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Resumo
Tendo em vista o crescente aumento do terceiro setor no Brasil e da reconhecida
importância para a economia, faz-se necessário avaliar iniciativas empreendidas
pelas organizações que o integram. Por esse motivo, esta pesquisa teve como
objeto a avaliação do Programa de Desenvolvimento em Gestão (PDG.org), no
período de 2007 a 2013. Concebido pelo Instituto Hartmann Regueira, trata-se de
um programa avançado de formação, com foco em gestão, destinado aos líderes de
organizações de terceiro setor. A questão norteadora da pesquisa origina-se nesse
contexto, identificando o impacto do PDG.org nas organizações que participaram de
suas edições. Para avaliar o PDG.org, a metodologia empregada foi a pesquisa
descritiva, utilizando-se fontes documentais, além de entrevistas com líderes das
organizações. Foi feito levantamento bibliográfico sobre o terceiro setor e a
avaliação de projetos sociais. Os resultados da pesquisa permitiram afirmar que o
PDG.org cumpre os resultados a que se propõe. Os líderes reconhecem ganhos
após a participação no PDG.org, como o aprimoramento em gestão por parte das
organizações.
Palavras-chave: Terceiro Setor. Organizações não Governamentais. Gestão e
projetos sociais. PDG.org.

Abstract
Considering the raise of Third Sector in Brazil and the importance of the
organizations that compose this economy, it is required to evaluate initiatives
undertaken by the organizations is part of that. Therefore, this research was aimed to
evaluate the Management Development Program (PDG.org), from 2007 to 2013.
Developed by the Hartmann Regueira Institute, it is an advanced training program
emphasized on management , aimed to leaders of Third Sector organizations. The
guiding question of the research originates in this context, is identify the impact of the
PDG.org in the professional training and the results produced in the organizations
that participated in its editions.A bibliographic survey was done on the Third Sector
and the evaluation of social projects. The results of this research allowed us to
provide that PDG.org complies with the results it proposes. Even not be considering
a professional training program, the leaders of organizations point to gains after
participating in PDG.org, as the significant gain in management by organizations. It is
worth mentioning that, due to the adequacy of PDG.org to the demands of the
sponsors, important issues are no longer deepened and, consequently, documented
by the IHR.
Keywords: Third Sector. Non-Governmental Organizations. Social Management and
Social Evaluation. PDG.org.
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1 Introdução

Nas últimas décadas, o terceiro setor, segmento composto de organizações da
sociedade civil que não visam ao lucro, vem ganhando cada vez mais espaço no
Brasil.

Segundo novo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA), instituição ligada ao governo federal, e divulgado pela Associação Brasileira

de Captadores de Recursos (ABCR), o Brasil fechou o ano de 2017 com 820 mil
organizações.

Em 2007, tendo em vista o aumento da representatividade do terceiro setor, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considerou-o em suas
estatísticas econômicas para composição do Produto Interno Bruto (PIB). Sua
participação correspondeu a 1,4%, cerca de 32 bilhões de reais, revelando a
importância do terceiro setor para a economia brasileira.
A contribuição do terceiro setor no desenvolvimento do país é uma realidade e, cada
vez mais, tem exigido profissionais qualificados e aptos a fortalecê-lo. Assim como
ocorre nas organizações que compõem o setor privado, a gestão é imprescindível
para as organizações sem fins lucrativos (Fleury, 2002).

Foi-se a época em que se acreditava que as organizações sem fins lucrativos não
necessitavam de algum tipo de gerenciamento, pois gestão significava “negócios” e
isso somente era aplicável às organizações com fins lucrativos (Drucker, 2002).

Dees (2008) afirma que as organizações do terceiro setor são vistas como
ineficientes, ineficazes e sem respostas aos problemas, razão pela qual são
necessárias iniciativas que desenvolvam novos processos relativos à gestão.
Para Teodósio (1999, p. 290), “o campo da gestão é considerado um dos espaços
centrais para o avanço das organizações do terceiro setor”.
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Por esse motivo, o Instituto Hartmann Regueira (IHR) concebeu o Programa de
Desenvolvimento em Gestão para Organizações de Terceiro Setor (PDG.org), um
programa avançado de formação, com foco em gestão, destinado aos líderes de
organizações de terceiro setor.

Lançado em 2007, o PDG.org é constituído de módulos de ensino, com trabalhos
presenciais e a distância, e de um processo de coaching social para cada
organização. Além do processo de coaching social, que propicia o tratamento dos
problemas da organização e a construção de soluções pelos atores envolvidos, o
PDG.org

tece

uma

rede

de

aprendizagem

contínua,

promovendo

o

compartilhamento de experiências entre os líderes das organizações participantes.

Governança, planejamento estratégico, comunicação, gestão de pessoas, gestão
financeira, marco legal do terceiro setor e captação de recursos são alguns dos
temas contemplados no PDG.org. As atividades propostas são predominantemente
práticas e os participantes devem atuar no PDG.org de modo a propiciar a
disseminação do conhecimento em suas organizações. Cada organização é
acompanhada por um coach, que a orienta na resolução das atividades e na
elaboração e execução de plano(s) de ação para o desenvolvimento institucional.

Agora, com o intuito de validar os registros relativos à avaliação do PDG.org pelo
Instituto Hartmann Regueira, parte-se da seguinte pergunta-problema: qual o
impacto do PDG.org na formação profissional dos participantes e quais os resultados
produzidos pelas organizações no período de 2007 a 2013?

O presente estudo tem como objetivo geral analisar o impacto do PDG.org na
formação profissional dos participantes e os resultados produzidos pelas
organizações entre 2007 e 2013, período em que foram realizadas suas seis
edições.

Como objetivos complementares, propõem-se:

a) Descrever o PDG.org.
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b) Apresentar os resultados do PDG.org registrados pelo Instituto Hartmann
Regueira.
c) Verificar a contribuição do PDG.org para a formação profissional de seus
participantes.
d) Identificar as iniciativas empreendidas pelas organizações após a participação
no PDG.org.

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa é do tipo descritiva e sua
abordagem qualitativa. Tem como método o estudo de caso, uma vez que considera
o PDG.org uma realização do IHR, que disponibilizou o material (relatórios, fotos,
vídeos e demais documentos) necessário à realização da pesquisa documental.
Também foram realizadas entrevistas utilizando-se de roteiro semiestruturado, com
os membros das organizações inscritas nas edições do PDG.org. Posteriormente à
análise documental e à realização das entrevistas, foi analisado o conteúdo de todo
o material, a fim de avaliar, efetivamente, o PDG.org.
O tema “avaliação de projetos sociais” é frequente, mas, do ponto de vista
acadêmico, a abordagem proposta neste estudo pretende identificar diferenças das
demais encontradas. Do ponto de vista pessoal, será um impulso na carreira do
pesquisador, principalmente na atuação nas organizações de terceiro setor. Do
ponto de vista social, os resultados deste estudo têm importante papel para as
organizações e seus respectivos participantes das edições do PDG.org, pois eles
terão a oportunidade de contribuir para sua reavaliação. Por fim, do ponto de vista
mercadológico, trata-se de uma oportunidade de registro e aperfeiçoamento para o
regresso do PDG.org e, consequentemente, benefício de outras organizações e
pessoas.

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. O primeiro corresponde à
introdução na qual são abordados o tema, uma breve contextualização, a
problemática, os objetivos e suas justificativas.

No segundo capítulo, o referencial teórico tem por objetivo discorrer sobre o terceiro
setor e a avaliação de projetos sociais, contemplando-se seu histórico, evolução e
principais conceitos. Também são abordados temas como a gestão e sua
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importância em organizações de terceiro setor, além de projetos sociais e processos
para a sua avaliação.

O terceiro capítulo contém os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo,
como as informações sobre a caracterização da pesquisa, as unidades de
observação e análise, além dos procedimentos para coleta e de análise de dados.

O quarto contempla breve histórico do IHR, a caracterização do PDG.org, além dos
resultados de suas seis edições e das entrevistas realizadas com os líderes de
organizações.

No quinto capítulo são feitas as considerações finais do estudo, contemplando
possibilidades de atuação e de estudos futuros. Por fim, são apresentadas as
referências e os apêndices.
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2 Terceiro Setor e Avaliação de Projetos Sociais

O objeto deste estudo é avaliar o impacto do PDG.org sobre a formação profissional
e intelectual de seus participantes e quais foram os resultados promovidos pelas
organizações a partir da participação entre 2007 e 2013.

Por esse motivo, o capítulo a seguir contempla a definição de terceiro setor, um
breve histórico de sua constituição, sua função em relação aos setores público e
privado, as especificidades das organizações que o compõem, bem como as
características relativas aos processos de gestão de projetos, com foco na avaliação
de seus resultados.

2.1 O que é terceiro setor

O terceiro setor é a denominação dada às organizações que não pertencem ao
primeiro setor (setor público), responsável pelas questões sociais, nem ao segundo
setor (setor privado), responsável pelas questões individuais. É constituído por
organizações que não possuem fins governamentais, de caráter privado, mas que
são dedicadas à ação social em benefício da coletividade.
O conceito de terceiro setor continua em processo de construção, mas o adotado
neste estudo e enfatizado por Gonçalves (1999, p. 2) “é o de que se trata de uma
esfera de atuação pública, não estatal, formada a partir de iniciativas voluntárias,
sem fins lucrativos, no sentido comum”.

Suas definições recaem no caráter não lucrativo, no caráter não governamental, ou
seja, o terceiro setor é identificado por aquilo que ele não é em comparação aos
demais setores (governamental e empresarial).

Salvatore (2004) também ressalta a dificuldade existente em relação ao seu
entendimento, pois o terceiro setor é composto de:
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[...] organizações de natureza privada e finalidade pública, portanto sem
finalidade de lucro, cujas ações estão voltadas para questões como
cidadania, emancipação, autonomia e direitos da população em geral e dos
excluídos preferencialmente (Salvatore, 2004, p. 28).
Outro fator a ser considerado e que interfere no processo de consolidação do
terceiro setor é o caráter heterogêneo das organizações que o compõem, tanto pela
própria estrutura organizacional quanto pelas áreas e formas de atuação.

Para o IBGE (2010), das 290,7 mil organizações registradas, 40,8% foram criadas
no período de 2001 a 2010. Metade delas (50,8%) surgiu entre 2005 e 2010. A
região Sudeste concentra o maior número (44,2%) de organizações. Entre as áreas
de atuação mais representativas, destacam-se as voltadas para a defesa de direitos
e interesses dos cidadãos e as religiosas. Trata-se de 87,4 mil organizações que,
agrupadas, representam 30,1% do total.

Também é importante destacar quais são as organizações que compõem o terceiro
setor. Para Resende (2006, p. 34), para integrá-lo:

[...] há que ser pessoa jurídica (registro em cartório) de direito privado (não
pública), não pode distribuir lucros ou dividendos de qualquer espécie (fins
não econômicos) e deve atender a demandas coletivas (interesse não
individual)

Essas organizações são legalmente admitidas como associações ou fundações.
Para Bludeni, Pereira, Nadas, Avizú, Oliveira, Cravo Roxo, Teixeira, Ramalho,
Antunes e Assef Júnior (2011), apesar de serem utilizadas as expressões entidade,
organização não governamental (ONG) e instituto, por exemplo, trata-se de
denominações e servem apenas para diferenciá-las.

As associações que compõem o terceiro setor representam o agrupamento de
pessoas que visam ao benefício da coletividade e que não têm interesse econômico
ou fim lucrativo. O fundamento dessas associações é a reunião de pessoas físicas
para o cumprimento de determinado fim, que está acima dos interesses pessoais
dos associados. Já as fundações são instituições formadas pela constituição de um
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patrimônio, que é necessário no momento de sua constituição. Além disso,
fundações possuem fins morais, culturais, de assistência ou religiosos. Existem
outras diferenças entre as associações e fundações, conforme descrito na Tabela 1:

Tabela 1
Diferenças básicas entre associação e fundação
Associação
Constituída por pessoas.
Pode (ou não) ter patrimônio inicial.
A finalidade é definida pelos associados.

Fundação
Constituída por pessoas, mas o patrimônio é
aprovado previamente pelo Ministério Público.
O patrimônio é condição para sua criação.
A finalidade deve ser religiosa, moral, cultural
ou de assistência, definida pelo instituidor,
podendo ser alterada ao longo do tempo.

Os associados deliberam livremente.

As regras para deliberações são definidas pelo
instituidor e fiscalizadas pelo Ministério Público.

Registro e administração são mais simples.

Registro
e
burocráticos.

Regida pelos artigos 44 a 61 do Código Civil.

Regida pelos artigos 62 a 69 do Código Civil.
Criada por intermédio de escritura pública ou
testamento.

administração

são

mais

Criada por intermédio de decisão em
Todos os atos de criação, inclusive o estatuto,
assembleia, com transcrição em ata e
ficam condicionados à prévia aprovação do
elaboração de um estatuto.
Ministério Público.
FONTE: Fonte: Bludeni, L. M., Pereira, R. M., Nadas, C. C. M. M., Avizú, C., Oliveira, F. R. S, Cravo
Roxo, H. M. J., Teixeira J, Ramalho, J. G., Antunes, M. G. R. F., & Assef Júnior (2011). Cartilha sobre
aspectos gerais do Terceiro Setor (p. 9-10). São Paulo: OAB. Recuperado de http://www.oabsp.
org.br/comissoes2010/direito-terceiro-setor/cartilhas/REVISaO%202011Cartilha
_Revisao_2007_Final_Sem%20destaque%20de%20alteracoes.pdf.

O trabalho desenvolvido pelas organizações de terceiro setor não substitui a função
do Estado: trata-se de uma complementação e/ou um auxílio às questões presentes
na sociedade e que, também, podem contar com o apoio das empresas para a sua
realização.

2.1.1 Histórico do terceiro setor no Brasil

Para compreender a atuação das organizações de terceiro setor, torna-se
necessário

refazer

sua

contextualização

histórica,

descrevendo

seu

desenvolvimento.

Nos séculos XVI e XVII, nas Américas do Norte e Latina, além da Europa, surgiram
os movimentos associativos. Esses movimentos possuíam caráter religioso ou
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político e eram influenciados pelos sistemas de governo vigentes e pelas crenças
religiosas.

No Brasil, a presença dos representantes da Igreja Católica durante o período
colonial, a partir do século XVI, marcou o início das práticas filantrópicas sob a lógica
da caridade cristã. As questões sociais eram tratadas em conformidade aos
interesses religiosos, e as Santas Casas de Misericórdia representaram a
institucionalização desse atendimento aos carentes. As práticas exercidas por
grupos religiosos, predominantemente católicos, permaneceram até o século XIX.

O período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX registrou
acontecimentos importantes na história brasileira, como o processo de Abolição da
Escravatura e a Proclamação da República. Tais fatos provocaram mudanças na
estrutura e no papel do governo em relação às organizações assistenciais, que, por
sua vez, estabeleceram um novo vínculo com o poder público. Nessa época, o
governo intensificou sua atuação social, principalmente nos centros urbanos, com
iniciativas relativas à saúde, higiene e educação. O ano de 1910 marcou o momento
em que essas instituições passaram a ter forte dependência econômica do governo.

Nas décadas de 1920 e 1930, com a intensificação da industrialização, ocorreu o
processo de urbanização no Brasil. Nesse período, aumentaram as instituições que,
atreladas ao governo, buscavam soluções para os crescentes problemas de pobreza
e exclusão social. Em decorrência disso, surgiram os sindicatos, as associações
profissionais, as federações e confederações, vinculando o setor privado às práticas
de assistência e auxílio para imigrantes, operários, empregados do comércio,
prestadores de serviços e funcionários públicos.

Entre 1934 e 1937, quando Getúlio Vargas assumiu o governo, o Brasil foi marcado
pela conquista de direitos políticos e de liberdade. Em consequência, a imprensa
começou a se destacar e parte dela assumiu posição crítica em relação ao governo.
Apesar das conquistas, o governo determinou limites à cidadania, como o controle
sobre o Congresso Nacional e a edição da Lei de Segurança Nacional, que definia
crimes contra a ordem política e social.
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No segundo período do governo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, os direitos
conquistados durante a gestão anterior foram limitados, contribuindo para o
enfraquecimento da classe operária.

Já nas décadas de 1950 e 1960, os trabalhadores se organizaram de forma
independente e as leis e as liberdades individuais passaram a ser respeitadas. Isso
aconteceu até o início do governo militar, em 1964, quando, mesmo com a
existência de um partido de oposição, líderes políticos e sindicais eram cassados,
presos ou exilados, a imprensa censurada e as principais diretrizes do governo
impostas pelos atos institucionais.
Herculano (2000) acredita que a intenção era: “[...] melhorar as condições de vida
dos setores populares, a satisfação de suas necessidades básicas ou, mais além, a
transformação total das estruturas econômicas e sociais existentes (Herculano,
2000, p. 7)

Durante os anos 1960 e 1970, não só no Brasil como em diversos países da
América Latina, a ditadura militar implantada reduziu a participação civil no governo
e nas empresas. Então, a impossibilidade de dialogar com esses setores levou os
movimentos associativos à atuação no âmbito local, voltando-se para as
comunidades. O trabalho comunitário, durante esse período, tinha caráter de reunião
e as dinâmicas e os ritos utilizados propiciaram uma comunicação igualitária,
promovendo, principalmente, a troca de ideias e opiniões sobre sua realidade e seus
problemas.

Entretanto, nos anos de 1970, foi com a Teologia da Libertação, uma reflexão sobre
o papel da Igreja Católica na superação das desigualdades sociais, que ocorreu
grande impulso no movimento ativista social na América Latina. Nesse período, as
organizações desenvolviam ações relativas ao desenvolvimento comunitário e para
a execução de atividades de assistência e serviços nos campos de consumo,
educação de base e saúde, entre outros.

Segundo Scherer-Warren (1993, p. 38):
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a Teologia da Libertação recomendou que o trabalho pastoral deveria ser
endereçado preferencialmente às pessoas oprimidas da América Latina [os
pobres, as mulheres, as crianças e jovens, os negros e os índios], e
organizado como meio de conscientização e luta.
Nos anos de 1970, registrou-se o surgimento de movimentos de oposição aos
governos militares, autodenominados “não governamentais”, e foram marcados por
uma postura de distinção quanto às ações governamentais. Desse processo surgiu a
expressão “ONG”, referindo-se às organizações de terceiro setor.
De acordo com Hardt e Negri (2001, p. 55): “as chamadas organizações não
governamentais (ONGs), as quais justamente por não serem administradas
diretamente por governos, entende-se que agem a partir de imperativos éticos ou
morais”.

Na década de 1980, não só no Brasil, mas também na maioria dos países da
América Latina, em decorrência do restabelecimento do regime de governo
democrático, a situação de pobreza foi agravada. Houve crescimento do setor
informal da economia e do descrédito das instituições internacionais em relação ao
destino dado pelos órgãos governamentais aos recursos alocados em programas de
desenvolvimento social. Foi um período marcado pelo redirecionamento desses
recursos para países do Leste Europeu e da África, forçando as organizações latinoamericanas a buscarem alternativas para sua sobrevivência, ao mesmo tempo em
que também os recursos governamentais se tornaram mais escassos.

Conforme Costa e Visconti (2001), nas décadas de 1980 e 1990, as organizações de
terceiro setor passaram a assumir, cada vez mais, posição de busca pela melhoria
da qualidade de vida da população brasileira.

Essa nova realidade exigiu das organizações de terceiro setor brasileiras uma
adequação

dos

seus

modelos

de

gestão,

gerando

a

necessidade

de

profissionalização do quadro de recursos humanos e de capacitação de seus
voluntários, além de promover a aproximação das empresas para o intercâmbio de
conhecimentos e práticas gerenciais.
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2.1.2 O papel do terceiro setor

Primeiramente, a existência do terceiro setor sugere a insuficiência da ação no
atendimento das demandas da sociedade em que está inserido, especialmente dos
grupos socialmente mais vulneráveis.

A atuação das organizações de terceiro setor destaca-se pela relevância com que
trata as questões sociais. Conforme destaca Ferrarezi (2001, p. 8), o terceiro setor:

[...] detecta problemas, identifica oportunidades e vantagens colaborativas,
descobre potencialidades e soluções inovadoras em lugares onde o olhar do
Estado não pode, nem deve, penetrar. A ação pública da sociedade civil é
capaz de mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol
do desenvolvimento humano e social sustentável, de uma forma que o Estado
jamais pode ou poderá fazer (Ferrarezi, 2001, p. 8).
Nesse sentido, Barreto (1999) destaca a participação das organizações de terceiro
setor na execução de políticas públicas: “[...] constitui espaço de ampliação da
representação social e da abertura para a democratização do processo decisório das
políticas públicas, aqui entendida como condição para garantir resultados
sociais efetivos” (Barreto, 1999, p. 111).

Em segundo lugar, percebe-se o terceiro setor em contextos nos quais o setor
privado não consegue satisfazer as necessidades do mercado.

Percebe-se que as empresas estão cada vez mais buscando se envolver com
organizações de terceiro setor, que, por sua vez, têm assumido papéis significativos
na sociedade ao prestarem serviços que contribuem para o seu desenvolvimento.

As organizações de terceiro setor representam importantes alternativas para suprir
os descasos dos governos e falhas das empresas ao promoverem ações das mais
diversas naturezas.

Independentemente

do

relacionamento

com

essas

organizações,

existem

divergências quanto ao trabalho desenvolvido por elas, seja na atuação no Estado
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ou no relacionamento com as empresas que se utilizam de recursos (humanos,
ambientais, etc.) que não conseguem repor.

Percebe-se que o papel das organizações de terceiro setor não é somente o de
complementar a atuação do Estado, mas de ser uma “[...] forma por meio da qual a
sociedade se estrutura politicamente para influenciar a ação do Estado” (Bresser
Pereira, 1997, p. 69-70). Essas organizações também não podem ser consideradas
apenas um interlocutor das questões sociais no setor privado. É importante destacar
que essas organizações atuam em diversas áreas, como: meio ambiente, saúde,
educação, combate à pobreza, assistência social, entre outras.

Mesmo assim, para se manterem, as organizações de terceiro setor obtêm recursos
por meio de financiamentos dos governos, repasse de empresas privadas, venda de
produtos e de doações da população em geral.

De acordo com Montaño (2008, p. 207):

Como as ONGs, em regra, não geram receitas suficientes para se manter em
operação, elas têm extrema necessidade de captar recursos fora de suas
atividades fundantes. Isto conduz as ONGs a uma falta de
autossustentabilidade tal que a captação de recursos (ou fundraising) se torna
não apenas uma atividade essencial das mesmas, mas pode passar a
orientar a filosofia e a condicionar sua atuação.
Por esse motivo, Teixeira (2002, p. 111) observa que:

[...] as relações de poder entre as ONGs e o órgão governamental são
bastante assimétricas, comprometendo a autonomia dessas organizações,
pois elas ficam sujeitas às diretrizes do seu “empregador” ou, em outras
palavras, às direções políticas adotadas pelo governo (Teixeira, 2002, p. 111).
A questão da sustentabilidade é algo realmente crítico no que diz respeito à gestão
das organizações de terceiro setor. Conforme Araújo (2003, p. 3), trata-se da
capacidade de um empreendimento de se “[...] manter mais ou menos constante ou
estável, por um longo período, sendo tal estabilidade em temos institucionais,
técnicos, políticos e financeiros”.
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Cardoso (1997, p. 08) salienta que:

[...] a ideia de independência é também o que caracteriza esta realidade nova
constituída pela emergência dos cidadãos e de suas organizações como
ativos do processo de consolidação da democracia e do desenvolvimento
social.
As organizações de terceiro setor devem se preocupar com as necessidades das
gerações atuais, orientadas pelo seu desenvolvimento, mas sem comprometer as
gerações futuras. Para isso, devem buscar as melhores soluções para as questões
das mais diversas ordens, sejam elas econômicas, sociais ou ambientais.

2.1.3 Gestão no terceiro setor

É notório o crescimento do terceiro setor no país e no mundo, em espaços antes
somente ocupados pelo Estado, que, agora, se vê obrigado a transmitir
responsabilidades para organizações de terceiro setor. Isso tem exigido, cada vez
mais, que os profissionais estejam capacitados para o fortalecimento do trabalho
desenvolvido pelas organizações que o compõem.

Panceri (2001, p. 130) afirma que:

[...] a tendência do terceiro setor é crescer em tamanho, em conhecimento,
em profissionalização, em número de colaboradores contratados e,
principalmente, em número de pessoas atendidas, aumentando a qualidade
de vida, em número de projetos executados com sucesso, em visibilidade e
credibilidade.
Mesmo que a discussão sobre gestão no terceiro setor seja assunto recente,
problemas relativos à gestão das suas organizações são antigos.
De acordo com Drucker (1997, p. XIV), “há 40 anos, ‘gerência’ era um palavrão nas
organizações sem fins lucrativos. Gerência significava ‘negócios’ e elas não eram
empresas. [...] Afinal, elas não tinham lucros”.

Salamon (2005) destaca que um dos desafios das organizações de terceiro setor é a
ausência ou falta de preparo de seus gestores. Afinal, e de acordo com Costa (2003,
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p. 14), “[...] para diminuir custos devia-se empregar mão de obra barata, com
pequena qualificação”, impactando, de forma negativa, o trabalho realizado por
essas organizações.
Mesmo sem a geração dos referidos “lucros”, as organizações de terceiro setor
precisam entender que o conhecimento - vantagem competitiva do mundo
contemporâneo - em gestão deve ser utilizado como uma ferramenta eficaz para a
consecução de seus objetivos.

Em relação ao conhecimento produzido referente à gestão de organizações, Drucker
(1997, p. XIV) afirma que a:

[...] maior parte foi desenvolvida originalmente para as necessidades das
empresas. Pouca atenção é dada às características distintas [dessas
instituições como missão, foco nos resultados, estabelecimento de
estratégias, introdução de inovações e mudanças, gerenciamento de
pessoas, mudança na cultura organizacional, gerenciamento de custos,
busca de autossustentabilidade, entre outros].
Não basta que essas organizações adotem os mesmos mecanismos e instrumentos
de gestão das empresas para que tenham êxito. Nenhum setor pode impor aos
demais a sua lógica de funcionamento. O que atende ao primeiro e ao segundo setor
não necessariamente serve ao terceiro setor. É necessário que sejam feitas
adequações e que elas considerem a realidade, a cultura e os valores específicos de
suas organizações.
Mesmo assim, e de acordo com Salamon (1998, p.9), “[...] organizações sem fins
lucrativos continuam sendo organizações. À medida que crescem em escala e
complexidade, são vulneráveis a todas as limitações que afligem outras instituições
[...]”.

Diante dessa realidade, algumas organizações perceberam a importância de cuidar
da gestão e têm buscado conhecimentos nessa área, porém essa literatura, mesmo
sendo extensa, contempla instrumentos para uma gestão eficaz sob a lógica
empresarial e não sob a lógica do interesse coletivo não lucrativo.
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2.2 Projetos sociais

Antes discorrer sobre o que são os projetos sociais, faz-se necessário questionar: o
que é, então, um projeto? Caso a intenção seja realizar algo no futuro, Maximiniano
(1997, p. 20) define projetos como “empreendimentos finitos que têm objetivos
claramente definidos em função de um programa, oportunidade, interesse de uma
pessoa, grupo ou organização”.

A partir dessa definição e considerando que todo projeto busca algo diferente do
contexto atual, Cohen e Franco (1998) acreditam que: “um projeto é um
empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, para alcançar objetivos específicos dentro dos limites
de um orçamento e de um período de tempo” (Cohen & Franco, 1998, p. 8)

Embora não exista consenso entre os autores sobre as etapas de um projeto,
geralmente e conforme Verzuh (2000), um projeto é dividido em quatro fases,
também conhecidas como ciclo de vida, listadas a seguir:

a) Iniciar o projeto, incluindo atividades conceituais da ideia até a elaboração da
proposta de execução;
b) organização e preparação, correspondendo ao detalhamento da proposta em
um plano de execução;
c) execução do trabalho, envolvendo a realização do plano e;
d) encerramento do projeto, na qual se repassam os resultados e se acompanha
a implantação.

Baseado nessa relação e a fim de acompanhar o andamento de sua execução,
Armani (2006), sugere que os projetos sociais também possuam um ciclo, mas de
cinco etapas: “a identificação, a elaboração, a aprovação, a implementação (com
monitoramento e avaliação), a avaliação e o replanejamento” (Armani, 2006, p. 30).

Esse ciclo de vida contempla ações desde a concepção inicial por parte da
instituição proponente, quando são identificadas as necessidades de realização do
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projeto, até o momento em que, geralmente, os seus resultados são submetidos à
avaliação do patrocinador ou de outras instituições envolvidas.

Afinal, projetos sociais, para Armani (2006, p. 15):

[…] se bem elaborados e realizados, podem se tornar instrumentos
importantes para a organização da ação cidadã, capazes de aumentar as
chances de êxito de uma intervenção social. Nesse sentido, os projetos são
um recurso técnico útil e necessário para qualificar a ação social organizada
em prol da elevação da qualidade de vida e do fortalecimento da cidadania
dos setores excluídos da sociedade brasileira.
Há pouco tempo, conforme observa Rodrigues (1998, p. 39),
As ONGs dos anos 90 aprenderam a linguagem dos ‘projetos’ e fazem deles
seu principal instrumento de reprodução institucional, na medida em que
guiam suas ações por objetivos claros e quantificáveis, aliados a cronogramas
controláveis. Cada vez mais com mão-de-obra profissional.
Afinal, segundo Gattoni (2006, p. 3), há uma “demanda exponencial pela
competitividade, como o excesso de alternativas de parceiros, fornecedores e
componentes essenciais oferecidos sob a forma de produtos e serviços de
agregação de valor”.

Thomas & Mengel (2008) e Kerzner (2003) afirmam que a gestão de projetos vem
sendo reconhecida/ utilizada por diversas organizações no decorrer dos anos.
Independentemente do segmento, porte ou atuação, a gestão de projetos pode ser
utilizada em diferentes contextos (Sangawa, 2013).

As organizações de terceiro setor vêm buscando se aprimorar no que diz respeito à
gestão, seja elaborando suas próprias práticas ou adaptando as já consolidadas do
mundo empresarial. Para isso, utilizam-se de ferramentas relativas à gestão de
projetos, monitoramento e avaliação de resultados, prestação de contas, entre
outras iniciativas.

Por fim, é importante ressaltar que o PDG.org possui um conjunto de iniciativas que
visam a objetivos comuns, como a roda de indicadores, os módulos de ensino e o
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coaching social. Por isso, deu-se o nome de Programa de Desenvolvimento em
Gestão para Organizações de Terceiro Setor. Independentemente disso, ele é um
projeto, pois tem, por exemplo, início e fim definidos e sua conclusão acontecerá
quando os seus objetivos tiverem sido atingidos.

2.3 Avaliação de projetos sociais

Ao longo dos anos, foram geradas várias definições de avaliação. Scriven (1967;
1991) foi um dos primeiros a desenvolver uma definição, que é usada até os dias de
hoje:

Avaliação refere-se ao processo de determinação do mérito ou valor de algo.
Alguns termos comumente utilizados para esse processo são: julgar, analisar,
criticar, examinar, dar nota, inspecionar, testar, etc. O processo da avaliação
geralmente envolve identificação de padrões relevantes de valor ou mérito;
investigação do desempenho dos avaliados sobre esses padrões; e
integração e síntese dos resultados, para se atingir uma avaliação geral ou
conjunto de avaliações associadas (Scriven 1967; 1991, p. 4).
Alguns conceitos de avaliação propostos por alguns autores têm utilidade prática.
Entre eles, Patton (1997) salienta que avaliação corresponde à: “[...] coleta
sistemática de informações sobre as atividades, características e produtos dos
programas para fazer julgamentos sobre o programa, melhorar a efetividade do
mesmo e/ou informar decisões sobre futuras programações” (Patton, 1997, p. 23)

O desafio não somente é a capacidade de produzir, armazenar ou transmitir
informações. É preciso criar e desenvolver avaliações que sejam utilizadas para
reduzir as incertezas, melhorar a efetividade e apoiar a tomada de decisão.

Chianca, Marino e Schiesari (2001, p. 16) definem esse tipo de avaliação como:

A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os
resultados de um programa e a identificação, esclarecimento e aplicação de
critérios, passíveis de serem defendidos publicamente, para determinar o
valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância
do programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, gerando
recomendações para melhorar o programa e as informações para prestar
contas aos públicos interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido.
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Pode-se dizer que qualquer projeto, por mais bem elaborado que seja, precisa de
um bom sistema de acompanhamento e de avaliação, pois nesse momento são
levantadas e analisadas informações importantes que podem definir seu fracasso ou
sucesso.

Por sua vez, Rossi et al. (como citado em Minayo, 2005, p. 23) opinam que a
avaliação de projetos pode ser definida como a:

Utilização de metodologias de pesquisa social para investigar, de forma
sistemática, a efetividade de programas de intervenção social, que foi
adaptada ao seu ambiente político e organizacional e planejada para
conformar a ação social, de maneira que contribua para a melhoria das
condições sociais.
Cohen e Franco (1993) destacam que um dos principais propósitos da avaliação de
projetos sociais é a eficácia no alcance dos objetivos propostos, além da eficiência
na alocação dos recursos.

Além desses, Fowler (1996) sugere alguns fatores que ratificam importância da
avaliação de projetos desenvolvidos pelas organizações de terceiro setor, como, por
exemplo: aumento do volume de recursos destinados ao terceiro setor; mais rigor à
formalização do trabalho dessas organizações, principalmente os que exigem
avaliações; reconhecimento da importância do trabalho dessas organizações entre
os públicos atendidos, entre outros.

É importante ressaltar que o tempo de realização, o objetivo, quem realiza e para
quem se realiza são algumas das variáveis que permitem classificar os tipos de
avaliação existentes (Cohen & Franco, 1993).

Entre os tipos, e apresentadas por Cohen e Franco (1993), classificam-se em
quando realizada: a) antes, durante ou depois da implementação do projeto:
avaliação prévia, pré-avaliação, formativa ou ex-ante; b) durante a realização do
programa: avaliação de processos; c) depois da realização do programa: avaliação
de impacto, avaliação final, somativa ou ex-post.
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Nesse contexto, destaca-se a questão dos métodos quantitativos e dos métodos
qualitativos. Os métodos quantitativos buscam a precisão, focalizando o que pode
ser contabilizado e submetido a tratamento estatístico. Na coleta de dados, utilizam
categorias às quais são atribuídos valores numéricos. As informações são obtidas
por questionários, testes e instrumentos padronizados de observação. Os métodos
qualitativos, ao contrário, procuram captar o que uma experiência significa para os
participantes de um programa, na sua própria expressão. Isso é feito,
principalmente, por meio de entrevistas, observação, histórias, registros e grupos
focais. Os dados qualitativos são descrições de situações, pessoas, interações e até
citações pessoais sobre experiências, atitudes, pensamentos e crenças (Patton,
1997).
Roche (2002, p. 48) assevera que “uma melhor avaliação pode ser feita se um
estudo preliminar tiver sido realizado, indicadores tiverem sido monitorados de modo
eficiente e objetivos claros tiverem sido definidos, com as correspondentes
atividades e indicadores [...]”.

As tendências enfatizam uma evolução desde a simples mensuração até a
negociação de juízos de valor, critérios, procedimentos e resultados entre as partes
interessadas.

A avaliação é, nos tempos atuais, um desafio. No entanto, a boa intenção de
projetos não é suficiente para sustentar seu desenvolvimento, nem seus resultados
mais relevantes.

Em relação à avaliação de projetos sociais, vale destacar o enfoque da
transdisciplinaridade (Scriven, 1991), que defende a avaliação não apenas como
disciplina isolada, mas sim como aquela que atravessa áreas de conhecimento para
as quais ela oferece significativa contribuição.

Em síntese, um fator crucial que está cada vez mais presente neste momento atual
de avanços na avaliação é o respeito à participação efetiva de todas as partes
interessadas no processo, independentemente de sua condição social, econômica,
acadêmica ou outras, desde sua concepção até seus resultados. Somente assim a
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avaliação será útil nas necessárias transformações que os programas e os projetos
pretendem alcançar.

Como a sexta edição do PDG.org aconteceu em 2013, a avaliação de curto prazo
não foi utilizada, pois poderia omitir resultados importantes que somente podem ser
observados em períodos mais longos após a sua implementação.

32

3 Procedimentos Metodológicos

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para dar conta do objeto deste
estudo, que foi analisar o impacto promovido pelo PDG.org sobre a formação
profissional e intelectual de seus participantes. Os resultados foram produzidos pelas
organizações no período de 2007 a 2013.
A metodologia, segundo Minayo (2002, p. 16), é “o caminho do pensamento e a
prática exercida na abordagem da realidade”. Ainda de acordo com a autora, ela
inclui “as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que
possibilitam a construção da realidade [...]”.

3.1 Caracterização da pesquisa

A classificação das pesquisas é realizada com base em seus objetivos. Assim, é
possível considerar três tipos: pesquisa descritiva, pesquisa exploratória e pesquisa
explicativa (Vianna, 2001). Para a realização deste estudo, foi considerada a
pesquisa descritiva, que, segundo Gil (2002, p. 42), “tem como objetivo primordial a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis”.

No que diz respeito à abordagem, foi utilizada a qualitativa. Minayo (2010) preleciona
que esse tipo de abordagem:

Responde a questões muito particulares. Ela se ocupa [...] com um nível de
realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha
com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças,
dos valores e das atitudes (Minayo, 2010, p. 21).
Para Richardson (1999), a pesquisa qualitativa é especialmente válida em situações
em que se evidencia a importância de compreender aspectos psicológicos cujos
dados não podem ser coletados de modo completo por outros métodos.

Quanto ao método, foi utilizado o estudo de caso. Yin (2001, p. 32) o define como
“uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto
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da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos”. Por esse motivo, “[...] serve para responder questionamentos
que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado [...]”,
abrangendo “[...] abordagens específicas de coletas e análise de dados” (Yin, 2001,
p. 59-60).

3.2 Unidade de análise e observação

O PDG.org é a unidade de análise deste estudo. Foram consideradas as seis
edições realizadas entre 2007 e 2013, nas quais participaram diversos profissionais
de organizações de vários estados brasileiros.

No que diz respeito à unidade de observação, foram considerados oito participantes
das organizações inscritos nos módulos de ensino, participantes das reuniões de
coaching social e demais atividades do PDG.org. Eles foram selecionados com base
em diversos critérios, como: exercer a função de liderança, permanecer na
instituição desde a participação no PDG.org, ter participado do PDG.org, entre
outros aspectos.

3.3 Procedimentos para coleta de dados

Primeiramente, a coleta documental foi feita com base em fontes de dados primários
e secundários. Os dados primários foram extraídos dos diversos documentos
elaborados pelos responsáveis por cada uma das edições do PDG.org e cedidos
pelo IHR, conforme relação a seguir:

a) Projeto - PDG.org - Programa de Desenvolvimento em Gestão para
Organizações de Terceiro Setor;
b) dossiê do PDG.org;
c) projeto - PDG.org On-Line - Programa de Desenvolvimento em Gestão para
Organizações de Terceiro Setor On-Line;
d) propostas comerciais do PDG.org;
e) relatos de experiência do PDG.org;
f) relatórios finais do PDG.org;
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g) relatórios de gestão do conhecimento do PDG.org.
A pesquisa documental, de acordo com Gil (1999, p. 66), “[...] vale-se de materiais
que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”.

Além disso, foi utilizada a entrevista, pois, de acordo com Ribeiro (2008, p. 141):

[...] trata-se da técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter
informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes,
sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se
pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a
interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores.
Conforme Dencker (2000), as entrevistas podem ser estruturadas, constituídas de
perguntas

definidas;

ou semiestruturadas,

que

permite

mais

liberdade

ao

pesquisador. Na semiestruturada, definida para a realização deste estudo, o
pesquisador detém parte das perguntas previamente formuladas e sistematizadas
num roteiro - instrumento de pesquisa - e, no decorrer das entrevistas, são
acrescentadas novas perguntas.

De acordo com Selltiz (1967), a entrevista é adequada para a obtenção de
informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam,
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como suas explicações ou razões sobre
coisas precedentes.

Gil (1999) ressalva que as entrevistas tradicionalmente são realizadas face a face,
mas nas últimas décadas a entrevista por telefone também vem sendo utilizada,
tendo como principais vantagens: custos mais baixos, facilidade para seleção da
amostra, rapidez, entre outras características. Para a realização deste estudo, os
entrevistados foram contatados e, após a demonstração do interesse em contribuir
com a pesquisa, receberam, via e-mail, informações sobre o estudo, além da
sugestão de dia e horário para a realização da entrevista.
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Para realizar as entrevistas foi desenvolvido um roteiro, posteriormente aplicado aos
participantes, com o propósito de obter os resultados produzidos pelos PDG.org. As
perguntas foram divididas em três blocos, com três perguntas cada um. No primeiro
bloco, as perguntas focalizavam questões relativas à formação e ao aproveitamento
dos participantes no PDG.org. No segundo bloco, as perguntas estavam
direcionadas às realizações do PDG.org. Por fim, o terceiro e último bloco foi
reservado às projeções futuras a partir da participação no PDG.org.

3.4 Procedimentos para análise de dados

Para a examinar os dados deste estudo, foi utilizada a análise de conteúdo, pois,
como apregoa Vergara (2000), “[...] refere-se ao estudo de textos e documentos. É
uma técnica de análise de comunicações, tanto associada aos significados, quanto
aos significantes da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos
objetivos de descrição dos conteúdos, quanto inferências, deduções lógicas”
(Vergara, 2000, p. 14).

A análise e o tratamento de dados tiveram por base avaliar em que medida os
objetivos do PDG.org foram atingidos, ou não, no período de 2007 a 2013,
utilizando-se dos dados coletados pelas fontes citadas.

Bardin (2011) acrescenta que a análise de conteúdo é composta de algumas etapas,
organizadas em três fases: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento
dos resultados, inferência e interpretação.

Ainda de acordo com Bardin (2011, p. 15):

A análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico
em constante aperfeiçoamento. Uma análise de conteúdo não deixa de ser
uma análise de significados; ao contrário, ocupa-se de uma descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e
de sua respectiva interpretação.
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Por esse motivo, também foram analisados dados extraídos dos relatórios
elaborados pelos responsáveis por cada uma das edições do PDG.org. Além disso,
foram considerados vídeos, fotos, reportagens e demais documentos existentes nos
arquivos do IHR e/ou disponíveis na internet.

No próximo capítulo são apresentados os resultados referentes à avaliação do
PDG.org, contemplando breve histórico do IHR, instituição que o concebeu. Em
seguida, há uma caracterização do PDG.org, sua avaliação e, finalmente, o
resultado gerado a partir das entrevistas com os participantes.
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4 Impactos e Resultados do PDG.org

Neste capítulo são demonstrados os resultados encontrados na avaliação do
PDG.org, no período de 2007 a 2013, por meio realização de suas seis edições. O
capítulo foi dividido em quatro partes, para melhor apresentar os resultados da
pesquisa. A primeira parte contempla breve histórico do IHR. Na segunda parte, há
uma descrição do PDG.org. Na terceira parte são apresentados os resultados
registrados pelo IHR na avaliação do PDG.org. Na quarta parte relatam-se os dados
obtidos com a realização das entrevistas.

4.1 Breve histórico do Instituto Hartmann Regueira
O IHR é uma associação fundada em 2003 e que tem como missão “fortalecer a
gestão de organizações para que elas cumpram a sua missão social”. Possui sede
em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o título de Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) estadual e federal.

O IHR nasceu da necessidade de expandir um trabalho realizado em uma escola
municipal de Belo Horizonte, no final de 2002. A partir daí, passou a atuar dentro de
comunidades de alto risco social, buscando profissionais para viabilizar o
empoderamento dessas comunidades.

Nessa época, o IHR desenvolvia iniciativas que agregavam valor ao projeto de vida
dos indivíduos e das instituições que eram comprometidas com a construção de uma
sociedade

justa,

fortalecendo

competências

como

liderança,

articulação,

estruturação, entre outras.

Desde o início de suas atividades, o IHR percebeu que poderia ampliar sua atuação,
caso se dedicasse ao trabalho com outras organizações de terceiro setor. Para que
isso acontecesse, seria essencial a profissionalização dessas organizações, ou seja,
a capacitação em gestão a fim de garantir a sustentabilidade. Desde então, a
capacitação no terceiro setor passou a ser um dos principais objetivos do IHR.
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Por meio de iniciativas relativas ao fortalecimento de práticas de gestão no terceiro
setor, o IHR se uniu a órgãos públicos, empresas e demais organizações. Entre seus
parceiros incluem-se a Fundação Avina, Instituto Votorantim, Fundação Itaú Social,
Kinross, Instituto Unibanco, Oi Futuro, Fundação Roberto Marinho, Secretaria de
Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), Spring Wireless, Baker &
McKenzie, Microsoft, Positivo Informática, New 360, FIR Capital, Instituto Camargo
Corrêa, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), TV Globo
Minas,

International

Business

Machines

(IBM),

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento (BID), entre outros.

Desde sua fundação, o IHR manteve interlocução contínua com as organizações do
terceiro setor, que sempre demandaram iniciativas referentes à profissionalização.
Para isso, concebeu o Programa de Desenvolvimento em Gestão para Organizações
de Terceiro Setor (PDG.org).

4.2 Caracterização do PDG.org

O PDG.org é um programa de formação com foco em gestão, destinado às
organizações de terceiro setor. É constituído de módulos de ensino compostos de
palestras e de workshops e de um processo de coaching social para cada
organização participante. O PDG.org tece, ainda, uma rede de aprendizagem
contínua para compartilhamento de experiências de gestão. Apresenta-se nas
modalidades presencial e semipresencial.

O público-alvo do PDG.org são os líderes das organizações de terceiro setor e o
foco é o desenvolvimento da organização como um todo.

O objetivo geral do PDG.org é desenvolver e fortalecer a gestão das organizações
do terceiro setor.

Seus objetivos específicos são:

a) Desenvolver e fortalecer práticas universais de gestão nas organizações do
terceiro setor para potencializar recursos e resultados.
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b) Revisar missão, visão, valores, métodos e processos de liderança e de
gestão.
c) Desenvolver e fortalecer as competências de planejamento, execução,
monitoramento e avaliação.
d) Desenvolver e fortalecer competências para a sustentabilidade e para o
desenvolvimento de alianças e parcerias duradouras.

Entre os itens que compõem sua a metodologia, destacam-se:


Roda de indicadores

Antes de iniciar suas atividades no PDG.org, os líderes de cada organização
matriculada respondem a um conjunto de 60 indicadores de gestão, num processo
de autoavaliação diagnóstica. São 10 os campos em que são analisados:

a) Indicadores de governança;
b) indicadores de planejamento estratégico, monitoramento e avaliação;
c) indicadores de gestão de pessoas;
d) indicadores de gestão financeira;
e) indicadores de gestão administrativa;
f) indicador ambiental;
g) indicadores de gestão do conhecimento;
h) indicadores de mobilização de recursos;
i) indicadores de comunicação;
j) indicadores de gestão de alianças e parcerias.

Os resultados dessa autoavaliação geram a roda de indicadores, que evidencia as
áreas mais fortes e frágeis e servem como ponto de partida da organização no
PDG.org. Com base neles é que a organização define quais serão as áreas a serem
priorizadas como foco em seu desenvolvimento.
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.
Figura 1
Roda de indicadores do PDG.org.
Fonte: dados da pesquisa (2018).



Módulos de ensino

Têm duração média de 16 horas cada um, ocorrendo, geralmente, a cada dois
meses. Neles, profissionais são convidados para ministrarem as aulas. O conteúdo,
exclusivo do Instituto Hartmann Regueira, foi desenvolvido por uma equipe de
especialistas reconhecida nos meios acadêmico, empresarial e do terceiro setor. Em
algumas edições do PDG.org, parte dos módulos de ensino ocorreu distância. Entre
os temas abordados estão:

a) Fundamentos e compromissos;
b) gestão financeira;
c) alianças, redes e parcerias;
d) planejamento, monitoramento e avaliação;
e) gestão de pessoas;
f) governança e gestão;
g) avaliação e encerramento.
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Figura 2
Capas do material didático do PDG.org.
Fonte: dados da pesquisa (2018).



Coaching social

Trata as demandas específicas de cada organização participante do PDG.org. Um
consultor de campo faz visitas mensais de quatro horas à organização, durante as
quais se reúne com toda a equipe para acompanhar o processo de implementação
do(s) plano(s) de ação que cada uma explicita no início do PDG.org. O trabalho de
campo tem como eixos norteadores os materiais didáticos da Leader to Leader (exPeter Drucker Foundation) e da Fundación Compromiso, sediada na Argentina.
Ambos os materiais foram adquiridos pelo Instituto Hartmann Regueira.


Rede de aprendizagem contínua

É a comunidade de aprendizagem contínua formada por todas as organizações
participantes do PDG.org. Seu objetivo é promover, virtual e presencialmente, o
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compartilhamento de experiências de gestão. Os seminários da rede de
aprendizagem ocorrem semestralmente e têm duração de oito horas cada um.

Para que se possa compreender qual o processo vivenciado pelas organizações
participantes, a Figura 3 disponibiliza o cronograma de atividades:

Figura 3
Cronograma de atividades do PDG.org.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

A avaliação do PDG.org é realizada pelo Instituto Hartmann Regueira. Nela se
monitora o desenvolvimento da organização, com base nos seguintes instrumentos:

a) Roda de indicadores;
b) relatos de experiência;
c) relatórios parciais;
d) relatório finais.

A avaliação do PDG.org considera, ainda:

a) Comprometimento da organização com o PDG.org e as atividades propostas;
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b) comprometimento dos líderes com a disseminação do conhecimento para os
demais integrantes da organização;
c) comprometimento dos líderes da organização em buscar alternativas para
cumprir as metas estabelecidas;
d) qualidade dos serviços e profissionais oferecidos pelo PDG.org nos módulos de
ensino;
e) qualidade dos serviços e profissionais oferecidos pelo PDG.org no coaching
social.

Na Tabela 2 estão relacionadas as metas, bem como os indicadores do PDG.org:

Tabela 2
Metas e indicadores da primeira edição do PDG.org
Meta
Explicitação (ou revisão) do
planejamento estratégico de
cada organização







Explicitação de metodologia de
monitoramento e avaliação de
processos e resultados

Recursos financeiros
adequados ao que se propõem
as organizações participantes
do PDG.org

Consolidação de alianças e
parcerias

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Indicador
Número de organizações que têm seu planejamento estratégico
explicitado no início do PDG.org versus número de organizações
que têm seu planejamento estratégico explicitado ao final de um
ano de PDG.org.
Critérios para estruturação e operação do Conselho de
Administração explicitados.
Conselho de Administração com perfil adequado à organização.
Política de Talentos Humanos implantada.
Missão, visão, valores e estilo de liderança definidos.

 Procedimentos operacionais de monitoramento e avaliação
explicitados.
 Procedimentos operacionais de avaliação de projetos,
contemplando pelo menos um indicador de sua efetividade.
 Número de organizações que têm metodologia de monitoramento
e avaliação de processos e resultados explicitada no início do
PDG.org versus número de organizações que têm essa
metodologia explicitada ao final de um ano de PDG.org.
 Política de captação de recursos implantada.
 Procedimentos operacionais que assegurem a qualidade da
prestação de contas explicitados.
 Fluxo de caixa, por centros de resultado, implantado.
 Recursos financeiros anteriores ao PDG.org versus recursos
financeiros após um ano de PDG.org.
 Requisitos definidos para identificação e classificação de
parceiros.
 Ranking de parceiros efetuado.
 Número de parceiros de cada organização antes do PDG.org
versus número de parceiros que efetivamente contribuem para a
sustentabilidade organizacional após um ano de PDG.org.
 Plano de comunicação com parceiros.
 Índice de satisfação dos parceiros com a comunicação de ações
e resultados efetuada pela organização.
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Ao todo, durante os sete anos de realização, entre 2007 e 2013, 70 organizações
participaram das seis edições do PDG.org. Como pré-requisito à participação, cada
organização deveria:

a) Ser legalmente constituída;
b) ter pelo menos três anos de existência;
c) ter uma equipe fixa de gestão de, no mínimo, três pessoas com ensino médio
completo;
d) ter pelo menos uma pessoa com noções básicas de informática, de uso da
internet e de programas que possibilitam realização de reuniões on-line;
e) ter computador(es) que possua(m) as configurações necessárias para
conexão à internet.

No que diz respeito à avaliação do PDG.org, faz-se necessário analisar cada uma
das edições, separadamente, pois para cada um dos potenciais patrocinadores foi
enviada uma proposta comercial/ projeto.

4.2.1 Resultados da primeira edição do PDG.org

Em sua primeira edição, realizada no ano de 2007 e patrocinada pela Fundação
Avina e Instituo Unibanco, o PDG.org atendeu 10 organizações oriundas de Goiânia,
Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Nela, conforme a Tabela 1 e com a finalidade de avaliar a situação de cada
organização no PDG.org, para cada meta e seus respectivos indicadores, as
organizações deveriam sinalizar com uma das três opções a seguir:

a) Meta/ objetivo alcançado;
b) meta/ objetivo gerou um plano de ação para os próximos anos e passou a ser
foco de trabalho da organização;
c) meta/ objetivo já tinha sido alcançado pela organização e não foi pauta
prioritária do PDG.org.
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Nesse sentido, em relação à meta “1 - explicitação (ou revisão) do planejamento
estratégico de cada organização”:

Figura 4
Explicitação (ou revisão) do planejamento estratégico de cada organização.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Constatou-se que a maioria dos indicadores referentes a essa meta foi alcançada
durante a realização do PDG.org ou estava em fase de execução por meio de planos
de ação. O “Missão, visão, valores e estilo de liderança definidos” é uma exceção.
Acredita-se que as organizações definiram seus conceitos organizacionais antes de
sua participação no PDG.org.
No tocante à meta “2 - explicitação de metodologia de monitoramento e avaliação de
processos”:
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Figura 5
Explicitação de metodologia de monitoramento e avaliação de processos e resultados.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Nota-se que 80% das organizações possuíam uma metodologia de monitoramento e
avaliação de processos e resultados explicitada, mas era necessário que os seus
procedimentos operacionais também o fossem, justificando a necessidade de
elaboração de planos de ação para tal. Além disso, 40% das organizações possuíam
ou elaboraram plano(s) de ação para o cumprimento desse indicador, uma política
de captação de recursos implantada.
Em relação à meta “3 - recursos financeiros adequados ao que se propõem as
organizações participantes do PDG.org”:
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Figura 6
Recursos financeiros adequados ao que se propõem as organizações.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Das organizações, 40% implantaram sua política de captação de recursos e
definiram procedimentos que assegurassem qualidade para a prestação de contas.
As demais (40% e 30%) elaboraram planos de ação a fim de implementar essa
política e garantir a qualidade desse procedimento, respectivamente.

Metade, ou seja, cinco organizações não definiram a elaboração de um fluxo de
caixa, por centro de resultado, como atividade prioritária do PDG.org. Acredita-se
que as organizações já utilizavam esse mecanismo de controle antes de
participarem do PDG.org.
Em relação ao indicador “Recursos financeiros anteriores ao PDG.org versus
recursos financeiros após um ano de PDG.org”, somente 30% das organizações
concluíram o PDG.org com o volume de recursos inferior ao seu início. Os outros
70% mantiveram ou superaram o valor de recursos quando matriculados no
PDG.org, conforme figura anterior.
Por fim, quanto à meta “4 - consolidação de alianças e parcerias”:
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Figura 7
Consolidação de alianças e parcerias.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

No que diz respeito aos indicadores “requisitos definidos para identificação e
classificação de parceiros” e “ranking de parceiros efetuado”, 70% das organizações
não os consideraram como pauta prioritária do PDG.org. Acredita-se que as
organizações possuíam critérios para identificar, classificar e, consequentemente,
ranquear seus parceiros antes de participar do PDG.org.
Considerando o “número de parceiros de cada organização antes do PDG.org
versus número de parceiros que efetivamente contribuem para a sustentabilidade
organizacional após um ano de PDG.org”, 50% das organizações mantiveram ou
aumentaram o número de parceiros.
Não foram registrados os resultados referentes ao indicador “índice de satisfação
dos parceiros com a comunicação de ações e resultados efetuada pela
organização”.
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4.2.2 Resultados da segunda edição do PDG.org

Em sua segunda edição, o PDG.org atendeu 14 organizações. Nela, em decorrência
do patrocínio do Oi Futuro, instituto de responsabilidade social da Oi, foi necessário
fazer algumas adequações em suas metas e indicadores, conforme Tabela 3 a
seguir:

Tabela 3
Metas e indicadores da segunda edição do PDG.org
Meta

Indicador

1. Explicitação (ou
revisão) do planejamento estratégico de cada
organização

1.Planejamento estratégico explicitado ou revisado.
2. Critérios para estruturação e operação do Conselho de Administração
explicitados.
3. Conselho de Administração com perfil adequado à organização.
4. Missão, visão, valores e estilo de liderança definidos.

2. Explicitação de
metodologia de
monitoramento e
avaliação de
processos e
resultados

5. Procedimentos operacionais de monitoramento e avaliação explicitados.
6. Procedimentos operacionais de avaliação de projetos, contemplando pelo
menos um indicador de sua efetividade.

3. Recursos
financeiros
adequados ao
que se propõem
as organizações

8. Política de captação de recursos implantada.
9. Procedimentos operacionais que assegurem a qualidade da prestação de
contas explicitados.

7. Metodologia de monitoramento e avaliação explicitada.

10. Fluxo de caixa, por centros de resultado, implantado.

4. Consolidação de 11. Requisitos definidos para identificação e classificação de parceiros.
12. Ranking de parceiros efetuado.
alianças e
parcerias
13. Plano de comunicação explicitado ou revisado.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Observando-se a meta “1 - explicitação (ou revisão) do planejamento estratégico de
cada organização”, detectou-se que 64% das organizações possuem o planejamento
estratégico explicitado ou revisado. Além disso, 79% dessas organizações também
têm definidos a missão, visão e valores, além do estilo de liderança.
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Figura 8
Explicitação (ou revisão) do planejamento estratégico de cada organização.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Significativa parcela das organizações elaborou planos de ação para o cumprimento
da meta estabelecida para os critérios de estruturação e operação do Conselho de
Administração explicitados (57%) e a constituição de um Conselho de Administração
com perfil adequado à organização (50%).
Na meta “2 - explicitação de metodologia de monitoramento e avaliação de
processos e resultados”, a maioria das organizações (entre 57% e 64%) elaborou
planos de ação para seu atingimento.
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Figura 9
Explicitação de metodologia de monitoramento e avaliação de processos e resultados.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Para o cumprimento da meta “3 - recursos financeiros adequados ao que se
propõem as organizações participantes do PDG.org”, a maioria das organizações
(entre 50% e 71%) elaborou planos de ação.

Figura 10
Recursos financeiros adequados ao que se propõem as organizações.
Fonte: dados da pesquisa (2018).
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Por fim, em relação à meta “4 - consolidação de alianças e parcerias”, mais uma vez
a maioria das organizações (entre 58% e 72%) elaborou planos de ação para o seu
cumprimento.

Figura 11
Consolidação de alianças e parcerias.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

É importante considerar que, para a maioria dos indicadores, com o intuito de
alcançar a meta/ objetivo, foi necessário que as organizações elaborassem planos
de ação. Assim foi feito, mas, como essa edição do PDG.org durou um ano, não
foram revisitados - principalmente os que possuíam médio e longo prazo para
implementação.

4.2.3 Resultados da terceira edição do PDG.org

Em sua terceira edição, que contou com o patrocínio da Kinross, foram atendidas 14
organizações do município de Paracatu, em Minas Gerais. Na proposta comercial
elaborada e enviada pelo Instituto Hartmann Regueira e aprovada pela mineradora,
pelo menos 80% das organizações participantes deveriam:

a) Explicitar (ou revisar) seu planejamento estratégico;
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b) explicitar (ou revisar) seu plano de captação de recursos;
c) explicitar (ou revisar) seus procedimentos operacionais para prestação de
contas;
d) definir requisitos para identificação e classificação de parceiros;
e) formalizar suas parcerias existentes;
f) estruturar as linhas básicas de um plano de comunicação;
g) elaborar um projeto social a ser apresentado em edital da Kinross.

Para isso, foi definido um cronograma de atividades, conforme Figura 12:

Figura 12
Cronograma de atividades do PDG.org / Kinross.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

A partir da avaliação realizada ao final dos 12 meses de realização dessa edição do
PDG.org, pode-se aferir os seguintes resultados:

a) 100% das organizações elaboraram/ revisaram seu planejamento estratégico,
que contém missão, visão e valores organizacionais, análise forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT), objetivos e metas;
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b) Mesmo não elaborando/ revisando um plano de captação de recursos, 100%
das organizações elaboraram planos de ação que contemplavam iniciativas
relacionadas à captação de recursos e sustentabilidade econômica da
organização;
c) 100% das organizações concluíram a planilha de mapeamento e classificação
de seus parceiros potenciais, ativos e inativos e seu ranking de parceiros
ativos;
d) 100% das organizações afirmaram que, de forma geral, os procedimentos
internos de gestão foram aprimorados por meio da realização de registros
regulares, da implementação da prática de documentar todas as ações
realizadas, do uso sistemático de novas ferramentas de comunicação, como
e-mail e Skype, da melhoria das práticas financeiras, de orçamentação, da
prática de reuniões periódicas com as equipes e da cultura de planejamento.

Nos documentos relativos à edição em questão do PDG.org, não foram encontrados,
de maneira explícita, registros relativos à formalização das parcerias.

Por fim, entre as 14 organizações dessa edição, todas, antes do início das atividades
do PDG.org, elaboraram projetos a serem apresentados em edital da Kinross. Ao
todo, foram elaborados 14 projetos. Após a aprovação da Kinross, os projetos foram
executados simultaneamente à realização do PDG.org.

4.2.4 Resultados da quarta edição do PDG.org

Na edição seguinte (quarta), patrocinada pelo Instituto Camargo Corrêa, foram
beneficiadas 20 organizações,, oriundas de vários estados brasileiros. Assim como
na terceira edição, o Instituto Hartmann Regueira elaborou e enviou uma proposta
comercial, que foi aprovada pela instituição. Nela não constam metas e indicadores
relativos ao PDG.org. Independentemente disso, foi definido um cronograma de
atividades, conforme Figura 13:
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Figura 13
Cronograma de atividades do PDG.org / Instituto Camargo Corrêa.
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Acredita-se que os resultados alcançados pelo PDG.org / Instituto Camargo Corrêa
tenham sido aferidos a partir dos mesmos instrumentos das outras edições
realizadas simultaneamente a essa, conforme relação a seguir:

a) 100% das organizações elaboraram/ revisaram seu planejamento estratégico,
que contém missão, visão e valores organizacionais, análise SWOT, objetivos
e metas;
b) 95% das organizações elaboraram planos de ação, sendo que algumas ações
foram implementadas durante a realização do PDG.org;
c) 100% das organizações elaboraram planos de ação que contemplavam
iniciativas relacionadas à captação de recursos e sustentabilidade econômica
da organização;
d) 100% das organizações concluíram a planilha de mapeamento e classificação
de seus parceiros potenciais, ativos e inativos e seu ranking de parceiros
ativos;
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e) 100% das organizações afirmaram que, de forma geral, os procedimentos
internos de gestão foram aprimorados por meio da realização de registros
regulares, da implementação da prática de documentar todas as ações
realizadas, do uso sistemático de novas ferramentas de comunicação como email e Skype, da melhoria das práticas financeiras, de orçamentação, da
prática de reuniões periódicas com as equipes e da cultura de planejamento.

4.2.5 Resultados da quinta edição do PDG.org

Na quinta edição, patrocinada pela Fundação Itaú Social, 12 organizações foram
contempladas. Oriundas de Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Chapada Gaúcha,
Formoso, Riachinho, Uruana de Minas e Urucuia, municípios mineiros, as
organizações participantes deveriam, conforme a proposta comercial enviada à
Fundação Itaú Social:

a) Explicitar (ou revisar) seu planejamento estratégico;
b) explicitar (ou revisar) seu plano de captação de recursos;
c) explicitar (ou revisar) seus procedimentos operacionais para prestação de
contas;
d) definir requisitos para identificação e classificação de parceiros;
e) formalizar suas parcerias existentes;
f) estruturar as linhas básicas de um plano de comunicação.

Para isso, foi definido um cronograma de atividades, conforme Figura 14:
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Figura 14
Cronograma de atividades do PDG.org / Fundação Itaú Social (ano 1).
Fonte: dados da pesquisa (2018).

a) 83% das organizações elaboraram/ revisaram seu planejamento estratégico,
que contém missão, visão e valores organizacionais, análise SWOT, objetivos
e metas;
b) 100% das organizações elaboraram planos de ação, sendo que algumas
ações foram implementadas durante a realização do PDG.org;
c) 100% das organizações elaboraram planos de ação que contemplavam
iniciativas relacionadas à captação de recursos e sustentabilidade econômica
da organização;
d) 100% das organizações concluíram a planilha de mapeamento e classificação
de seus parceiros potenciais, ativos e inativos e seu ranking de parceiros
ativos;
e) 100% das organizações afirmaram que, de forma geral, os procedimentos
internos de gestão foram aprimorados por meio da realização de registros
regulares, da implementação da prática de documentar todas as ações
realizadas, do uso sistemático de novas ferramentas de comunicação como e-

58

mail e Skype, da melhoria das práticas financeiras, de orçamentação, da
prática de reuniões periódicas com as equipes e da cultura de planejamento.

4.2.6 Resultados da sexta edição do PDG.org

A sexta edição, uma continuidade da anterior, também foi patrocinada pela
Fundação Itaú Social. Ao final de 2012, os resultados apresentados e a
manifestação das organizações evidenciaram a carência de oportunidades no Vale
do Urucuia, região onde foi realizada a edição anterior, e a necessidade de
aperfeiçoamento em técnicas que pudessem contribuir para a autossustentação
dessas organizações.

Para suprir essa demanda, em parceria com a Fundação Itaú Social foi definido um
cronograma de atividades dessa edição, que durou seis meses (Figura 15):

Figura 15
Cronograma de atividades do PDG.org / Fundação Itaú Social (ano 2).
Fonte: dados da pesquisa (2018).

Nessa edição, de acordo com a proposta comercial enviada, o Instituto Hartmann
Regueira foi responsável pela realização de dois módulos de ensino: “Elaboração e
Gestão de Projetos Sociais” e “Captação de Recursos e Sustentação Econômica”.
Além disso, a oficina “Avaliação Econômica de Projetos Sociais”, metodologia
desenvolvida pela Fundação Itaú Social, também foi realizada, juntamente com o
processo de coaching social.
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4.3 Resultado das entrevistas com participantes do PDG.org

As entrevistas foram realizadas com oito participantes das edições do PDG.org que,
quando questionados a respeito de sua participação, foram inânimes ao mencionar
somente aspectos positivos.

Eu só tenho lembranças positivas da minha participação no PDG.org. Desde
os encontros em Lagoa Santa (cidade onde alguns módulos de ensino eram
realizados) aos encontros com o nosso coach, que sempre eram pautados
pela cobrança dos planos de ação [risos]. Foi um presente ter participado e ter
contribuído para o aperfeiçoamento em gestão da minha instituição
(Entrevistado 2).
Eu nunca tinha participado de algo igual. Já se passaram alguns anos, mas a
lembrança é boa (Entrevistado 8).
Apenas um dos entrevistados, mesmo avaliando positivamente a participação,
mencionou que o PDG.org expunha as fraquezas da organização: “O PDG.org
colocava em pauta muita coisa que não fazíamos, trazendo um sentimento de
frustração” (Entrevistado 6),

A exposição das fraquezas, mas, também, das forças, das oportunidades e das
ameaças faz parte da construção do planejamento estratégico e essa ferramenta
(análise SWOT) foi adotada pelo PDG.org. Acredita-se que esse entrevistado,
inicialmente, tenha se sentido exposto, por nunca ter participado da construção de
um planejamento estratégico.

No que diz respeito à contribuição do PDG.org para a formação profissional e
intelectual, mesmo que alguns já tenham conhecimento do conteúdo, a maioria dos
entrevistados afirmou os que os conteúdos foram de grande relevância em seu dia a
dia, não só no exercício de suas atividades na organização, mas também para a
vida.

Por mais que já tivéssemos conhecimento do conteúdo, o processo de fazer
um novo planejamento foi de muita aprendizagem para todos nós.
(Entrevistado 4)
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Além de me sentir mais capacitada para desenvolver o meu trabalho, eu,
caso amanhã não esteja mais aqui, me sinto apta a desenvolver o que
aprendi no PDG.org em outras instituições (Entrevistado 2).
É indiscutível a contribuição do PDG.org para o nosso amadurecimento
enquanto líder de uma organização social. O que vivemos aqui equivale a
uma pós-graduação. Até consultamos o Instituto Hartmann Regueira a
respeito da certificação, mas isso não foi possível (Entrevistado 7).
É importante ressaltar que o IHR não é uma instituição de ensino. Os conteúdos dos
módulos de ensino do PDG.org foram elaborados por profissionais de reconhecida
competência nos meios acadêmico, empresarial e do terceiro setor, mas, por esse
motivo, não foi possível certificar seus participantes. Todos eles receberam uma
declaração que comprovava a conclusão das atividades no PDG.org.

Caso pudessem fazer algo de diferente ao participar novamente do PDG.org, os
participantes mencionaram questões relativas ao tempo para se dedicar à rotina de
estudos e conciliá-la ao cotidiano das organizações como a principal mudança.

Eu gostaria de ter tido mais tempo para me dedicar. Na época da nossa
participação no PDG.org, o tempo era muito curto para conciliar as rotinas da
organização e compromissos do PDG.org (Entrevistado 1).
Tivemos muitas dificuldades relacionadas à disponibilidade de tempo dos
associados para dedicação aos estudos, o que dificultou a participação mais
efetiva da organização (Entrevistado 4).
Chegamos num momento que já não estávamos tendo muito tempo para nos
dedicarmos ao trabalho e às tarefas do PDG.org, o que fez com que
ficássemos com algumas tarefas atrasadas. Talvez, com mais tempo,
teríamos sido mais efetivos em nossa participação (Entrevistado 7).
Os entrevistados também foram questionados a respeito do processo de avaliação
do PDG.org. Alguns deles não se lembram de quando e como foram avaliados.
Outros associam o processo de avaliação do PDG.org à avaliação dos módulos de
ensino ou à utilização das ferramentas por parte dos coaches no processo de
coaching social.

Quando terminavam as aulas a gente respondia um questionário para avaliar
o que tínhamos achado daquele encontro (Entrevistado 8).
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O Antônio (coach) sempre fazia uma avaliação com a gente. Ele ia até a
associação após as aulas e avaliava o nosso entendimento do tema. A partir
daí, fazíamos planos de ação, que eram checados novamente no próximo
encontro com ele (Entrevistado 7).
Vale ressaltar que não foram considerados, neste estudo, o resultado das avaliações
de reação realizadas após a conclusão de cada um dos módulos de ensino. Optouse por avaliar somente os resultados esperados apresentados pelo IHR (em
proposta comercial) e validados pelos patrocinadores de cada uma das edições do
PDG.org.

Todos os resultados registrados pelo IHR foram, antes de apresentados aos
patrocinadores, aprovados pelos líderes das organizações. Por esse motivo, quando
compartilhados os registros dos resultados obtidos pelas organizações, os
respondentes confirmaram que os resultados condiziam com a realidade da época
em que participaram do PDG.org.

Assim como as metas do PDG.org foram pactuadas em nosso primeiro
encontro, o último contato como participantes do PDG.org foi marcado pela
validação dos nossos resultados. O coach, baseado nas metas e planos de
ação elaborados, validou o conteúdo a ser entregue (Entrevistado 1).
Inúmeras iniciativas foram empreendidas a partir da participação do PDG.org. Entre
os entrevistados, as iniciativas variaram desde a definição de momentos para a
proposição de ações à elaboração de planos de ação e iniciativas com vistas à
obtenção de recursos.

Criamos uma lista de parceiros e conseguimos classificá-los por relevância.
Além disso, aprendemos a importância de se trabalhar em rede com outras
organizações. Ficamos sabendo, inclusive, da existência de fontes de
financiamento em nosso município, entre outras coisas (Entrevistado 5).
A participação da [organização] no PDG.org fortaleceu a nossa caminhada
rumo ao desenvolvimento organizacional. Desde o início, o PDG.org permitiu
uma avaliação da nossa situação atual, orientando quais áreas deveriam
merecer mais investimento em melhorias de gestão (Entrevistado 4).
Foram elaborados planos de ação para as atividades da organização. Na
época, redefinimos a nossa logomarca, criamos um organograma institucional
e um folder institucional para divulgar o nosso trabalho (Entrevistado 3).
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Ficamos bastante satisfeitos com os resultados alcançados no PDG.org, visto
que o objetivo era traçar um novo planejamento estratégico alinhado aos
nossos desafios. Conseguimos elaborá-lo através de um processo que
contribuiu muito com o crescimento da organização. (Entrevistado 2)
Antes de aferir o resultado alcançado, o simples fato de definir a missão é um dos
indicadores do PDG.org. A partir disso, os resultados alcançados, orientados por seu
cumprimento, fizeram mais sentido às organizações.
Para se conseguir a melhoria da gestão da associação, foi necessário
enfrentar o primeiro e grande desafio. Esse primeiro e grande desafio foi
envolver os associados a participarem do PDG.org e, a partir daí, definir
prioridades para a construção da missão, visão e valores. Depois disso, foi
que conseguimos trilhar novos caminhos em nossa atuação (Entrevistado 5).
Uma das questões mais críticas relativas às organizações de terceiro setor está
relacionada às pessoas. Por esse motivo, quando questionados sobre a manutenção
do conhecimento ao longo do tempo, os entrevistados mencionaram que, devido à
falta de tempo e recursos para a dedicação de uma equipe exclusiva ao PDG.org,
todo o conteúdo repassado se perdeu com as pessoas ao se desligarem das
organizações.

Somente quando os dirigentes participaram do PDG.org foi que isso não aconteceu.
Além disso, é importante ressaltar que a necessidade de sobrevivência das
organizações, independentemente de seu porte, situação ou área de atuação,
sempre será priorizada frente a outras demandas. Isso pode preocupar quando
essas demandas não geram, imediatamente, resultados financeiros ou mensuráveis,
por exemplo.
O PDG.org fez com que percebêssemos o quanto o planejamento e o
compartilhamento de informações são necessários e importantes para que
todos tomem conhecimento e fiquem por dentro de todas as ações da
instituição (Entrevistado 5).
Por fim, o investimento em gestão permite à organização uma clareza do custobenefício das atividades e sua eficiência, orientando a utilização dos recursos para a
realização de atividades que geram melhores resultados. Essa otimização dos
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recursos alocados é fundamental para o terceiro setor, que lida diariamente com a
restrição de recursos financeiros.
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5 Considerações Finais

Frente ao crescimento do número de projetos sociais desenvolvidos pelas
organizações de terceiro setor no Brasil, este estudo teve como objetivo avaliar o
impacto do PDG.org na formação profissional dos participantes e quais os resultados
produzidos pelas organizações entre 2007 e 2013, período em que foram realizadas
suas seis edições.

Os objetivos específicos buscaram descrever o PDG.org, apresentar os resultados
registrados pelo IHR, além de identificar a sua contribuição para a formação
profissional de seus participantes e as iniciativas empreendidas pelas organizações
após a participação no PDG.org.

Também foi realizada revisão da literatura relativa ao terceiro setor, contemplando
aspectos como sua definição, histórico no Brasil, papel das organizações que o
compõem, além da abordagem relativa à importância da gestão e de metodologias
para a avaliação dos projetos sociais.

Em seis edições realizadas, entre 2007 e 2013, o PDG.org contou com 70
organizações. Para isso, foi necessário analisar os resultados registrados pelo IHR,
organização proponente de cada uma delas.

Percebeu-se que, mesmo positivos, os resultados de cada uma das edições
possuem particularidades que variam de acordo com o projeto ou proposta comercial
enviado ao potencial patrocinador.

A primeira edição do PDG.org, realizada em 2007, foi a mais completa. Nela
existiam metas e indicadores para cada uma delas. Além disso, como possuía três
anos de duração, havia tempo para que os seus resultados fossem identificados e,
posteriormente, registrados. Logo, percebeu-se que as organizações foram mais
efetivas no cumprimento de suas obrigações como participantes do PDG.org.

Em seguida, após três anos desde o seu lançamento, foi iniciada a segunda edição,
e mais enxuta, do PDG.org. Dessa vez, com apenas um ano de duração. As metas
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foram mantidas, mas os indicadores foram revistos. Também foi possível identificar o
comportamento das organizações a partir dos resultados registrados. Acredita-se
que, principalmente em decorrência do tempo, a maioria das organizações não
conseguiu cumprir as metas estabelecidas durante a realização dessa edição. Em
contrapartida, foram elaborados planos de ação para a realização das atividades.

Nas três edições seguintes, realizadas simultaneamente no ano de 2012, as metas e
os indicadores foram, mais uma vez, revistos. Dessa vez, contempladas numa
proposta comercial enviada e, posteriormente, aprovada pelos patrocinadores de
cada uma delas: Instituto Camargo Corrêa, Kinrros e Fundação Itaú Social. Com
duração de 12 meses, cabia ao IHR, por meio da realização do PDG.org, a
explicitação do planejamento estratégico, de um plano de captação de recursos e
comunicação, além de outros documentos relativos à gestão. Em duas edições, a
equipe do PDG.org contribuiu para a elaboração de projetos a serem apresentados
aos patrocinadores em edital.

Por fim, em 2013, foi realizada a sexta e última edição do PDG.org, em continuidade
ao trabalho iniciado na Fundação Itaú Social no ano anterior. Com apenas seis
meses de duração, foram realizados dois módulos de ensino, além do coaching
social. Infelizmente, não foram encontrados os resultados, pactuados com o
patrocinador, dessa edição.

De forma geral, os resultados registrados pelo IHR são positivos, o PDG.org cumpre
as metas, por meio dos indicadores, preestabelecidas, mas, com o passar do tempo,
constatou-se que as características do PDG.org foram se perdendo. Vários motivos
podem explicar o ocorrido, como a necessidade de sustentabilidade do IHR, a
conjuntura econômica, a pressão por resultados por parte dos patrocinadores, entre
outras variáveis.
Não há “unidade” na forma como os resultados do PDG.org foram registrados.
Acredita-se que a falta de conhecimento relativo à avaliação ou a falta de tempo
(com exceção da primeira edição) e recursos destinados a esse fim sejam fatores
que tenham contribuído para isso.
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Independentemente disso, inúmeros foram os resultados gerados pelo PDG.org,
como: a construção coletiva do planejamento estratégico institucional; melhor
compreensão do que é gestão; olhar mais criterioso da equipe em relação à
organização; organização e fortalecimento institucional; melhoria da comunicação;
prática de proposição e análise nos processos institucionais, nos níveis gerenciais
estratégicos e táticos, o que contribuiu para o aprimoramento do modelo de gestão
da organização, entre outros.

5.1 Proposições para novos estudos

Apesar do grande volume de trabalhos acadêmicos que contemplam o tema,
acredita-se que os métodos utilizados pelas organizações de terceiro setor para
avaliar os seus projetos precisam ser mais difundidos.

A divulgação de iniciativas relativas ao tema pode ser um caminho para que outras
organizações tenham conhecimento de metodologias e possam definir as que
melhor se adéquam à sua necessidade.

Mesmo que a pesquisa não tenha conseguido alcançar significativo número de
entrevistados, seus resultados podem ser considerados uma fonte de consulta para
novos trabalhos que venham se aprofundar nesse tema.

Além disso, a metodologia do PDG.org foi adaptada e submetida à aprovação do
Ministério da Cultura para que sejam disponibilizados recursos que viabilizem uma
edição que beneficie organizações de terceiro setor, mas com foco em atividades
artístico-culturais.

5.2 Limitações da pesquisa

Apesar dos esforços apresentados para elaboração deste estudo, foram observadas
limitações na pesquisa.

É importante ressaltar que existem outras metodologias para a gestão de projetos
sociais e, consequentemente, sua avaliação, como a Project Management for
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Development (PMDPro). Nela é adaptada a principal metodologia de gestão de
projetos do mundo, o Project Management Body of Knowledge (PMBoK), à realidade
dos projetos sociais. Quando o PDG.org foi concebido, em 2006, essa iniciativa
ainda não existia.

O tema não se encontra em estado incipiente no Brasil e foram encontrados
inúmeros trabalhos acadêmicos a respeito, mas a falta de “unidade” no que diz
respeito à prática da avaliação de projetos sociais é uma realidade do terceiro setor
no país.

Também é importante ressaltar as dificuldades de acesso a um número mais
representativo de respondentes. Afinal, para serem entrevistados, os líderes
deveriam fazer parte do corpo de colaboradores das organizações desde a
participação no PDG.org, entre 2007e 2013, até os dias atuais.
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Apêndices

Apêndice A - Roteiro da entrevista com os participantes do PDG.org

Identificação:
Nome: __________________________________ Organização: ________________

1º Bloco: questões relativas à formação e ao aproveitamento
1.1.

Como você avalia sua participação no PDG.org?

1.2.

Qual a contribuição do PDG.org para sua formação profissional e intelectual?

1.3.

O que faria de diferente, caso pudesse participar novamente do PDG.org?

2º Bloco: questões relativas às realizações
2.1.

Qual a sua opinião sobre o processo de avaliação do PDG.org?

2.2.

Acredita que os resultados registrados pelo Instituto Hartmann Regueira têm
relação com a realidade da organização?

2.3.

Dos resultados registrados, você consegue identificar alguma iniciativa
empreendida em decorrência da participação no PDG.org?

3º Bloco: questões relativas às projeções futuras
3.1.

O que mudou no cotidiano da organização em comparação aos resultados
registrados pelo Instituto Hartmann Regueira quando a organização participou
do PDG.org?

3.2.

Quais os resultados alcançados pela organização, no que diz respeito ao
cumprimento de sua missão, a partir da participação no PDG.org?

3.3.

O conhecimento se manteve ao longo do tempo ou se perdeu com a saída
das pessoas da organização?
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Apêndice B - Relação de organizações participantes do PDG.org

1ª edição (2007) – Patrocinada pela Fundação Avina e Instituto Unibanco
1. Ação Comunitária do Brasil
2. Circo de Todo Mundo
3. Cooperativa Cem Dimensão
4. Escola de Gente
5. Fundação Pró-Cerrado
6. Grupo de Instituições Solidárias
7. Instituto Ágora
8. Oficina de Imagens
9. Rede Cidadã
10. Riovoluntário
2ª edição (2010) – Patrocinada pelo Oi Futuro
11. Associação Cultural Oficina de Criação Teatral
12. Banco da Providência
13. Centro de Estratégia para Organizações Sociais
14. Centro de Formação Juan Diego
15. Centro de Integração Esporte e Cultura
16. Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
17. Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros
18. Favela É Isso Aí
19. Instituição do Homem Novo
20. Instituto de Socioeconômica Solidária
21. Instituto Ler é Abraçar
22. Instituto Nupef
23. Instituto Rumo Náutico
24. Thydewas
3ª edição (2012) – Patrocinada pela Kinross
25. Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu
26. Associação Comercial e Industrial de Paracatu
27. Associação Comunitária do Bairro Colina
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28. Associação Comunitária para o Desenvolvimento do Arraial de São Domingos
29. Associação de Moradores da Região do Santa Rita
30. Associação de Moradores do Bairro Amoreiras II
31. Associação de Moradores do Bairro Bela Vista II
32. Associação de Pais e Amigos do IFTM
33. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
34. Associação dos Moradores do Bairro Cidade Jardim
35. Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Paracatu
36. Associação Esther Siqueira Tillmann
37. Associação Obras Sociais do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade
38. Comunidade Rural da Lagoa de Santo Antônio do Município de Paracatu
4ª edição (2012) – Patrocinada pelo Instituto Camargo Corrêa
39. Akoni
40. Associação Casa do Artesão
41. Associação de Artesãs Custodia de Jesus da Cruz
42. Associação dos Pais e Amigos dos Downs
43. Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Garcias
44. Associação Educacional e Assistencial Guri
45. Associação Mãe dos Frutos
46. Cooperativa de Beneficiamento, Assistência Técnica e Comercialização de
Produtos Agropecuários
47. Cooperativa de Bordadeiras de Natividade
48. Cooperativa de Surf
49. Cooperativa do Extremo Norte
50. Cooperativa dos Trabalhadores da Agricultores Familiar de São Carlos e Região
51. Cooperativa São Vicente
52. Cooperativa dos Catadores e Recicladores do Noroeste de Minas
53. Fundação José Hilário
54. Grupo Arte e Flor
55. Instituto Educacional Serra da Bodoquena
56. Instituto para o Desenvolvimento de Empreendimentos
57. Maracatu Nascer do Sol
58. Sociedade Santos Mártires
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5ª e 6ª edição (2012 e 2013) – Patrocinada pela Fundação Itaú Social
59. Agência de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável de Chapada
Gaúcha
60. Agência de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia
61. Associação Comunitária Barreirinho P.A vereda da Cuia
62. Associação Comunitária do Bairro Uruaninha
63. Associação Comunitária Maranduba
64. Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão
65. Associação Renovadora dos Moradores de Uruana
66. Central das Associações da Agricultura Familiar de Bonfinópolis de Minas
67. Instituto Cultural e Ambiental Rosa e Sertão
68. Instituto Frei Humberto de Educação e Cultura
69. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Riachinho
70. Associação dos Pequenos Agricultores de Arinos

