tatiana Dahmer Pereira, 

da Regional Sudeste da entidade (PEREIRA, 2003). 

A entidade que deseja se filiar à ABONG, além de se enquadrar no conceito de ONG 

defendido pela Associação e possuir as características anteriormente expostas, precisa 
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comprovar sua idoneidade, apresentando documentos de regularidade fiscal. Quando uma 

instituição quer se filiar, ela inicialmente é convidada a participar dos fóruns que são 

promovidos pela Entidade. 

A ABONG chegou a promover um seminário para trabalhar com mais profundidade as 

diferenças entre ONGs e Terceiro Setor. Uma das conclusões a que chegou, na ocasião, foi 

que o Terceiro Setor é um conceito eminentemente de caráter político, marcado pelo viés 

norte americano, e de caráter mais liberal. Essa ideologia teria chegado ao Brasil na década de 

1980, tentando se sobrepor ao conceito de ‘não governamental’, que é um conceito de 

negação. O viés, a forma de atuação e a leitura da realidade de entidades como, por exemplo, 

as fundações empresariais do Terceiro Setor são bem diferentes do enfoque dado pela 

associação ABONG. 

Da não aceitação do termo "Terceiro Setor" pela ABONG decorreu a busca da 

definição de um Marco Legal Regulatório para as ONGs no Brasil. O que a ABONG 

pretendeu, segundo informações de sua Diretora Regional (PEREIRA, 2003), não foi apenas 

se precaver da ‘picaretagem’, mas, diferenciar-se das falsas ONGs que possam existir por aí. 

Segundo essa diretora, “trata-se de algo maior do que isso, uma disputa sobre o 

conceito de não governamental”. Essa disputa incorpora questões ideológicas, jurídicas e 

legais. A inexistência de um conceito estabelecido de ONG e a ausência de um marco legal 

são reflexos da falta de clareza que a sociedade ainda tem a respeito das Organizações Não-

Governamentais. Conforme exposto na próxima seção, mesmo as origens desse tipo de 

organização não são conhecidas com precisão, havendo a necessidade de diferentes teorias a 

respeito. 

A ABONG foi uma das primeiras entidades a pressionar o governo federal para que as 

ONGs tivessem uma regulamentação específica, um Marco Legal para as ONGs no Brasil. 

Isso ocorreu na década de 1990, num processo de muita crítica ao Programa Comunidade 

Solidária. Na época, em um de seus discursos, o então presidente da república Fernando 

Henrique Cardoso chamou as ONGs de "neogovernamentais", o que, na percepção da diretora 

da instituição, representou um ‘ato falho’. Os membros da ABONG questionaram o modelo 

de relacionamento com o governo em que as entidades são usadas para distribuir recursos 

públicos sem uma política estabelecida e sem uma regulação legal adequada. 
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Dentro de sua perspectiva, a ABONG também desestimula as suas entidades filiadas a 

se transformarem em uma OSCIP. Pois, para ela, ao optar por essa configuração a entidade 

pode agilizar a participação em projetos que o Governo implementa, seguindo basicamente a 

ótica do Banco Mundial. Tal lógica, no entanto, preconiza as parcerias na execução de 

políticas públicas, o que acaba por gerar um esvaziamento das funções do Estado, além de 

prejudicar os mecanismos de controle social sobre como são utilizados os recursos públicos. 

A entidade está, segundo informou sua Diretora, se mobilizando para tentar reverter o modelo 

criado por essa legislação. 

“Outra iniciativa que tem sido combatida pela ABONG á a criação de um ‘cadastro 

nacional de ONGs”. A Associação teme, conforme publicado em seu site, que a criação de 

mais um cadastro poderá, ao invés de atender aos interesses públicos, proporcionando um 

maior conhecimento do universo das ONGs, criar uma duplicidade de obrigações e 

burocracias desnecessárias, em um contexto de inúmeros cadastros que não se comunicam. O 

problema não seria a falta de informações prestadas pelas associações e fundações, mas sim a 

falta de interesse do poder público em utilizar e sistematizar os dados disponíveis (ABONG, 

2019). 

A oposição ao Projeto que institui o cadastro nacional surgiu em decorrência de outros 

motivos não explicitados no site da ABONG. Uma das prováveis fontes de insatisfação está 

no excessivo controle do Estado imposto às entidades cadastradas. Conforme exposto no item 

anterior do presente capítulo, o Projeto prevê não apenas o controle de aspectos fiscal e 

financeiros, como também o controle dos objetivos perseguidos, das linhas de ação assumidas 

e até da política de contratação de pessoal adotada. Esse tipo de controle contraria claramente 

aos princípios defendidos pela Associação, que defende a não intervenção estatal sobre as 

Organizações Não-Governamentais. 

2.1.2 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

As OSCIPs são Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ou seja, ONGs 

criadas por iniciativa privada para desempenhar funções de interesse da sociedade civil. Cada 

OSCIP obtêm um certificado emitido pelo poder público federal ao comprovar o 

cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas de 

transparência administrativas. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público os 

chamados Termos de Parceria, precisam de no mínimo 3 (três) anos para ser consideradas 
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uma alternativa interessante aos convênios, para ter maior agilidade e razoabilidade em 

prestar serviços e as contas do exercício. 

As OSCIPs, como são chamadas essas organizações, podem receber recursos públicos 

por meio de termo de parceria, um relativamente novo instrumento jurídico definido na Lei 

9.790/99. Antes dessa Lei, os repasses de recursos só ocorriam exclusivamente por meio de 

convênios, o que obrigava tanto o governo quanto as entidades parceiras a seguirem o 

disposto nas Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional (IN/STN nº 03/1993 e 

nº 01/1997). 

O termo de parceria é um instrumento menos rigoroso que os convênios na aplicação 

dos recursos recebidos do governo. Não é necessário seguir a legislação de licitações, Lei nº 

8.666/93, devendo a instituição publicar em trinta dias, contados da assinatura do termo de 

parceria, seu regulamento de compras e contratações. Além disso, são considerados legítimos 

os adiantamentos da OSCIP à conta da parceria no caso de atraso nos repasses públicos e as 

despesas ocorridas entre o término da vigência do termo de parceria e a sua renovação 

(LEITE, 2003). 

A Lei 9.790/99 instituiu uma nova qualificação que pode ser assumida pelas pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos: a de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), a fim de assinarem Termos de Parceria com o Estado. 

As principais exigências que precisam ser cumpridas pelas organizações interessadas 

em tornar-se uma OSCIP são as seguintes, conforme a Lei 9.790/99: 1. Não distribuir lucros 

ou dividendos a seus sócios, dirigentes, empregados ou doadores; 2. Possuir como objetivo 

social alguma das atividades relacionadas na Lei, as quais perfazem um amplo leque de áreas 

de atuação, envolvendo a promoção da cultura, o combate à pobreza, a promoção de direitos 

estabelecidos, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, a produção e a 

divulgação de conhecimentos de interesse social, dentre vários outros; 3. Observância, nos 

estatutos, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência; 4. Publicação de demonstrativos financeiros anuais e 5. 

Contratação periódica de serviços de auditores externos independentes. 

A Lei 9.790/99 também estabelece explicitamente o impedimento para algumas 

Organizações do Terceiro Setor não se qualificarem como OSCIPs, estando incluídas nesse 
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grupo: as organizações religiosas, os sindicatos, os partidos políticos e as organizações de 

benefício mútuo destinadas a proporcionar bens e serviços a um círculo restrito de associados, 

entre outras. 

Como principal vantagem da aquisição do título de OSCIP pode ser apontada a maior 

facilidade proporcionada no estabelecimento de parcerias com o governo. Outro benefício 

oferecido é a possibilidade de remunerar os dirigentes. Essa concessão, todavia, não 

representa uma vantagem muito expressiva. Podem-se ter diretores executivos assalariados 

sem ferir a exigência, aplicável às entidades filantrópicas, de não remuneração dos dirigentes. 

A legislação das OSCIPs é considerada por alguns analistas uma espécie de resposta à 

demanda por transparência em relação aos critérios de escolha das organizações conveniadas 

com o poder público (BARBOSA, 2000 apud FERREIRA, 2005). 

2.1.3 Terceiro Setor 

O termo "Terceiro Setor" foi utilizado inicialmente na década de 1970, nos Estados 

Unidos da América, para designar as organizações sem fins lucrativos que prestavam serviços 

públicos. Na década seguinte, a expressão "setor não lucrativo" – nonprofit sector –, passou a 

ser mais utilizado no país. A definição do termo está cheia do individualismo liberal que 

caracteriza seu regime político e cultural, no qual o ideário dominante é o da precedência da 

sociedade em relação ao Estado. O associativismo e o voluntarismo estão fortemente 

arraigados na cultura e o termo nonprofit sector envolve uma extensa gama de organizações 

laicas e religiosas nos Estados Unidos, que se volta para a prestação de serviços comunitários, 

a autoajuda e a defesa de temas de interesse social (LANDIM 1993; RODRIGUES, 2004). 

No Brasil, essa segunda forma não foi empregada, fortalecendo-se a denominação 

"Terceiro Setor". A nomenclatura "Terceiro Setor" foi mais difundida a partir das pesquisas 

realizadas pelo Institute for Policy Studies da John Hopkins University (JHU) a partir do final 

da década de 1980. Do Projeto Comparativo Sobre o Setor Sem Fins Lucrativos, participaram 

pesquisadores de vários países, sob a coordenação de Helmut Salamon, o principal objetivo 

desse projeto foi à mensuração do impacto do Terceiro Setor sobre a economia dos países 

pesquisados e o estabelecimento de definições estruturais e operacionais adaptadas à realidade 

dos diferentes países. A Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo a relevância 



34 
 

 
 

desses esforços, associou-se à JHU para a criação da Classificação Internacional das 

Organizações Não-Lucrativas (RODRIGUES, 2004). 

As entidades do Terceiro Setor surgiram para suprir as necessidades da Sociedade que 

não estavam sendo atendido pelo poder público, que é o Primeiro Setor e o Segundo Setor é o 

Mercado. Segundo dados do IBGE (2012), no ano de 2010 existiam no Brasil 290.962 

entidades sem fins lucrativos, atuando em diversas áreas como saúde, educação e assistência 

social. Elas têm recebido diversas denominações como: “entidades filantrópicas”, “entidades 

sem fins lucrativos”, “entidades de benemerência” e “entidades sociais” (PIZA et. al. 2012, 

p.79)  3. Todas pertencentes genericamente ao Terceiro Setor. 

O Terceiro Setor compreende aquela parcela na sociedade civil formada por 

organizações que não fazem parte do Estado (Primeiro Setor) e nem são empresas privadas do 

Mercado (Segundo Setor). As organizações que fazem parte do Terceiro Setor ocupam uma 

posição importante na economia nacional, atendendo às demandas não supridas pelos outros 

dois setores; do Estado e da economia (mercado). As organizações sem fins econômicos 

transformaram-se ao longo dos anos em organizações sem ligações políticas, religiosas ou 

preocupadas apenas com uma causa específica. Durante o século XIX e início do século XX, 

essas organizações eram entidades ligadas às denominações religiosas, dedicadas 

especialmente ao atendimento à saúde, à educação e à assistência social. 

Leilah Landim, pesquisadora do Instituto Superior de Estudos da Religião (lSER), 

uma das primeiras a utilizar esse termo no Brasil, considera que fazem parte do Terceiro Setor 

os seguintes tipos de instituições (LANDIM, 1993): organizações da sociedade civil ou sem 

fins lucrativos; associações; entidades filantrópicas, beneficentes ou de caridade; fundações; 

Organizações Não-Governamentais. 

Os recursos para essas entidades provêm de doações, parcerias com os Estados, 

eventos beneficentes e outros para captar recursos tanto de pessoas físicas como jurídicas. 

Uma parte significativa dos recursos financeiros das entidades sem fins lucrativos são 

provenientes de empresas privadas; e abatidas do Imposto de Renda. É importante ressaltar 

                                                           
3 Filantropia significa "amor à humanidade". São donativos a organizações humanitárias, pessoas, comunidades 
ou o trabalho para ajudar os demais, direta ou através de Organizações Não-Governamentais sem fins lucrativos; 
assim como o trabalho voluntário para apoiar instituições que têm o propósito de prestar assistência social. 
Benemerência refere-se à honorabilidade, merecimento, mérito de alguém (EDUCALINGO, 2019). 
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que a instituição, deve ser transparente em suas prestações de contas, pois as empresas 

doadoras e o Estado exigem isso. 

Em uma pesquisa realizada por Moxham (2014) identificou-se três abordagens para se 

medir o desempenho nas entidades sem fins lucrativos: o Balanced Scorecard (BSC) é uma 

delas. O BSC é a mensuração de desempenho e a avaliação de programa. Ele foi desenvolvido 

por Kaplan para ser utilizado por empresas privadas, contempla quatro dimensões: a) 

financeiro b) processos internos, c) clientes e d) aprendizagem e crescimento. Esse modelo de 

verificação de desempenho tem sido adaptado para ser aplicado no Terceiro Setor, contudo, 

conforme o próprio autor, ainda não há evidências da sua real contribuição para as entidades 

sem fins lucrativos (MOXHAM, 2014). 

2.1.4 Lei da Filantropia e o Marco Regulatório das ONGs no Brasil 

A Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, conhecida como “Lei da Filantropia” 

dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social. Ela regulou os 

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Ela ainda alterou a Lei no 

8.742, de 7 de dezembro de 1993 e revogou outras leis anteriores. (Brasil, 2019). 

Conforme a Lei da Filantropia: 
A entidade de saúde que aderir a programas e estratégias prioritárias definidas pelo 
Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicionado ao total de 
prestação de seus serviços ofertados ao SUS, observado o limite máximo de 10% (dez 
por cento), conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Saúde (Incluído 
pela Lei nº 12.868, de 2013). 

Ela diz que para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de 

saúde deve comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou instrumento 

congênere celebrado com o gestor local do SUS e ofertar a prestação de seus serviços ao SUS 

no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). 

A entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições 

desde que atenda aos seguintes requisitos: I – não percebam seus diretores, conselheiros, 

sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 

atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de 

associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 

remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites 
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máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, 

devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em 

ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; II – Aplique suas rendas, 

seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III – Apresente certidão negativa ou 

certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS; IV – Mantenha escrituração contábil regular que registre as 

receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em 

consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; V – Não 

distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

sob qualquer forma ou pretexto; VI – Conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, 

contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus 

recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 

patrimonial; VII – Cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária e 

VIII – Apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor 

independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a 

receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

A Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, também conhecida como o Marco Regulatório 

das ONGs, teve por objetivo englobar todas as ONGs e regular as parcerias entre entidades 

governamentais e organizações da sociedade civil, instituindo os termos de colaboração, de 

fomento e, com as modificações, em 2015, da Lei 13.204, também os acordos de cooperação, 

ou seja, os que não envolvem recursos financeiros. 

As últimas alterações no Marco Regulatório afastaram as exageradas imposições para 

as parcerias, tornando-as menos complexas retiraram o excesso de ingerência estatal no 

domínio das entidades do Terceiro Setor, pois pertencem ao mundo privado do direito, 

ampliou as hipóteses de dispensa e inexigibilidade do chamamento público. 

Conforme o Marco Regulatório, não será exigido o chamamento público na hipótese 

de não haver competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza 
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singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade 

específica, especialmente quando a parceria decorrer de transferência para organização da 

sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada a entidade beneficiária, 

inclusive quando se tratar da subvenção. 

Entre outros termos, o Marco Regulatório estipula que o chamamento público pode 

selecionar mais de uma proposta, sendo que os parâmetros de julgamento não se restringirão 

ao preço, podendo ser privilegiados critérios como a inovação e a criatividade, a competência 

técnica e operacional. A ONG, depois de contratar profissionais, adquirir equipamentos e 

adequar suas instalações físicas não sofrerá intervenção da Administração Pública na seleção 

e contratação de pessoal por parte da entidade parceira. O Convênio celebrado materializa as 

relações com as ONGs para respeitar o que está prescrito na Constituição Federal. 

Ligadas às ONGs estão às motivações e as parcerias. De acordo com Latham e Pinder 

(2005), a motivação é um processo psicológico complexo que resulta de uma interação entre o 

indivíduo e o ambiente que o rodeia. Existem diversas teorias motivacionais, algumas já 

consagradas, como a Pirâmide de Necessidades, de Maslow (figura abaixo), e a de Herzberg. 

A motivação pode estar dividida de acordo com sua importância e influência. 1°) 

Necessidades de auto realização: trabalhar em um ambiente criativo e desafiante, participar 

das decisões, utilizar plenamente seus talentos individuais; 2°) Necessidades de estima: ter 

reconhecimento e responsabilidade nos resultados, receber promoção; ter orgulho e amor pela 

atividade exercida; 3°) Necessidade Sociais; Ter amigos e colegas, trabalhar com uma 

gerencia amigável, participar de grupos; 4°) Necessidades de Segurança; Ter um trabalho que 

lhe de condições seguras, uma boa remuneração e benefícios, estabilidade; 5°) Necessidades 

fisiológicas: descanso remunerado, conforto físico, horário razoável de trabalho, alimentação, 

moradia, etc...   

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

Figura 1: Hierarquia das Necessidades Humanas 

 
Fonte: Chiavenato (1994,  p. 170). 
 

Tamayo e Paschoal (2005) entendem que as teorias motivacionais buscam identificar 

as fontes de prazer que o trabalhador encontra no seu ambiente de trabalho e elas podem estar 

no indivíduo, no ambiente laboral ou em ambos. 

Mas, o que vem a ser um serviço voluntário? A Lei 9.608/98 dispõe que o serviço 

voluntário é a atividade não remunerada prestada exclusivamente por pessoa física a entidade 

pública de qualquer natureza ou a instituição4 privada que atue sem fins lucrativos com 

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. 

Conforme essa Lei, apenas pessoa física poderá prestar serviço voluntário, o 

desempenho desta modalidade de trabalho é vedado à pessoa jurídica. As pessoas jurídicas 

estão autorizadas a fazer doação em pecúnia para as instituições públicas ou privadas e a 

prestação de serviços de forma gratuita. 

A Lei nº 13.019/14 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 

ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 

                                                           
4 O termo “instituição”, para além de fazer alusão à ação e ao efeito de instituir (fundar, dar começo, 

erigir) algo, é uma coisa instituída, isto é, estabelecida ou fundada. Trata-se de um organismo que cumpre com 
uma função de utilidade pública em longo prazo (CONCEITO, 2019) 
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colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Ela define as diretrizes 

para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da Sociedade 

Civil e as parcerias entre a Administração Pública e o Terceiro Setor, que são possíveis 

através da celebração de cinco tipos de contratos: a) Convênios, quando se trata de parcerias 

que prevejam a participação do terceiro setor em serviços públicos de saúde, b) Termos de 

Parceria para a realização de atividades determinadas, que dispõe sobre a qualificação de 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria; c) Contratos de Gestão, 

para prestação de serviços de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 

proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde; d) Termos de Fomento e de 

Colaboração, para a realização de atividades que contemples finalidades de interesse público, 

envolvendo o repasse de recursos financeiros; e) Acordos de Cooperação ou de Fomento, em 

atividades que visem os objetivos de interesse público e recíproco, que não envolvam o 

repasse de recursos financeiros. 

2.1.5 Organização 

Num sentido amplo, conforme Lacombe, uma Organização é o agrupamento de 

pessoas que se reúnem de forma estruturada e deliberada e em associação, traçando metas 

para alcançarem objetivos planejados e comuns a todos os seus membros (LACOMBE, 2003). 

Portanto, Organização significa organizar pessoas, fazer planejamento, estabelecer metas e 

objetivos comuns. 

De acordo com autor Moraes (2004, p. 91), “organizações são instituições sociais e a 

ação é desenvolvida por membros e dirigida por objetivos. São projetadas como sistemas de 

atividades e autoridade, deliberadamente estruturados e coordenados, elas atuam de maneira 

interativa com o meio ambiente que as cerca”. Conforme esse autor toda organização 

necessita ter objetivos claros e definidos para ação. 

Os objetivos e recursos são fatores determinantes que definem as organizações, 

fazendo-se compreender que a sociedade que cerca o homem é feito de organizações. As 

organizações fornecem os mecanismos necessários para conseguir fazer o atendimento das 

necessidades humanas. 
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De acordo com os seus objetivos, as organizações são criadas para obtenção de 

produtos e/ou serviços, com a finalidade de lucro ou não. Possuem algumas características 

que são básicas e comuns a quase todas as existentes. As organizações possuem objetivos 

desde seu início, pois foram criadas para atender a necessidades especificas (MAXILIANO, 

2007). 

Segundo Moraes (2004), “os elementos humanos e materiais que fazem parte das 

organizações possuem forte ligação e interdependência do meio ambiente no qual estão 

inseridas, e a este fazendo trocas constantes entre eles”. 

As organizações são diferentes entre si, não existem duas iguais, assim como as 

pessoas. Elas não têm duração definida e podem durar meses, décadas ou séculos, 

sobrevivendo aos seus fundadores, ou podem desaparecer repentinamente, pelo simples fato 

de que não são sistemas perfeitos. 

As organizações são criadas para prover produtos e serviços, segundo Moraes (2004), 

e podem ser de natureza econômica ou social. De natureza econômica são as organizações que 

tem caráter especifico de empresa e busca finalidade lucrativa essas organizações assumem 

riscos e são dirigidas por uma filosofia de negócios. De natureza social são as organizações 

voltadas às ações comuns ou de utilidade pública, fundamentam-se na aceitação dos valores e 

das normas sociais, sem finalidade lucrativa; que é o caso das ONGs. 

De acordo com Maximiliano (2007), as organizações podem ser assim classificadas: 

Organizações do Governo – São administradas pelo governo e têm como objetivo prestar 

serviços públicos à comunidade em geral, e são mantidas pela arrecadação de impostos, taxas 

e contribuições dos cidadãos, elas se distribuem em nível municipal, estadual e federal; 

Organizações Empresariais – São organizações que têm como finalidade o lucro na produção 

e/ou comercialização de bens e serviços, podendo ser classificadas de acordo com seu 

tamanho, natureza jurídica e área de atuação. São criadas com recursos próprios (dos 

proprietários em forma de capital social) ou de terceiros (empréstimos e financiamentos). 

Parte do seu resultado pode ser distribuída aos sócios e o restante pode ser mantido como 

reservas de lucros para empresa reinvestir. 
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Organizações do Terceiro Setor – Compreende as organizações de utilidade pública, sem fins 

lucrativos, e são criadas por pessoas sem vínculo com o governo, entre elas estão as ONGs 

(Organizações não governamentais) e outras entidades com fins filantrópicos: Fundações, etc. 

Após discorrer sobre as ONGs em nível nacional, passando pelas vias legais e 
organizacionais, a seguir, apresenta-se um breve histórico das ONGs que fazem parte do 
Terceiro Setor, com atuação no município de Cachoeira do Sul. 

 

2.2. BREVE HISTÓRICO DAS ONGs EM CACHOEIRA DO SUL 

Conforme informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do 

Sul, no ano 2019 existiam cinco ONGs listadas como entidades prestadoras de serviços de 

cuidados aos animais, dentro da área de atuação estabelecida às ONGs dos direitos dos 

animais. Segundo dados contidos no cadastro do Conselho COMAS (Conselho Municipal de 

Assistência Social), junto a STAS (Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social) 

naquele ano existiam 13 (treze) ONGs cadastradas, atuando na área de Assistência Social 

dentro do município de Cachoeira do Sul (Anexo A). 

Cada Organização atua com independência e autonomia. Entretanto, para buscar 

recursos, além de se cadastrarem nos Conselhos Municipais, as ONGs devem também manter 

toda documentação em dia, prestar contas de suas atividades anualmente. Primeiramente, 

devem prestar contas ao seu Conselho Fiscal e Deliberativo (interno) e, depois, aos órgãos 

públicos competentes, mantendo-se adimplentes para absorção de novos recursos 

continuando, assim, as suas atividades. Mas, como as ONGs surgiram no município? 

Dentre as ONGs cadastradas no município, uma das principais e a mais antiga 

intitulou-se Movimento Comunitário Cachoeirense – MOCOCA. Ela foi fundada em 24 de 

novembro de 1967, durante o Seminário do Bem-Estar Social realizado naquele ano em 

Cachoeira do Sul, constituindo-se entre as pioneiras no Brasil. Ela foi instituída devido à 

aprovação da resolução para a criação de um organismo central que coordenasse e orientasse 

os trabalhos no campo da assistência social no município.  

A ONG MOCOCA atua no município atendendo às necessidades de 26 outras 

entidades de cunho social, educacional, comunitário, da saúde, da arte, etc. Sobre ela, 
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dedicou-se o estudo de caso para este trabalho, que se encontra em detalhes no capítulo mais 

adiante. 

O presente capítulo, que ora finda, dedicou-se em analisar as ONGs no Brasil e em 

Cachoeira do Sul, dedicando-se também à identificado do processo de constituição e à 

legislação específica para as ONGs brasileiras. O próximo capítulo apresenta a metodologia 

de pesquisa utilizada para viabilizar o estudo de caso de uma ONG em Cachoeira do Sul, a 

partir do qual foram analisados os resultados para estudo. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia que foi utilizada na pesquisa 

para este estudo. A pesquisa caracteriza-se como pesquisa qualitativa e descritiva. Ela foi 

realizada a partir de duas fontes: a bibliográfica e a empírica, pesquisa de campo. A fonte 

bibliográfica, de dados secundários, versou sobre as ONGs no Brasil e em Cachoeira do Sul, 

identificando alguns dados históricos, as áreas de atuação e a legislação específica das ONGs. 

A fonte empírica, pesquisa de campo, realizou-se numa ONG de Cachoeira do Sul, como um 

estudo de caso. 

Para a realização da pesquisa, foi utilizada a técnica de estudo de caso, a fim de poder 

descrever e apresentar um pouco da história, a administração, como é o acesso a recursos e o 

recrutamento de pessoas para as ONGs de Cachoeira do Sul, constituindo-se elas o objeto 

empírico dos dados. O objetivo de reunir dados e informações das ONGs serviram para 

compreender um pouco melhor os elementos fundamentais e os passos a seguir para constituir 

uma ONG na área de atuação da saúde e filantropia no município. 

De acordo com Gil (2010, p. 37), o estudo de caso “é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais”. Ele consiste no estudo mais 

aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento sobre eles. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o autor Vergara conceitua estudo de caso da seguinte 

forma: 

 
Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 
como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão 
público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade 
e detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo (VERGARA ,1998, P. 
47). 

Para esse estudo, com base em Vergara, realizou-se a investigação em uma ONG 

caracterizando-a como objeto de pesquisa com caráter de aprofundar e detalhar o processo de 

sua constituição e da administração. 

Na mesma linha de pensamento, para Marconi e Lakatos (2011, p. 274), estudo de 

caso “refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado caso ou grupo 

humano sob todos os seus aspectos”. Sendo assim, estudo de caso consiste num estudo amplo 
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e detalhado, ou seja, complexo, de um ou mais objetos buscando um maior conhecimento do 

objeto investigado. 

Ainda, de acordo com Yin (2010, p. 39-40), estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real, especialmente quanto os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes ou bem definidos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  
 

O presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido com o estudo de caso 

realizado numa ONG – MOCOCA – de Cachoeira do Sul. A escolha desta ONG foi 

intencional, devido ao prévio conhecimento de seu histórico de presença na atuação no 

município, constituindo-se base empírica da coleta dos dados. Ela foi umas das primeiras 

ONGs fundadas no município e umas das primeiras a ser criada a nível nacional, 

proporcionando a criação de outras ONGs no município e região. 

A pesquisa foi realizada na ONG de Cachoeira do Sul-RS durante os meses de maio a 

dezembro de 2019, utilizando a pesquisa qualitativa para observar e descrever o seu 

funcionamento, sua administração, sua organização, a forma de atuação dos membros, das 

pessoas do voluntariado, etc. 

A metodologia aplicada no estudo de caso foi à qualitativa e descritiva, a partir da 

utilização e aplicação da técnica de entrevistas na organização estudada, com um roteiro de 

perguntas. A escolha intencional da ONG ocorreu, observando a forma de gestão 

administrativa da mesma, a sua história, a diretoria, a gestão financeira e gestão de pessoas na 

divisão do trabalho, dos setores e as entidades a ela pertencentes. 

Antes da escolha intencional, foi realizado um estudo exploratório, identificando as 

ONGs registradas na Prefeitura Municipal e no COMAS. O estudo exploratório conforme 

Queiroz é parte de parte integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado 

com a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida á realidade de que se pretende 

conhecer, ou seja, a pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo conhecer a 

variável de estudo tal como se apresenta. (QUEIRÓZ, 2019). 

 

 Depois de contato prévio com algumas delas, selecionou-se a ONG MOCOCA, por 

dedicar suas atividades em áreas diversificadas em seus atendimentos, atuar com diversas 
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outras ONGs e por ser ela uma das primeiras constituídas no município. Conforme 

Goldengerg, a pesquisa qualitativa tem como peculiaridades suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos, a busca de resultados os mais fidedignos possíveis, respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores (GOLDENBERG, 2019). Foi isso 

que orientou a presente pesquisa. 

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados, a entrevista a partir de um roteiro de pergunta foi 

aplicada individualmente, ao administrador da ONG selecionada para o estudo de caso, que 

também disponibilizou relatório da entidade para busca de dados. 

Os dados foram coletados, utilizando a técnica de entrevista semiestruturada, com o 

auxílio de um roteiro (Anexo) de perguntas orientado para a obtenção dos dados 

administrativos, dados financeiros, da gestão, da organização de equipes, para análise das 

ações dos voluntários e de recursos materiais e financeiros obtidos e destinados à manutenção 

da organização. Também se utilizou da análise documental, de relatório apresentado pela 

organização. 

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

Depois juntados e sistematizados, os dados foram analisados a partir da utilização da 

técnica de análise de conteúdo das respostas obtidas empiricamente na entrevista e do 

relatório das atividades apresentado pela ONG investigada. Também foram descritas as 

respostas dos entrevistados para análise, valorizando os aspectos administrativo e organizativo 

da ONG. 

Para Bardin (2019), o termo análise de conteúdo designa: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 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) destas mensagens (Bardin, 2019, p. 47). 

 

A análise dos dados foi manualmente realizada, sem a necessidade utilização de 

programas específicos de computador existentes para esse fim, visto que o universo da 
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pesquisa se centrou numa única fonte dados, no caso, uma ONG, o que dispensou a utilização 

de programas. 

Após analisados, os dados foram ordenados em forma de texto para inclusão neste 

trabalho de conclusão de curso. 

O próximo capítulo apresenta os dados empíricos coletados do objeto estudado e 

foram ordenados de forma a respeitar a sua história e atuação no município de Cachoeira do 

Sul. 
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4 LEVANTAMENTO DE DADOS EMPÍRICOS: ESTUDO DE CASO – MOCOCA 

 

O presente capítulo encontra-se dividido em três partes, com objetivo de descrever e 

apresentar as etapas de levantamento de dados no estudo de caso realizado na ONG 

MOCOCA, em Cachoeira do Sul. A primeira seção apresenta uma breve descrição do 

histórico da ONG estudada. Depois, a segunda seção apresenta a gestão administrativa da 

ONG e, por fim, a seção de apresentação das análises dos resultados da investigação 

realizada. 

4.1 – BREVE HISTÓRICO DA ONG MOCOCA. 
 

A Organização foi intitulada desde sua criação, como Movimento Comunitário 

Cachoeirense (MOCOCA). Popularmente continua sendo identificada e chamada como 

‘Mococa’. Ela foi fundada no ano de 1967, na década de criação de ONGs pioneiras no Brasil, 

ainda sob o regime militar. A ONG MOCOCA é uma Organização Não-Governamental, sem 

fins lucrativos, filantrópica e de utilidade pública. Sua sede está localizada na Travessa Nossa 

Senhora da Conceição, número 68, bairro Centro de Cachoeira do Sul. Ela tem como seu 

principal objetivo o desenvolvimento de atividades voltadas à Assistência Social. Mas, ela 

também presta serviços à Educação e à Saúde e desenvolve ações de ensino e capacitação; 

que visam à promoção e à integração dos assistidos ao mercado de trabalho e o incentivo ao 

empreendedorismo, principalmente aos jovens em situação de vulnerabilidade social. Ela 

também coordena outras instituições, entidades com ações sociais voltadas a outros públicos 

como crianças, adultos e idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. 

A entidade incentiva à execução de atividades artísticas, culturais e esportivas, 

desenvolvendo projetos e atividades de assistência social beneficente, as quais são 

direcionadas para a melhoria das condições de subsistência e à elevação da qualidade de vida 

de comunidades carentes de Cachoeira do Sul. Assim, ela desenvolve e coordena atividades 

em diferentes áreas de atuação das ONGs, atuando como um organismo central; que visa 

orientar todo o trabalho no campo assistencial no município. No momento da realização da 

pesquisa, o MOCOCA tinha vinte e seis entidades filiadas ao Movimento. O seu foco 

principal de ação estava na elaboração de projetos e acompanhamento junto às entidades a ela 

filiadas. A Entidade desenvolve o Programa Gerando Renda, desde 2012, dando apoio às 
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entidades, com a organização de oficinas de artesanato para jovens e adultos em situação de 

vulnerabilidades sociais e para pessoas com deficiência, visando principalmente à inclusão 

dessas pessoas em sociedade e também para gerar uma fonte de renda extra às famílias.  

O MOCOCA também possui o CCA – Centro de Cultura e Aprendizagem –, que tem 

sua sede física em um dos bairros com população mais carente do município. Por ser uma 

entidade de caráter assistencial, ela investe em ações que visam ampliar as oportunidades para 

mulheres donas de casa do bairro e do entorno. A organização tem uma parceria de 12 anos 

com o Banco do Brasil S/A, através da qual desenvolve o Projeto Adolescente Aprendiz. Por 

intermédio deste Projeto são contratados aprendizes pelo prazo de dois anos (24 meses), sem a 

possibilidade renovação do contrato.  

Além destes projetos já citados acima a ONG desenvolve o Projeto Esperança no 

Esporte. Este projeto é desenvolvido de forma contínua, em seis entidades filiadas ao 

MOCOCA. São quatro escolas de futebol e duas que oferecem atendimento às pessoas com 

deficiência. Todos os atendimentos são prestados forma gratuita, sem custos aos assistidos.  

As vinte seis entidades filiadas ao Mococa estão classificadas conforme as diversas 

áreas de atuação. O Projeto AABC São José Futebol de Base – Associação Atlética 

Beneficente Clube São José – atua na área dos esportes, atendendo crianças e adolescentes 

com idades entre 11 de 17 anos de idade. O clube Botafogo Futebol Clube realiza o Projeto 

Criança no Esporte, atuando nas áreas dos esportes, da cultura e da assistência social. Eles 

mantêm como seu público-alvo as crianças e adolescentes na faixa etária de seis aos 17 anos 

de idade. 

As entidades que prestam atendimento para as pessoas com deficiência são: a 

Associação dos Familiares e Amigos do Down – AFAD –; o Projeto Inteligência Emocional 

em Ação, que atua na área filantrópica, assistencial e educacional, atendendo crianças, 

adolescentes, adultos e idosos; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE –, 

que atua nas áreas de assistência social, educação, saúde (filantropia), seu público-alvo 

compõe-se de crianças, adolescentes, adultos e idosos; a Associação das Pessoas Portadoras 

de Deficiência Física de Cachoeira do Sul – APODEF, que atua na área de educação, 

esportiva, social e cultural, atendendo às crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
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A Associação da Melhor Idade de Cachoeira do Sul – AMIC – tem como finalidade o 

amparar, acolher e proteger pessoas idosas de ambos os sexos, atuando na área de assistência 

social direcionadas à melhoria das condições de subsistência e de elevação da qualidade de 

vida de pessoas das comunidades carentes, constituindo-se público alvo crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. 

Associação dos amigos da Banda Marcial Gonçalvense – ACOBANG – atua na área 

cultural, desenvolvendo projetos que viabilizem aparelhamento da banda e do seu patrimônio 

histórico cultural, atendendo ao público-alvo composto de crianças, adolescentes, adultos e 

idosos. Associação dos Artesões – ASSOARTE – busca promover a união dos artesãos de 

Cachoeira do Sul, atuando na área cultural e tendo como públicos-alvo adultos e idosos em 

situação de vulnerabilidade social. 

A Associação dos Pastores de Cachoeira do Sul – APECS – atua na área da assistência 

social em várias modalidades. Ela exerce atividades de cunho religioso com objetivo de 

integrar os evangélicos da cidade, relacionando-se com eles para fins de cooperação, com 

associações e entidades evangélicas. O público-alvo é amplo, envolvendo crianças, 

adolescentes, jovens, mulheres, homens e idosos. 

A Associação Metodista de Ação Social Fafá Castanigno – AMAS – que tem como 

finalidade estatutária principal proporcionar o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual, espiritual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. Atuando como organização sócia educacional no atendimento a crianças 

carentes e seus familiares, promovendo o valor da solidariedade, união, saúde, direcionadas 

em prol da criança e do adulto. O seu público-alvo é composto por crianças de um ano até 

cinco anos de idade. 

A Igreja Metodista atua na área educacional, tem a finalidade estatutária de ministrar 

ensino em todos os graus e níveis, realiza o projeto Gerando Renda junto ao MOCOCA, 

assim como presta outros serviços de ação comunitária e social, diretamente ou através de 

órgãos e instituições locais especializados, por ela criados e mantidos. Ela oferece ainda, em 

caráter preventivo às mulheres, o acesso à atividade educativa, cultural e social, que contribui 

para o crescimento pessoal. 
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O Projeto Destino Certo visa promover a dignidade da pessoa através do serviço 

comunitário, socializar e evangelizar, através do convívio com colegas e instrutores, atuando 

nas áreas esportivas para as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Outra entidade filiada ao MOCOCA é o Ministério Infantil Igrejinha Itinerante. Essa 

entidade é uma organização religiosa, sem fins lucrativos, exercendo suas atividades para 

todos os públicos em linguagem direcionada especialmente para as crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. 

A Igreja Vida Comunidade Cristã, conforme o relatório do MOCOCA, tem por 

finalidade principal sua, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e o ensino da Palavra de 

Deus, estimulando a comunhão e a fraternidade entre os seus membros, congregados e demais 

igrejas vir quando ligação em apoio a programas de assistência social é de educação, criação 

de programas de confraternização em distribuição da literatura crista pertinente e materiais 

afins, seu público alvo são crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

A Casa da Criança Santo Antônio, outra organização filiada ao MOCOCA. Ela é a 

entidade mantenedora da Escola de Educação Infantil “Padre Renato Tonon”. As suas ações 

visam assistir às crianças a partir dos seis meses aos cinco anos de idade, provenientes de 

famílias de baixa renda, em regime de horário integral ou em turnos da manhã ou tarde. 

O Projeto Construindo um Futuro – Escola Milton da Cruz – desenvolve atividades 

que integram as mães com os filhos dentro do ambiente escolar, propiciando momentos de 

interação e oferecendo oportunidade de aprendizado que poderá trazer-lhes benefícios 

financeiros. O projeto tem como objetivo principal motivar o cultivo de relações entre as 

famílias, o público-alvo é composto por crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

A Associação de Moradores do Bairro Vale do Sol – FUNCAP/PREVASOL –, é uma 

sociedade civil, com finalidades não econômicas, apartidária, apolítica, comunitária, livre de 

discriminação religiosa, racial ou social. O seu público-alvo é constituído por crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. 

O Clube das Mães Nossa Senhora do Rosário. Essa ONG tem como finalidade 

integrar, socializar, dinamizar e construir, entre os integrantes do clube, laços de amizade e 

fraternidade. O seu objetivo principal é motivar ainda mais o grupo para o desenvolvimento 



51 
 

 
 

de trabalhos artesanais manuais de qualidade e acabamento das peças. A convivência fortalece 

os laços de amizade e companheirismo, muitas mulheres que participam são viúvas e sem 

filhos em casa. Com motivação, elas relatam, durante os encontros, que as atividades 

desenvolvidas em grupo muitas vezes as afastam da depressão.  

Projeto Cristo Rei – PROJECRIS – tem como suas principais finalidades o 

desenvolvimento de atividades voltadas à educação, principalmente a Educação Infantil e de 

Adolescentes na faixa etária de seis e dezessete anos. O projeto incentiva a prática de 

atividades esportivas, artísticas e ecológicas. 

Associação dos Moradores do Bairro Noêmia e Santa Teresinha – AMBNEST – foi 

criada com a finalidade de integrar os moradores dos bairros, buscando promover o 

desenvolvimento e progresso econômico e social da localidade em que se inserem, tem como 

objetivo promover o encontro de medidas, através de apresentação de estudos e soluções para 

unificar, apoiar e orientar as reivindicações da comunidade, seu público-alvo são crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. 

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila – Projeto Ninho da Arara – 

visa estimular a coordenação motora, a prática de exercícios físicos, inteligência, motivação, 

entendimento rítmico, o conhecimento percussivo, interação social, trabalho de equipe, tem 

como proposta promover a inclusão e a interação entre crianças de 6 a 17 anos para múltiplos 

benefícios, minimizando situações desfavoráveis e de vulnerabilidade social, que põem em 

rico seu público-alvo. 

Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora 

Aparecida – Projeto Espaços de Convivência. Esse projeto atende crianças de um ano a quatro 

anos de idade e está localizado em um bairro carente da cidade. A organização do espaço 

influencia diretamente o desenvolvimento da criança e a necessidade de qualificar espaços, 

transformando-os em ambientes estimulantes e adequados a faixa de idade e ritmos 

individuais de crescimento, combatendo as desigualdades e desenvolvendo a socialização das 

crianças. O público-alvo do projeto são crianças e adolescentes. 

Sindicato dos Trabalhadores na indústria do Calçado e do Vestuário de Cachoeira do 

Sul – SINDICALVE. O sindicato tem como objetivo principal proporcionar para as pessoas 

que procuram por qualificação na área, uma atividade de profissionalização, que poderá levar 
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ao mercado de trabalho, promove cursos de costura com objetivo de qualificação profissional 

no mercado local. O público-alvo abrangido são crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Cachoeira do Sul – STIA. 

Tem como finalidade o estudo, defesa, coordenação, proteção e representação, na base 

territorial do município citado e de outras em que vier a estendê-la, com intuito de 

colaboração com poderes públicos e as demais associações, seu público-alvo são crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. 

Sindicato dos trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Cachoeira 

do Sul. Esse sindicato foi constituído com a finalidade de representar legalmente a categoria 

profissional dos trabalhadores, visando melhoria nas condições de vida e trabalho de seus 

representantes. O projeto social tem como público-alvo crianças, adolescentes, adultos e 

idosos. 

Essas são as 26 entidades organizacionais (Anexo C), com seus projetos em diversas 

áreas, que compõe o MOCOCA, Movimento Comunitário de Cachoeira do Sul. Ele centraliza 

a administração das ONGs e o repasse de recursos que financiam as suas ações, em cada 

entidade assistencial. 

4.2 MOCOCA E A GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

O MOCOCA é uma organização não governamental, entidade que está inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 87.523.148/0001-99. O 

responsável legal pela ONG, por longo período foi, como seu presidente, Cláudio Sérgio 

Vidal Petrucci5. Ele foi eleito em 2018 para um mandato de três anos conforme rege o seu 

estatuto. 

A Entidade é composta pelos seguintes órgãos: Diretoria Executiva, a qual é eleita 

trienalmente pelo conselho deliberativo, sendo formada por seis membros (presidente e vice-

presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário, primeiro-tesoureiro e segundo-

tesoureiro); Conselho Deliberativo, formado por um representante das entidades filiadas, ao 

                                                           
5 Enquanto era realizada a presente pesquisa junto ao MOCOCA ocorreu, inesperadamente, o 

falecimento de seu presidente, Cláudio Sérgio Vidal Petrucci, no dia 10 de março de 2020, aos 75 anos de 
idade, de enfarto. Esse fato comoveu os integrantes do Movimento, bem como a comunidade cachoeirense em 
geral, por ele ter sido vereador e ocupado outros cargos públicos na cidade (O CORREIO, 2020). 
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total são vinte e seis; Conselho Fiscal, composto por três membros efetivos e um suplente, 

eleitos pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva. Existem ainda as Comissões 

Executivas, criadas de acordo com setores assistências do MOCOCA, e as Comissões 

Especiais, que são de caráter temporário, criadas para tratar problemas extraordinários ou 

campanhas, formadas e constituídas por indicação da Diretoria Executiva, em situações 

específicas. 

Estatutariamente, à Diretoria Executiva compete praticar os atos de interesse do 

MOCOCA. O presidente é responsável por presidir as reuniões da Diretoria; convocar as 

reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo, da Diretoria e das Comissões, 

movimentar, em conjunto com o tesoureiro, as contas da MOCOCA; assinar expediente da 

Diretoria; representar ativa ou passivamente judicial ou extrajudicialmente a entidade; 

autorizar o pagamento de despesas da instituição. Ao vice-presidente compete coadjuvar o 

presidente e substitui-lo em caso de ausência do município e impedimento.  

Ao primeiro-secretário compete secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, 

lavrando as Atas e procedendo a sua leitura; manter sob sua guarde a responsabilidade os 

livros e documentos da secretaria; substituir o vice-presidente em caso de ausência ou 

impossibilidade deste, exceto questões financeiras. O segundo-secretário é o coadjuvante do 

primeiro-secretário e pode substituí-lo caso de impedimento do primeiro.  

Ao primeiro-tesoureiro é responsável por movimentar, em conjunto com o presidente, 

as contas do MOCOCA, manter sob sua guarda e responsabilidade os valores, auxílios, 

contribuições, subvenções, donativos ou quaisquer outros bens do MOCOCA, dando-lhes o 

destino determinado por quem tem direito; trazer em ordem os livros e documentos de 

tesouraria; organizar balancetes mensais de receitas e despesas da entidade; recolher a 

estabelecimentos de crédito idôneos, indicados pela diretoria, o saldo excedente ao limite de 

caixa, fixado pela diretoria; pagar as despesas, após estarem os documentos com aval do 

presidente. Ao segundo- tesoureiro compete coadjuvar ou substituir o primeiro- tesoureiro em 

caso de ausência ou impedimento. 

O Conselho Deliberativo é responsável por reunir-se em caráter ordinário pelo menos 

uma vez a cada bimestre ou extraordinariamente quando for necessário; eleger a Diretoria 

Executiva; eleger o Coordenador e o Secretário do Conselho Deliberativo; decidir sobre a 
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constituição das Comissões Executivas e especiais; decidir sobre os programas e planos 

apresentados; aprovar o orçamento para o próximo exercício; aprovar o balanço anual da 

Diretoria Executiva após parecer do Conselho Fiscal; eleger, sempre que necessário, os 

substitutos quando ocorrer impedimento de algum membro da Diretoria Executiva ou do 

Conselho Fiscal e das Comissões; decidir a admissão de novas entidades associadas e decidir 

a exclusão das entidades associadas. 

Ao Conselho Fiscal compete: reunir-se, em caráter ordinário, trimestralmente, ou 

extraordinariamente, quando necessário; examinar livros e documentos; emitir parecer sobre o 

balanço anual da Diretoria Executiva para ser encaminhado ao Conselho Deliberativo. As 

comissões Executivas e Especiais são responsáveis pela execução de tarefas e programas a 

eles atribuídos em caráter temporário. 

O Movimento MOCOCA mantém registro atualizado em todos os Conselhos 

Municipais que são órgãos de controle social e de deliberação de políticas públicas, de 

composição paritária: órgãos públicos e organização não governamental. O MOCOCA 

participa dos seguintes conselhos: Conselho Municipal da Saúde – CMS; Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA; Conselho Municipal da Assistencial- 

Social - COMAS; Conselho Municipal do Idoso - COMAI; Conselho da Cidade, Conselho 

Municipal do Desenvolvimento - COMUDE; Conselho Municipal de Política Cultural - 

CMPC; Conselho Municipal do Turismo - CMTUR. 

O MOCOCA possui dois projetos que estão em funcionamento há vários anos na 

cidade, desempenhando um importante papel na sociedade em diversas modalidades. Um dos 

projetos é o Gerando Renda, fundado no ano de 2012, com oficinas de artesanato para jovens 

e adultos em situação de vulnerabilidade social e econômica e Pessoas com Deficiência - 

PCDs – para que sejam incluídas em sociedade e também como forma de gerar uma fonte de 

renda para as famílias. O Projeto oferece cursos de Pintura em Tecido, Feltro, Patchwork, 

Patch Apliquê, Vagonite, Bonecas de Pano, Pedraria, EVA, Panificação, Corte de Cabelo e 

Manicure. 

O MOCOCA tem como principal finalidade auxiliar e coordenar ações administrativas 

e sociais das 26 entidades a ele filiadas, atender à comunidade através de projetos e programas 

sociais e assistenciais e oficinas. 
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As oficinas são distribuídas em dois módulos de 10 (dez) aulas por trimestre. A carga 

horária é de duas horas/aulas por oficina, com 18 turmas de 10 alunos. Considerando que 

algumas mulheres recebem atendimento contínuo, o número médio é de 100 atendimentos, 

encerrando-se no final do terceiro mês, com um encontro de confraternização entre as turmas. 

Iniciando a segunda turma no quarto mês e encerramento no sexto mês, com a 

confraternização, assim sucessivamente.  

O outro projeto é o Fazendo Arte do Centro de Cultura e Aprendizagem – CCA - esse 

projeto tem como objetivo atender à comunidade, principalmente as pessoas mais carentes. 

Ele visa proporcionar atividades ocupacionais com a possibilidade de geração de renda. A 

maioria dos participantes dos dois projetos é beneficiária do Programa Bolsa Família do 

Governo Federal.6 

As fontes de receita do MOCOCA são contribuições de pessoas e entidades 

associadas; doações e legados, subvenções e auxílios dos poderes públicos; coletas de 

campanhas, bens adquiridos e renda produzida pelos mesmos; contratos ou convênios de 

prestação de serviços; juros, depósitos bancários e rendas eventuais; outras receitas eventuais. 

No ano de 2018 a entidade recebeu um total de receitas de R$ 3.060.583,35, os quais são 

advindos de receitas próprias, Programas Federais, Estaduais e Municipais e Receitas de 

Convênios (Anexo B). 

A entidade é imune à incidência de impostos, de acordo com o Art. 150, alínea “c”, 

inciso 6, da Lei 13.019/2014, Marco Regulatório das ONGs. 

O controle e a gestão financeira são realizados pelo presidente da instituição, 

juntamente com o tesoureiro e aprovado pelos três membros do Conselho Fiscal do Mococa. 

Em seguida, a prestação de contas é apresentada ao Conselho Deliberativo. 

Conforme o estatuto é vetado a remuneração, bonificações ou vantagens ou benefícios 

diretos ou indiretamente, por qualquer forma ou títulos a diretores, conselheiros, associados 

ou mantenedores, instituidores em razão das competências, funções ou pretextos.  

                                                           
6 O programa Bolsa Família foi criado em outubro de 2003, pelo Governo Federal, com o objetivo de 

contribuir no combate à pobreza e à desigualdades no Brasil. Ele atende à famílias que vivem em situação de 
pobreza e de extrema pobreza, foi utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares, podem fazer 
parte do Programa: todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; famílias com renda por 
pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 
(BRASIL, 2019). 
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O Mococa é constituído pela Diretoria Executiva e pelos Conselhos Fiscal e 

Deliberativos e por Comissões. 

Fazem parte da equipe de trabalho o Departamento de Recursos Humanos, um 

Assistente Social, três Assistentes Administrativos e um Contabilista. 

A instituição Mococa não trabalha com regime de voluntariado, ela presta 

exclusivamente o apoio a 26 entidades sem fins lucrativos de Cachoeira de Sul a ela filiados. 

A seguir, apresenta-se a análise dos resultados do presente trabalho de pesquisa. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Esta seção apresenta a análise dos resultados da pesquisa realizada a partir de dados 

secundários bibliográficos e de dados empíricos primários, obtidos no estudo de caso da ONG 

Mococa, de Cachoeira do Sul. 

Tendo por base o primeiro objetivo, que buscou apresentar um breve histórico das 

ONGs, como resultado da pesquisa observou-se que elas foram constituídas, a nível global, a 

partir do período imediatamente posterior à II Guerra Mundial. No Brasil, elas estão presentes 

e atuantes a mais de 50 anos, isto é, desde a década de 1960. Pelo estudo realizado, observou-

se que o seu surgimento está relacionado à falta de representação legítima dos movimentos 

sociais, impedidos de atuar devido à repressão durante o período da ditadura militar, pós-

golpe de 1964. Nesse período, parcela significativa da população brasileira estava carente de 

atividades assistenciais de suas entidades representativas e as ONGs começaram a ser 

constituídas para preencher essa carência junto à sociedade civil, com aplicação de recursos 

governamentais ou privados. 

Nas décadas de 70 e 80, as ONGs se fortaleceram, se popularizaram, cresceram 

numericamente e impactaram as ações governamentais. Entretanto, o “boom” do surgimento 

das ONGs no Brasil ocorreu nos anos 90. Nessa década, em torno de 62% das ONGs foram 

criadas, bem como a ABONG, como entidade nacional de apoio às suas atividades. 

Quanto ao aspecto da legislação, observou-se que a partir de 2003 o Novo Código 

Civil trouxe mudanças nas regras estatutárias das associações, na constituição de Fundações, 
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etc. No ano de 2005, a Lei 11.127 fez modificações no Novo Código Civil no que diz respeito 

às associações, definindo os cinco formatos de pessoas jurídicas privadas existentes: 

Associações, Fundações (que detém o formado jurídico das ONGs), Organizações Religiosas, 

Partidos Políticos e Sociedades Econômicas. Esse ordenamento jurídico conduziu à criação de 

um Marco Legal Regulatório para as ONGs, o que de fato ocorreu em 2014, para normatizar 

as ações e as administrações das organizações não governamentais brasileiras. 

No Brasil, em 2019 existiam 820 mil organizações da Sociedade Civil constituídas, 

atuando em diversas áreas, todas regidas pelo Marco Legal Regulatório das ONGs, 

formalizado em 2014. Com este estudo observou-se que em solo brasileiro as principais áreas 

das ONGs são: Assistência Social, Crianças e Adolescentes, Saúde, Educação, 

Desenvolvimento Local, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Cultura, Esportes e Direitos dos 

Animais. Ou seja, observou-se que elas estão presentes em diversas áreas da sociedade civil e 

atuantes em todas as regiões do País, com maior concentração na região Sudeste. Toda ONG, 

ao constituir-se deve enquadrar-se numa dessas áreas de atuação. 

Quanto ao segundo objetivo, que se propôs analisar o processo de constituição e de 

administração de uma ONG, a partir do enfoque do estudo de caso no Mococa, observou-se 

que tanto a organização quanto os processos administrativos são essenciais e fundamentais 

para o desempenho eficiente de um projeto organizacional de empreendimentos do Terceiro 

Setor, onde estão inscritas as ONGs. Esses empreendimentos, como qualquer outro, 

governamental, não governamental ou do mercado privado devem incluir em suas ações o 

planejamento dos serviços, a previsão orçamentária, a gestão de pessoas, a administração 

financeira e contábil bem como o monitoramento do desempenho. O planejamento e a 

execução requerem a manutenção da prestação de contas em dia dos exercícios, mensal/anual, 

isto é, estar sempre adimplente, a fim de poder receber novos recursos públicos ou privados e 

continuar a exercer as atividades assistenciais. Portanto, no que se refere aos processos 

administrativos, as ONGs, mesmo não visando lucro, não diferem de qualquer outra 

organização social ou empresarial, pública ou privada para se manter em atividade. 

Quanto à análise do Movimento Comunitário Cachoeirense (Mococa), constatou-se 

que ele foi fundado no ano de 1967, época do pioneirismo das ONGs no país. Nessa época, o 

Brasil estava sendo governado sob o regime militar e o Mococa se estabeleceu em Cachoeira 

do Sul como uma ONG filantrópica e de utilidade pública, desempenhando importante papel 
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assistencial. Mas, ressalta-se que ela também atua em outras áreas, na prestação de serviços à 

Educação e à Saúde e desenvolvendo ações de ensino e de capacitação, buscando promover e 

integrar as pessoas assistidas ao mercado de trabalho. Ela também incentiva ao 

empreendedorismo, principalmente a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. 

Como uma entidade centralizadora e de apoio, o Mococa coordena outras instituições 

a ela filiadas com ações sociais voltadas a vários tipos de público como crianças, adultos, 

idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. No momento da pesquisa, eram 26 

entidades a ela filiadas, as quais têm projetos em execução nas mais diversas áreas de atuação. 

O Movimento Mococa incentiva a execução de atividades artísticas, culturas, esportivas, 

desenvolvendo projetos e atividades diversas. O seu foco principal, entretanto, está na 

elaboração de projetos e acompanhamento dos mesmos junto às entidades filiadas. Ele 

centraliza a administração e o repasse de recursos, bem como a prestação de contas para as 

entidades que financiam as ações em cada entidade assistencial. A finalidade principal do 

Mococa é auxiliar e coordenar ações das entidades e atender à comunidade através de projetos 

e programas sociais e assistenciais. 

O Mococa é uma ONG constituída por uma Diretoria Executiva, Conselhos Fiscais e 

Deliberativos e Comissões, temporárias ou permanentes. Fazem parte de sua equipe de 

trabalho o Departamento de Recursos Humanos, para a Gestão de Pessoas, a atuação de um 

Assistente Social, três Assistentes Administrativos e um Contador. A Entidade não trabalha 

com voluntariado, ela presta apoio às Entidades Filiadas. As fontes de receita do Mococa são 

contribuições de pessoas físicas e de entidades, associações, doações, legados, subvenções e 

auxílios dos poderes públicos (Programas Federais, Estaduais e Municipais), coletas de 

campanhas, bens adquiridos e rendas produzidas pela mesma, contratos ou convênios de 

prestação de serviços, juros de passivos bancários, rendas eventuais e outras receitas 

esporádicas. 

Atendendo ao terceiro objetivo específico deste trabalho que se propôs a verificar os 

elementos fundamentais para a constituição de uma ONG, como resultado observou-se a 

seguinte constatação: 

Para se constituir uma ONG no País, conforme o Instituto Cerbel, é preciso seguir 

cinco passos considerados essenciais. O primeiro é convocar as pessoas que tenham como 
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objetivo um trabalho de interesse público comum, através de uma reunião para mobilizar um 

grupo de pessoas quanto à importância da criação de uma organização que irá atuar de forma 

não lucrativa e no desenvolvimento de atividades e ações em prol de um benefício coletivo. 

Sendo fundamental definir os objetivos da entidade através da explicação e da discussão sobre 

a importância e a necessidade de se criar uma ONG. A partir desse momento, é necessário 

definir os integrantes de uma Comissão de preparação para as próximas reuniões, fazer a 

divisão de tarefas e de responsabilidades, formar uma Comissão de redação do Estatuto 

Social, que será discutido, analisado e modificado (se necessário) e aprovado pela assembleia 

convocada para esse fim. 

O segundo passo é fazer uma assembleia geral de fundação da Entidade. Isso para 

oficializá-la através da convocação dos interessados, o que ocorre após a definição da 

Comissão e a primeira proposta do Estatuto. A assembleia de Fundação deve ser precedida de 

uma carta convite com o dia, hora e local definidos, além dos objetivos da pauta da reunião. 

O terceiro passo é a formalização do estatuto. A Comissão deve ler o Estatuto na 

Assembleia e distribuir copia aos presentes, cada artigo que assembleia achar polemica deve 

ser discutido, modificado (se necessário) e aprovado. 

O quarto passo é a eleição e posse da Diretoria. A sua eleição deve seguir o que foi 

aprovado no Estatuto e, após eleita, à Diretoria deve ser conferida a posse dos cargos aos 

eleitos. 

O quinto passo é o Registro Geral, toda a documentação da ONG deverá ser reunida e 

encaminhada ao cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica do Município Sede, além de 

pagar as taxas, registrar o livro de atas, os Estatutos e publicar um extrato do mesmo, 

aprovado no Diário Oficial, por se constituir de uma Entidade Pública. 

Após cumprir todos os passos a ONG estará oficialmente registrada, formalizada 

publicamente e poderá funcionar, isto é, atuar em sua área específica, estabelecida pelo Marco 

Legal, podendo receber verbas públicas governamentais, disponibilizadas através de Editais, e 

podendo também receber doações de pessoas físicas ou jurídicas privadas, inclusive debitadas 

do Imposte de Renda (IR). O IR de Pessoa Física incide sobre a renda e os proventos de 

contribuintes residentes no país ou no exterior e que recebem de fontes no Brasil. Podem doar 
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até 6% do imposto devido se fizerem as contribuições ao longo do ano, caso a doação ocorra 

durante a declaração, essa porcentagem se limita a 3%. (JORNAL CONTABIL, 2020). 

Por fim, é fundamental ressaltar que um elemento fundamental para que qualquer 

ONG possa ser instituída e atuar no país, é ela estar constituída de acordo com a Legislação 

Específica, ou seja, o Marco Legal Regulatório, e atuar conforme as Leis vigentes. 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Por meio deste trabalho de conclusão de curso foi possível alcançar o objetivo de 

pesquisar o processo de constituição e de administração da ONGs (Organizações Não-

Governamentais) no Brasil e no município de Cachoeira do Sul, a partir de um estudo de caso. 

O nível nacional foi feito um estudo bibliográfico para conhecer um pouco da história do 

surgimento da ONGs, sua importância, as áreas de atuação, a legislação e sua abrangência. 

A partir desse estudo foi possível entender também a importância dessas Organizações 

e sua evolução ao longo do tempo. As primeiras ONGs surgiram no país na década de 

sessenta. Elas foram constituídas para suprir a carência de parcela da população brasileira na 

falta de atividades de entidades representativas. Assim, essas Organizações manifestaram-se 

como uma solução encontrada pelo Governo para os repasses de recursos governamentais 

para a população mais carente, sem estarem diretamente ligadas ao Estado. Assim, a partir da 

década de setenta, ainda sob o regime militar aumentou o número das ONGs. Entretanto, foi 

na década noventa que ocorreu um “boom” no surgimento dessas Organizações. Conforme os 

estudos realizados, cerca de 62 por cento delas foram criadas nessa década. 

Diante do crescimento numérico ao longo dos anos sua atuação veio se ampliando, 

bem como o número de atendimentos em diversas áreas da sociedade no Brasil. As principais 

áreas de atuação das ONGs são: Assistência Social, Crianças e Adolescentes, Saúde, 

Educação, Desenvolvimento local, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Cultura, Esportes, 

Direitos dos Animais. Elas estão presentes em todas as regiões do país, sendo a maioria, 

segundo os estudos realizados, se encontra na Região Sudeste, seguido das Regiões Sul, 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 

As ONGs fazem parte de um setor muito importante, conhecido como Terceiro Setor. 

Esse Setor surgiu para suprir as necessidades da sociedade que não estavam sendo 

atendimentos pelos outros dois setores, os quais são conhecidos como Primeiro Setor, 

composto pelo Estado e o chamado Segundo Setor, que representa o mercado privado. 

A partir de estudos bibliográficos da história das ONGs no Brasil, da legislação e 

estudando a ONG Mococa, de Cachoeira do Sul foi possível entender o processo de 

constituição e de administração de uma ONG. 
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No estudo, verificou-se a existência de cinco Organizações em Cachoeira que são 

prestadores de serviços na área de atuação de Cuidados aos Animais. Também se verificou 

durante a pesquisa a existência no município de 13 outras ONGs cadastradas no COMAS 

(Conselho Municipal de Assistência Social) atuantes na área da Assistência Social. Cada 

Organização atua com independência e autonomia, porém caso queiram buscar recursos 

públicos ou privados devem se cadastrar nos Conselhos Municipais e manter em dia toda sua 

documentação, bem como as prestações de contas contábeis. 

Dentre as ONGs cadastradas no município uma das principais e a mais antiga é o 

Movimento Comunitário Cachoeirense (MOCOCA), fundada no ano de 1967. Essa 

Organização foi criada para ser um organismo central de coordenação e orientação dos 

trabalhos no campo da Assistência Social no município. A sua atuação atende às necessidades 

de cunho Social, Educacional, Comunitário, da Saúde, de Arte, etc. de 26 entidades a ela 

filiadas. 

A Organização foi escolhida intencionalmente para realizar o presente estudo baseado 

no prévio conhecimento do seu histórico e da sua importante atuação no município. Para isso, 

foi desenvolvido um Estudo de Caso no Mococa através de entrevista semiestruturada e no 

estudo documental do relatório de atividades disponibilizada pela instituição, a partir do qual 

se podem perceber os elementos para a instituição de uma ONG. 

A partir desse estudo, portanto, foi possível verificar os elementos fundamentais, o 

passo a passo, através dos dados coletados e analisados, para se constituir uma ONG 

(Organização Não-Governamental) na área da Saúde e Filantropia, dentro do município de 

Cachoeira do Sul, a fim de atender às necessidades de pessoas com doenças mentais 

portadoras de transtornos psicológicos ou psiquiátricos, contribuindo para a mudança do 

relacionamento delas em relação à saúde mental e assim ajudar a prevenir doenças 

psicológicas e contribuir para uma sociedade mais saudável. 

Assim que for constituída, a ONG poderá se integrar, filiando-se ao MOCOCA, 

preenchendo a lacuna existente na área da saúde mental e psicológica no município. 

Por fim, este trabalho, por ser um estudo inédito dentro do Curso da Administração, na 

Unidade da Uergs em Cachoeira do Sul, pode servir de alguma forma, como referência para 

novos estudos e mais aprofundada, já que as ONGs desempenham importantes ações para a 
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sociedade e para a economia do País, existindo administrativamente, como qualquer outro 

empreendimento público ou de economia privada. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA PESQUISA 

      

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL-UERGS 

UNIDADE EM CACHOEIRA DO SUL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Acadêmica: Taine de Azevedo Falcão 

Roteiro para a entrevista semiestruturada 

1. Histórico 

Data e local da fundação da ONG 

Registro da ONG, como foi, onde, quando. 

Fundadores e apoiadores 

Qual foi a motivação para criar a ONG 

Principais atividades e atendimentos executados 

Principais, obstáculos 

Outros dados 

2. Principais atividades e ações realizadas 

Área de atuação atual, abrangência, público atendido (direto e indireto) 

Com relação ao voluntariado da ONG quantos são e quais suas ações principais 
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Tem parceria com alguma instituição pública ou privada? 

Como a ONG sobrevive de onde vêm os recursos? 

Como é a Administração da ONG? 

Como é realizada a Contabilidade? 

Como ocorre a Gestão de Pessoas na ONG, organização de equipe de trabalho. 

Como ocorre a Gestão de recursos? 

3. Questões Gerais 

Sede – Endereço: ela é própria, alugada ou doada, comodato, outro? 

Como foi o início e como ela está hoje a ONG? 

Obstáculos durante a trajetória e principais desafios? 

4. Questões abertas 

Quais Planos Projetos estão sendo elaborados ou pretendidos? 
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA 

 

Para elaboração deste TCC foi desenvolvido um cronograma de atividades realizadas 

durante o processo de construção e realização da pesquisa. De acordo com o quadro abaixo, 

nos meses de março e abril de 2019 foi feita a definição do tema e do problema de pesquisa 

Em seguida, seguiu-se as atividades de levantamento dos dados secundários, nos meses de 

abril a julho de 2019. Foi elaborado o projeto de pesquisa nos meses de abril, maio, junho e 

julho, do mesmo ano. A redação dos dados secundários foi elaborada durante os meses de 

maio a agosto de 2019. No mês de julho foi presentado o projeto de pesquisa à Uergs, 

Unidade em Cachoeira do Sul. A pesquisa de campo e o estudo de caso foram realizados nos 

meses agosto e setembro, seguido da redação da pesquisa, revisão da mesma, entrega de 

versão final, para Defesa Pública. 

 
Quadro 3: Cronograma das atividades 

Atividades 
2019 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Definição do tema e problema de pesquisa X X 
  

 
 

 
 

 
 

Levantamento de dados secundários  X X X X X  
 

 
 

Elaboração do Projeto de Pesquisa  X X X       

Redação dos dados secundários  
 

X X X X  
 

 
 

Apresentação do Projeto de Pesquisa  
   

X 
 

 
 

 
 

Pesquisa de campo, do estudo de caso.  
   

 X X 
 

 
 

Tabulação e análise dos dados primários  
   

 X X X  
 

Redação da Pesquisa  
   

 
 

X X X 
 

Revisão da Pesquisa  
   

 
 

 
 

X 
 

Entrega da versão final   
   

 
 

 
 

 X 

Defesa Pública do TCC (*)  
   

 
 

 
 

 X 

Fonte: Autora, 2019. (*) Realizada no primeiro semestre 2020. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - CADASTRO DO COMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) - LISTA 
DE ONGs DE CACHOEIRA DO SUL 

Quadro 4: COMAS – ONGs de Cachoeira do Sul 

ONGs de Cachoeira do Sul (COMAS) 

1. AFAD:  Associação dos Familiares de Amigos do Down 

2. APAE: Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais  

3. MOCOCA: Movimento Comunitário Cachoeirense 

4. AMAS: Associação Metodista de Ação Social Fafá Castagnino 

5. AMACS: Associação dos Amigos Autistas de Cachoeira do Sul 

6. APODEF: Associação dos Portadores de Deficiência Física de Cachoeira do Sul  

7. APADA: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos 

8. ACCE: Associação Cachoeira de Canoagem e Ecologia 

9. ASCAR/EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

10. AKPM: Associação de Karatê Paulo Machado 

11. ACOBANG: Associação dos Componentes da Banda Marcial Gonçalvense. 

12. Associação Atlética Beneficente e Cultural São José 

13. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila - Projeto Ninho da Arara. 
Fonte: Autora, 2019. 
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ANEXO B - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS DA RECEITA DO MOCOCA 

 

Quadro 5: Receitas Próprias – 2018 
Receita Administrativa 388.400,00 

Aluguéis 400,00 
Doações Recebidas 900,50 

Rifa Rotary 2.422,00 
Nota Fiscal Gaúcha 1236,68 

Programa Tampinha Legal 201,28 

Subtotal 393, 560,46 
 Fonte: Mococa (2018) 

 

Quadro 6: Programas Federais, Estaduais e Municipais. 
Receitas Financeiras 4.500,32 

COMDICA 9.000,00 

Subtotal 13.566,32 
 Fonte: Mococa (2018). 

 

Quadro 7: Receitas de Convênios  
Banco do Brasil S/A 2.630.766,57 

São João Transp. Razzera Ltda 11.800,00 
Transporte. N. Senhora das 

Graças Ltda.   
10.900,00 

Subtotal 393.560,46 
Total das Receitas 2018  3.060.583,35 

 Fonte: Mococa (2018).  
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ANEXO C – RELAÇÃO DAS ENTIDADES DO MOCOCA. 

Quadro 8: Relação das entidades filiadas ao MOCOCA. 

ENTIDADES FILIADAS AO MOCOCA 
1. Projeto AABC São Jose Futebol de Base- Associação Atlética Clube São José 
2. AFAD: Associação dos Familiares de Amigos do Down 
3. APAE: Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais  
4. APODEF: Associação dos Portadores de Deficiência Física de Cachoeira do Sul  
5. AMIC- Associação da Melhor Idade de Cachoeira do Sul 
6. ACOBANG: Associação dos Componentes da Banda Marcial Gonçalvense. 
7. APECS- Associação dos Pastores de Cachoeira do Sul 
8. AMAS- Associação Metodista de Ação Social Fafá Castagnino 
9. ASSOARTE- Associação dos Artesãos  
10. Botafogo Futebol Clube- Projeto Criança no Esporte 
11. Casa da Criança Santo Antônio 
12. PREVASOL - Associação de Moradores do Bairro Vale do Sol/ Funcap 
13. Clube das Mães Nossa Senhora do Rosário 
14. Igreja Metodista 
15. Projeto Construindo um Futuro- Escola Milton da Cruz 
16. PROJECRIS - Projeto Cristo Rei 
17. SINDICALVE - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado e do Vestuário de 

Cachoeira do Sul. 
18. STIA - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Cachoeira do Sul 
19. Sindicatos dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares em Cachoeira do 

Sul 
20. AMBNEST- Associação dos Moradores do Bairro Noêmia e Santa Terezinha 
21. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila - Projeto Ninho da Arara 
22. Associação dos Moradores do Bairro Marina 
23. C.P.M. Escola Municipal de Educação Infantil Nossa SRA Aparecida - Projeto Espaços de 

Convivência. 
24. Projeto Destino Certo 
25. Ministério Infantil Igrejinha Itinerante 
26. Igreja Vida Comunidade Cristã. 

Fonte: Autora (2020).  
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        ANEXO D - FOTOS DO MOCOCA.  

 
Figura 2: Equipe do Mococa no Projeto Ninho da Arara (com o Goleiro da Seleção Júlio Cesar, 

representante do Programa Criança Esperança) 

 
           Fonte: Mococa (2019). 
 
 

 
Figura 3: Botafogo Futebol Clube - Projeto Criança no Esporte. 

 
 Fonte: Mococa (2019). 
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Figura 4: Projeto Destino Certo 

 
         Fonte: Mococa (2019). 
 
 
            

Figura 5: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

 
           Fonte: Mococa (2019). 
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         Figura 6: Logo do Movimento Comunitário Cachoeirense (MOCOCA) 

 
         Fonte: Mococa (2019). 
 
 
         Figura 7: Reunião com as entidades filiadas realizada na sede do MOCOCA 

 
          Fonte: Mococa (2019). 
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ANEXO E - ATA DE FUNDAÇÃO DO MOCOCA 
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