
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 

CONTABILIDADE – FEAAC 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

ANTONIO RUFINO DE ARAÚJO FILHO 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA: ESTUDO DE CASO EM UMA OSCIP 

EM FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FORTALEZA 
2015  



 
 

ANTONIO RUFINO DE ARAUJO FILHO 

 

 

 

 

 

GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA: ESTUDO DE CASO EM UMA OSCIP EM 

FORTALEZA. 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Administração do Departamento de Administração 

da Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial à obtenção do título de bacharel em 

Administração.  

 
Orientador: Prof. Dr. Áurio Lúcio Leocádio da 

Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2015 



 
 

  



 
 

ANTONIO RUFINO DE ARAUJO FILHO 

 

 

 

 

GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA: ESTUDO DE CASO EM UMA OSCIP EM 

FORTALEZA. 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Administração do Departamento de Administração 

da Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial à obtenção do título de bacharel em 

Administração.  

 

Orientador: Prof. Dr. Áurio Lúcio Leocádio da 

Silva 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Áurio Lúcio Leocádio da Silva (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Márcia Zabdiele Moreira  

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 

Prof. Laudemiro Rabelo de Sousa e Moraes 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Pai Celestial, por sua infinita bondade e 

compaixão. Por todas as bênçãos recebidas das 

mãos do Altíssimo, as quais foram responsáveis 

por mais esta etapa de minha vida. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

A meus pais, por me ensinarem que o conhecimento é o maior bem que o homem 

pode conquistar; pela referência de honestidade, humildade e honradez, e, acima de tudo, por 

mostrarem que os caminhos difíceis me levariam as maiores vitórias.  

Ao Professor Doutor Áurio Lúcio Leocádio da Silva, por sua orientação criteriosa 

e incentivo nos momentos em que me senti inseguro. 

Aos amigos que conquistei ao longo do curso de graduação, por terem me apoiado 

nos momentos mais difíceis da vida acadêmica.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos convencidos de que a absoluta 

liberdade deixada a interesses individuais 

parcialmente rivais e de poder desigual não 

garante o bem da coletividade e que, muito 

pelo contrário, as reivindicações dos interesses 

coletivos e da humanidade devem afirmar a 

sua legitimidade, mesmo na vida econômica, e 

que a intervenção do Estado para proteger os 

interesses legítimos de todos os participantes 

deve ser também suscitada no momento 

oportuno”.                                             

Manifesto de Eisenach – 1872 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico averigua as possibilidades de novas formas de gestão 

pública, fundamentadas nas novas estruturas de interação entre a sociedade e o poder público. 

Nesse contexto, foram analisadas novas formas de gestão pública, notadamente a gestão 

participativa. O objetivo fundamental é verificar se a gestão das Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público - OSCIPs é participativa, na percepção de seus colaboradores. Para 

tanto, foram estudados os conceitos de Administração Pública, de Políticas Públicas e de 

Gestão Participativa. Também foi realizado estudo de caso, da qual foram analisados os 

resultados. A principal ferramenta metodológica utilizada foi a pesquisa bibliográfica, aliada a 

um estudo de caso de uma OSCIP localizada na cidade de Fortaleza. Diante do estudo 

realizado constatou-se que a gestão participativa ainda não ocorre de forma plena, entretanto, 

observou-se que este tipo de gestão é melhor aplicada do que nas organizações públicas e 

privadas.   

 

Palavras-Chave: Administração pública. Governabilidade. Gestão participativa. Políticas 

Públicas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present monographic work scrutinizes the possibilities of new forms of governance, 

based on new structures of interaction between society and the government. In this context, 

were analyzed new forms of governance, particularly participatory management. The 

fundamental objective is to verify that the management of Civil Society Organizations of 

Public Interest - OSCIPs is participatory, in the perception of its employees. For this purpose, 

were studied the concepts of Public Administration, Public Politics and Participative 

Management. The results of a case study were analyzed too. The main methodological tool 

used was the bibliographical research, along with a case study of a OSCIP localized in 

Fortaleza city. It was noted that the Participative Management is not applied integrally, 

however, is better applied than in than in public and private organizations. 

 

Keywords: Public Management. Governance. Participative Management. Public Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo da gestão pública no Brasil tem sofrido uma série de alterações ao 

longo do tempo. As definições de políticas públicas são, de modo geral, dirigidos para 

combater dificuldades do problemático serviço público. Para Frey (2007, p. 241) é preciso 

superar este pensamento arcaico e contemplar novas estratégias para fazer frente aos perigos e 

possibilidades granjeadas por este ambiente dinâmico.  

Conforme Arretche (2004, p.19) a tentativa de adequação estrutural realizada no 

Brasil através de ações neoliberais como a privatização exerceram grande importância 

preparando as instituições para o competitivo mundo moderno. A sociedade passou a exigir 

ações concretas para o combate do desemprego, da criminalidade e preservação do meio 

ambiente, questões que ameaçam a legitimidade do Estado, constituindo um grande desafio na 

busca de respostas para os problemas sociais.   

Com o fim da ditadura militar, em meados dos anos 1980, expandiu-se as relações 

entre a sociedade civil e o poder público. Para Loiola e Moura (2008, p. 43): 

Produto dessa mutação, a escolha de mecanismos modernos para a efetivação de 

políticas públicas ganharam força, como os mecanismos de inter-cooperação para o 

incremento de certas atividades, originadas pelas parcerias público-privada, exemplo 

de que o setor produtivo pode aprimorar o processo de medidas desenvolvimentistas, 

anteriormente exclusivamente delegadas ao poder público.  

A gênese desses mecanismos pode ser demonstrada pela busca da 

descentralização do estado na concepção de fundações e organizações sociais aptas a assumir 

a condução de soluções, previstas na própria constituição federal.   

No Brasil observa-se o crescimento do chamado terceiro setor, formado pelo 

segmento de atuação pública não-estatal, constituído pela iniciativa privada, sem fins 

lucrativos, no sentido do bem comum, que se destaca do primeiro setor (o Estado) e do 

segundo setor (capital privado que aplica seus recursos em benefício próprio).  

Este estudo monográfico visa investigar as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs), para responder à seguinte indagação: A gestão das OSCIPs pode 

ser considerada participativa?  

Vale ressaltar que a gestão participativa democrática, segundo Jacobi (2010, p. 

143), constitui a efetiva participação do cidadão na gestão da coisa pública. Esta participação 
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tanto pode ser concretizada diretamente pelos cidadãos, como também se dar através de 

entidades representativas ou segmentos sociais da população. 

O objetivo geral do estudo consiste em verificar como a gestão participativa é 

aplicada nestas organizações, a partir da análise do conteúdo coletado em uma OSCIP em 

Fortaleza, na percepção de seus colaboradores, enquanto os objetivos específicos consistem 

em entender como a gestão participativa está implantada na administração das OSCIPs e 

avaliar a sua contribuição para a tomada de decisões.  

Para atingir esta meta será utilizada uma pesquisa qualitativa, por meio de uma 

entrevista semiestruturada.   

Este estudo justifica-se pois a participação popular, na opinião do autor, é um 

importante instrumento de transformação social e política e é fundamental para o 

desenvolvimento de políticas públicas, contribuindo expressivamente para a criação de 

cidades socialmente sustentáveis e justas. 

Para melhor entendimento o trabalho apresenta, no primeiro capítulo, o conceito 

de administração pública, seus princípios e a implementação de políticas públicas, além de 

tecer análises sobre o setor público não-estatal. No capítulo seguinte, explana sobre a gestão 

participativa, sua evolução no Brasil e suas características. O terceiro capítulo descreve a 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa de campo, cujos resultados são expostos 

minuciosamente no capítulo quarto. Por fim são expressas breves considerações finais acerca 

do estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Administração Pública 

2.1.1 Conceituação  

A finalidade principal do Estado, conforme Bresser Pereira (2001, p.55) é: 

“acolher a razão natural da vida em sociedade e estimular a concretização das expectativas do 

homem em busca do bem comum, isto é, na realização da felicidade coletiva”. Para cumprir 

esta finalidade o Estado precisa promover o bem como usufruto geral, recebendo como 

contrapartida a confiança política e administrativa delegada ao governante.  

É oportuno recordar que o termo “Estado” nasceu através da literatura política, 

notadamente na obra de Maquiavel “O Príncipe”. Araújo e Arruda (2004, p.2-3) lembram que 

após o século XVI a palavra Estado passou a significar a “organização político-jurídica de 

uma sociedade para realizar o bem público, com governo próprio e território determinado”.  

Existem diferentes teorias sociológicas para a criação do Estado, destacando-se a 

do contrato social, onde o Estado resulta de um acordo de vontades, através da abdicação de 

direitos individuais para o atender aos direitos vitais de todos. Os principais pensadores desta 

teoria foram Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), autor de “O 

Contrato Social”, alicerce para vários direitos atuais.   

Cabe à administração pública atender as necessidades coletivas, diretamente ou 

através de concessão ou autorização, especialmente quanto à educação, saúde, saneamento, 

transporte etc. Para difundir tais benefícios é imprescindível a realização de despesas que 

utilizam recursos públicos, arrecadados para retornar à população como escolas, hospitais, 

estradas, etc. Como o dinheiro arrecadado pelo Poder Público não lhe pertence (o Poder 

Público é apenas seu guardião, atuando para alcançar os interesses do bem comum) o 

administrador da coisa pública precisa informar como usou o dinheiro do povo, assegurando a 

lisura indispensável ao trato com o erário estatal. 

Para Araújo e Arruda (2004, p. 2) a Administração Pública é o conjunto ordenado 

e ético de funções que objetivam à boa gestão da “res pública”, de modo a possibilitar que os 

interesses da sociedade sejam atingidos.  
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Para Meireles (1985, apud SANTOS, 2006, p. 11-12) administração pública 

“implica administrar interesses segundo a lei, a moral e o desígnio das propriedades entregues 

à guarda e alheia”. 

Pelo conceitos apresentados, percebe-se que a administração pública aglomera 

todo o aparelhamento estatal, coordenado para a satisfação das necessidades coletivas. A 

administração pública é, em suma, um processo (pois exige integração entre seus 

instrumentos) que visa cumprir as funções básicas do Estado, especialmente os serviços 

essenciais, propostos a atender ao coletivo, valendo-se de inúmeros expedientes para esse 

escopo: dinheiro, recursos humanos ou institucionais.  

2.1.2 Administração Burocrática e Administração Gerencial 

O modelo burocrático de Administração Pública foi implantado no século XIX, na 

Europa, em países com governos autoritários e economias fechadas. Apenas com o fim da 

Segunda Grande Guerra, as economias tornaram-se mais competitivas, devido aos avanços 

tecnológicos, tornando os regimes mais democráticos. 

O processo de Reforma do Estado, diferenciado pela implantação do modelo 

gerencial, levou ao aparecimento do cidadão-usuário, mais exigente quanto à prestação 

competente e eficaz dos serviços públicos.  

Conforme relatório da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP (2001, 

on line) diversas as ações da administração pública para o atendimento das necessidades do 

usuário-cidadão foram gradativamente implementadas pelo governo federal. O Programa de 

Qualidade no Serviço Público realizou a 1ª Pesquisa Nacional de Satisfação do Usuário dos 

Serviços Públicos, em 1999, e editou o decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000, definindo 

normas para o estabelecimento de padrões de qualidade ao atendimento prestado por órgãos 

da administração pública federal aos cidadãos.  

Diversos programas do governo, como o Avança Brasil, consideram a satisfação 

do usuário como indicador, revelando a necessidade de implantar procedimentos e 

instrumentos para medir a satisfação dos usuários com os serviços públicos, tais como caixas 

de sugestões, centrais telefônicas de atendimento, utilização da Internet para recebimento de 

reclamações, sugestões e elogios sobre os serviços públicos, pesquisas de satisfação com 

maior precisão e outras formas mais abrangentes de consulta aos cidadãos. (Experiências 
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internacionais voltadas para a satisfação dos usuários-cidadãos com os serviços públicos, 

Pesquisa ENAP, 2001, p. 1-2). 

2.1.3 Princípios da Administração Pública  

2.1.3.1 O Princípio da Eficiência  

A Administração Pública é regida por princípios discriminados na Constituição 

Federal (art. 37): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, este último 

inserido pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98.    

O princípio da eficiência foi implantado na Constituição com o escopo de 

transformar o modelo de administração burocrática em administração gerencial, 

fundamentado no neoliberalismo que defende o Estado mínimo, no qual a atuação estatal fica 

restrita apenas às áreas imprescindíveis, aproximando a ação estatal das administrações 

privadas, que buscam minimizar custos e atingir resultados positivos. Conforme Di Pietro 

(2003, p. 73): “Reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização, mas também 

as finanças e todo o seu sistema institucional-legal, permitindo uma relação harmoniosa e 

positiva com a sociedade civil”.  

Assim, o fundamento do princípio de eficiência é econômico, pois guia a 

atividade administrativa para o alcance de melhores resultados com menores custos. A 

eficiência visa, portanto, organizar a máquina estatal, tornando-a mais racional para a 

satisfação das necessidades da sociedade e melhorando seu desempenho.  

As parcerias entre Poder Público e entidades privadas obrigam o Estado a auxiliar 

essas entidades por meio de cessão de bens ou servidores públicos ou de transferências de 

recursos orçamentários e em contrapartida limitam a atuação dessas entidades aos objetivos 

firmados em contrato.  

2.1.3.2 O Princípio da Subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade do Estado foi consagrado pelo Direito 

Constitucional nos últimos anos do século XX, contrapondo-se à exagerada intervenção do 

Estado no domínio econômico e na sociedade em geral, a fim de proporcionar eficácia plena 

aos direitos fundamentais do homem e a realização do bem estar social. Visa redirecionar o 

papel do Estado, equalizando as relações jurídico-econômicas e corrigindo distorções na 
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formulação das políticas econômicas. Di Pietro (2003, p. 54) assinala as principais 

características do princípio da subsidiariedade: 

a) Respeito aos direitos individuais, pelo reconhecimento de que a iniciativa 

privada, seja através dos indivíduos, seja através das associações, tem primazia sobre a 

iniciativa estatal; 

b) O Estado deve abster-se de exercer atividades que o particular tem condições 

de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos; 

c) O princípio implica numa limitação à intervenção estatal, sem desconfigurar o 

dever do Estado de fomentar, coordenar, fiscalizar e permitir que os particulares obtenham 

sucesso na condução de seus empreendimentos; 

d) Parceria “público-privada”, inclusive subsidiando a iniciativa privada, quando 

ela seja deficiente; 

e) A realização do “bem comum” obriga o Estado à assegurar as condições para 

que os próprios particulares sejam os seus artífices, os principais agentes e consigam, de fato, 

alcançá-lo; portanto, o Estado deve agir, segundo o princípio da subsidiariedade, sempre 

quando for necessário para criar as condições favoráveis ao livre exercício da atividade 

econômica; 

Segundo Berquó (2004, on line) o princípio da subsidiariedade é a contrapartida 

entre a abstenção do Estado Liberal nas questões sociais e o Estado Provedor, interventor por 

natureza. Para o autor: “o êxito da Reforma Gerencial depende inteiramente do princípio da 

subsidiariedade. As organizações sociais ganham proeminência nesse cenário, pois passam a 

ser entes de colaboração administrativa”.  

Ainda conforme Berquó (2004, on line) a participação estatal é reduzida no campo 

social, mas não totalmente abandonada, pois passa a atuar indiretamente através de incentivos, 

deixando sob responsabilidade de entes intermediários a missão de zelar por serviços sociais 

conjeturando que a sociedade civil seja mais competente na prestação de serviços ao cidadão-

consumidor, uma vez que as organizações podem competir entre elas, para melhor cumprir 

com os objetivos os estabelecidos pelo Estado.  

2.1.4 O Setor Público não-estatal 

O setor público não-estatal, também denominado terceiro setor, é formado por 

entidades que não pertencem ao Estado ou ao mercado, pois não visam lucros e estão a 



20 
 

serviço do bem comum. São entes criados pela sociedade civil e que através de estímulos do 

Estado prestam serviços sociais, colaborando com a administração pública.  

Para Costa Júnior (1998) uma das particularidades do terceiro setor é sua 

heterogeneidade: “atribui-se ao terceiro setor uma gama de organizações: entidades sem fins 

lucrativos, fundações, projetos sociais vinculados a empresas, organizações filantrópicas, 

dentre outros.  

De acordo com Montano (2002) a ideia do terceiro setor é estabelecida a partir da 

divisão do social em esferas: o Estado (primeiro setor), o mercado (segundo setor) e a 

sociedade civil (terceiro setor). Abrange organizações não-governamentais e instituições 

filantrópicas, entre outras.  

Para Teodósio (2002) o terceiro setor pode ser percebido como aquilo que é 

público, mas privado (projetos sociais ligados a grandes empresas), ou então aquilo que é 

privado, mas público (organizações filantrópicas cujos recursos originam-se quase totalmente 

do Estado). 

Conforme Pinho (2001, p. 27) o terceiro setor é ajudado e ajuda os outros dois 

(público e privado), constituindo um movimento que lembra os freios e contrapesos que 

conservam o equilíbrio entre as funções do Estado: 

O terceiro setor ampara o primeiro na realização de objetivos sociais, e o segundo, 

ao consentir a ascensão do nível econômico das pessoas. O terceiro setor é auxiliado 

por ambos os setores, na medida em que o Estado lhe assegura isenções tributárias e 

as empresas lhe dedicam parte de sua receita, em troca das mesmas isenções 

conferidas pelo Estado. As organizações do terceiro setor não compõem parte do 

Estado, nem a ele estão ligadas, mas se revestem de caráter público, ao se dedicarem 

às causas e problemas sociais, pois apesar de serem sociedades civis privadas, não 

têm como alvo o lucro, e sim o acolhimento das necessidades da sociedade.   

Nesse cenário o movimento do terceiro setor no Brasil surge como forma de 

atender aos novos valores que surgem num mundo global. O desígnio principal das 

organizações do terceiro setor é elevar ao máximo os bens sociais que produzem para a 

sociedade, uma maneira de atender à necessidade de mudanças em uma conjuntura em que as 

formas tradicionais de lidar com os problemas sociais se mostram impotentes. O quadro 

abaixo revela as características principais de cada setor mencionado:  
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Quadro 1 – Políticas sociais e o terceiro setor. 

Primeiro Setor Segundo setor Terceiro Setor 

Ações do Estado, origem e 

destinação dos recursos são 

públicas 

 

Ações empresariais, recursos 

e aplicação revertem em 

benefício próprio 

 

Atuação pública não-

governamental, iniciativas 

privadas, voluntárias, visando 

o ubem comm 

 

Marco Regulatório – Lei 9790/99 (Termo de Parceria) 

Origem dos recursos – governamentais e internacionais (80%) 

Formato jurídico – predominantemente ONG 

Nova Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127/08 

Fonte: produção própria. 

O setor de serviços não exclusivos corresponde ao segmento em que o Estado 

opera juntamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. É fundamental 

porque os engloba serviços essenciais como educação e saúde, ou por possuir “economias 

externas” relevantes, ao produzir ganhos que não podem ser acomodados através do mercado. 

As economias produzidas se espalham para o resto da sociedade e não podem ser 

transformadas em lucros. São as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os 

museus. Para Capella (2007, p. 89) os objetivos deste setor são: 

a) Aumentar a capacidade administrativa do Estado para governar com eficiência; 

b) Limitar a ação do Estado às funções que lhe são próprias; 

c) Transferir para os estados e municípios as ações de caráter local, só cabendo 

ação direta da União em casos de emergência; 

d) Transferir para os estados, parcialmente, as ações de caráter regional;  

e) Transferir para o setor público não-estatal os serviços não exclusivos 

conseguindo maior autonomia e responsabilidade para os seus dirigentes e um controle desses 

serviços por parte da sociedade;   

f) Fortalecer mecanismos que privilegiem a participação da sociedade;  

g) Conseguir uma maior parceria entre o Estado, a organização social e a 

sociedade. 
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No Terceiro Setor podem ser identificados dois tipos de organizações que atuam 

executando serviços sociais estimulados pelo Estado: as organizações sociais (OS) e as 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs). 

 Segundo Azevedo (2012, on line) Organização Social é um título que a 

Administração Pública concede a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela 

possa receber certos benefícios do Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais 

etc.), para a realização de seus fins, os quais precisam, fundamentalmente, ser de interesse da 

comunidade. Explica o autor os requisitos básicos para a criação de uma organização social: 

a) Não podem ter finalidade lucrativa e toda doação recebida ou excedente 

financeiro decorrente de sua atividade deve ser incorporado ao seu patrimônio;  

b) Finalidade social em uma das seguintes áreas previstas na lei federal n. 9.637, 

de 18.5.1998: ensino, saúde, cultura, ciência, tecnologia e meio ambiente; 

c) Possuir órgãos diretivos colegiados, com a participação de representantes do 

Poder Público e da comunidade; 

d) Publicidade de seus atos; 

e) Submissão ao controle do Tribunal de Contas dos recursos oficiais recebidos; 

f) Celebração de contrato de gestão com o Poder Público, para a formação da 

parceria e a fixação das metas a serem atingidas e o controle dos resultados. 

Já a OSCIP foi criada pela Lei n. º 9.790/99 que em seu art. 1º enumera os três 

requisitos básicos para que uma entidade se qualifique como OSCIP: 

a) Ser pessoa jurídica de direito privado; 

b) Não ter fins lucrativos; 

c) Atenderem seus objetivos sociais e normas estatutárias aos requisitos 

instituídos pela Lei.  

A OSCIP tem acesso a recursos públicos para a realização de projetos por meio da 

celebração do Termo de Parceria, cujos requisitos e procedimentos são simples. A forma de 

aplicação dos recursos é flexível e a ênfase do controle se concentra no alcance de resultados. 

São imputadas punições severas para o uso indevido de recursos. 
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2.1.5 O controle das entidades públicas não-estatais 

O controle das Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público é feito realizado pelos Tribunais de Contas e pela sociedade civil, através da 

observação dos resultados alcançados, de acordo com os objetivos listados no contrato de 

gestão (aplicado às OSs) ou termo de parceria (aplicado às OSCIPs), por meio de uma 

comissão de avaliação.  

A Lei n. º 9.637/98 em seu art. 3º, I, b, prevê que o Conselho de Administração da 

organização social deverá ser composto por 20 a 30% de membros natos representantes da 

sociedade civil (art. da Lei n. ° 9.637/98). O quadro 2 exibe as características das 

organizações sociais: 

Quadro 2 - Características jurídico-legais das Organizações Sociais. 

Descentralização para a sociedade As OS absorverão atividades não-exclusivas de Estado, 

atualmente realizadas por órgãos ou entidades da 

administração pública, que serão gradativamente 

extintos. 

Autonomia administrativa As OS serão entidades com personalidade jurídica de 

direito privado, criadas fora do Estado e sem 

vinculação com a administração pública, para 

desenvolver atividades nas áreas de ensino, pesquisa, 

meio-ambiente, cultura e saúde. 

Finalidade não-lucrativa Os excedentes financeiros que venham a ser gerados 

deverão ser obrigatoriamente aplicados no 

desenvolvimento das atividades da OS 

Reversão do patrimônio No caso de sua extinção ou de perda da qualificação, o 

patrimônio constituído pela OS ou cedido pelo Estado, 

deverá ser revertido ao Estado, que poderá transferi-lo 

para outra OS no caso de sua extinção ou de perda da 

qualificação, o patrimônio constituído pela OS ou 

cedido pelo Estado, deverá ser revertido ao Estado, que 

poderá transferi-lo para outra OS 
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Quadro 2 - Características jurídico-legais das Organizações Sociais  

Fomento pelo Estado A OS receberá recursos orçamentários do Estado e 

poderá gerir o patrimônio físico (prédios, instalações e 

equipamentos) da entidade estatal extinta e os seus 

respectivos servidores públicos, que lhe serão cedidos 

até se aposentarem 

Contrato de Gestão É o documento que estipula objetivos, metas e 

indicadores a serem cumpridos pela OS e os recursos 

que o Estado vai lhe transferir a título de fomento 

Controle social Controle social O conselho de administração das OS deverá contar, 

obrigatoriamente, com representantes de entidades da 

sociedade civil e personalidades de notória capacidade 

e idoneidade, além de representantes do Estado e 

associados da própria OS 

Empregados Celetistas O quadro de pessoal será constituído de empregados 

celetistas, contratados diretamente pela instituição, 

conforme estrutura de cargos e de salários definida pela 

própria OS 

Normas próprias para compras e 

licitações 

A OS poderá licitar com base em regulamento próprio, 

adaptado às suas características de gestão 

Fonte: Goulart (2002) 

Conforme o artigo 8º, § 1º da Lei n.º 9.637/98, a organização social deverá, a cada 

ano, prestar ao Poder Público relatório sobre a execução do contrato de gestão, comparando as 

metas propostas com os resultados alcançados, além de apresentar uma prestação de contas do 

respectivo exercício financeiro, a ser analisado por uma comissão de avaliação, formada por 

especialistas indicados pelo Poder Público, que enviará o resultado da avaliação ao órgão 

supervisor. No quadro 3 são colocadas as expectativas de mudança com as OS: 

Quadro 3 - Mudanças esperadas na Gestão de Serviços por Organizações Sociais. 

Autarquias e Fundações Públicas Organizações Sociais 

Servidores admitidos sob o Regime Jurídico 

Único. 

Empregados contratados sob o regime 

celetista. 

Recursos fiscais na forma de orçamento 

detalhado. 

Recursos fiscais na forma de transferências 

em dotações globais, além de captação de 

recursos próprios. 

Submissão a normas uniformes de licitação e 

contratação. 

Normas específicas de licitação e 

contratação. 

Fonte: Goulart (2002) 
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A principal alteração acarretada pelas Organizações Sociais, pode-se destacar, é a 

ênfase no controle sobre os resultados alcançados, em contraste com a fiscalização e controle 

sobre procedimentos administrativos da administração pública convencional. No quadro 4 

aparecem as principais características e vantagens das OSCIPs:  

As OSCIPs devem observar o princípio da eficiência (art. 4º, I, Lei nº 9.790/99) e 

o princípio da universalização dos serviços (art. 3º da lei supracitada), mas não são obrigadas 

a contar com a participação de representantes dos cidadãos-usuários na sua estrutura.  

2.1.6 Políticas Públicas no Brasil  

Para Nessuno (1995, p. 57) as políticas públicas são encadeamentos de decisões 

coletivas de caráter mandatório que se traduzem em decretos governamentais. Mas elas têm 

também caráter permanente que se seguem governo após governo. São dinâmicas, pois pode 

ser necessário mudar as ferramentas ainda que os objetivos persistam. São distributivas e, 

consequentemente, geram conflitos dentro das sociedades. Além de imperativas, são, 

geralmente, universalistas, pois valem para todos. E são políticas, portanto, não devem ser 

tratadas apenas como assuntos técnicos. Conforme Rocha (2003, p. 34) a reforma do Estado 

Quadro 4 – Principais características e vantagens das OSCIPs. 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS 

Finalidade não lucrativa: não distribuir o lucro 

entre os membros. A renda deve ser revertida 

em prol dos objetivos da entidade; 

 

Controle social transparente. 

O próprio título de OSCIP como fator 

agregador de reconhecimento e identidade 

Previsão de remuneração dos dirigentes 

Pessoas jurídicas de direito privado que tenham 

pelo menos um dos objetivos do art. 3°: 

promoção da assistência social, promoção da 

cultura, defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico, promoção do voluntariado. 

 

Aspecto de atividade-fim, não mera 

filantropia, profissionalismo 

Termo de Parceria: nova forma de repasse. 

Mais prático e simples do que os Convênios 

Fonte: produção própria 
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deve tornar as políticas públicas mais justas e equitativas, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade: 

Deve ter o intuito de fazer com que as políticas públicas estejam mais bem 

delineadas. Muitos dos problemas das políticas públicas é que não trazem objetivos 

claros e tangíveis. É necessário que sejam propostas de maneira que possam ser 

implementadas e avaliadas. Também é preciso que estejam mais integradas, tanto no 

sentido vertical – que nos sistemas federais é muito complexo, porque se tem que 

articular as ações do governo central, dos Estados, dos municípios, com capacidades 

e recursos diferentes –, como no sentido horizontal, entre setores diferentes, 

permitindo a ação conjunta de organismos, associações ou empresas com 

perspectivas diferentes. 

É preciso avaliar as ações governamentais, conhecer seus impactos, discutir a 

eficiência da prestação e a equanimidade do atendimento, contribuindo para aumentar sua 

efetividade. O quadro 5 explana a definição de políticas públicas e políticas sociais: 

Em suma, Políticas Públicas referem-se à intervenção estatal nas mais diferentes 

dimensões da vida social, com o objetivo de atender as necessidades da sociedade. Enquanto 

as Políticas Públicas são ações governamentais desenvolvidas em conjunto por meio de 

programas que proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão de 

forma igualitária e justa. 

Quadro 5 - Políticas públicas e políticas sociais. 

Políticas Públicas Políticas Sociais 

Conjunto de decisões ou de não decisões, 

concernentes à seleção de metas e aos 

meios para alcançá-las, visando o 

atendimento de demandas públicas e de 

interesse coletivo, de acordo com uma 

situação especifica. 

Conjunto de medidas tomadas visando melhorar 

ou mudar as condições de vida material e cultural 

da sociedade ou parcela da sociedade, buscando 

uma progressiva tomada de consciência dos 

direitos sociais e tendo em conta as possibilidades 

econômicas e políticas num dado momento. 

Fonte: Rocha (2003). 
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Nos gráficos abaixo são apresentados alguns detalhes sobre os gastos do governo 

federal com as políticas públicas: 

No gráfico 2, podemos observar a análise quanto ao gasto público nas políticas 

públicas e sociais, segundo o relatório Políticas Sociais: acompanhamento e análise, do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, publicado em 2011, revela que a 

Previdência social registrou, no período estudado, estabilidade dos indicadores de cobertura 

previdenciária, embora o número absoluto de pessoas sem amparo da previdência tenha se 
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Gráfico 1- Gasto público nas Políticas Públicas e Sociais em % do PIB. 

Fonte: Fernandes (2006). 
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elevado momentaneamente. A necessidade de financiamento do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) foi reduzida, com ampliação do fator da previdência rural, porém é 

imprescindível um aumento da justiça distributiva do sistema, considerando-se a previdência 

dos trabalhadores do setor privado e a do setor público, o incremento da cobertura dos 

trabalhadores ativos e a redefinição de parâmetros para concessão de aposentadorias, face às 

mudanças demográficas em curso.   

No quesito assistência social houve inegável avanço com a regulamentação e 

operacionalização do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Programa Bolsa 

Família (PBF), destacando os ganhos com a aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços 

Sócio-assistenciais e do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios e a passagem 

da responsabilidade pelo atendimento a crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas para a 

área de educação.  

Quanto à Saúde da Família, o IPEA revelou a existência, ainda, de graves 

problemas, demandando imediato de investimentos em infraestrutura que possibilitem seu 

melhor funcionamento, destacando as melhorias introduzidas pelo Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgências (Samu) e pelas unidades de pronto atendimento. Na assistência 

farmacêutica, diferentes iniciativas colaboraram para o aumento da cobertura, mas a garantia 

do acesso aos medicamentos ainda é um dos maiores desafios para o SUS.  

Na Educação destaca-se o aumento da contrapartida de recursos federais no Fundo 

de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação 

(FUNDEB), o aumento das vagas em instituições públicas na educação profissional, 

tecnológica e cursos universitários de graduação, crescimento do número de alunos com 

necessidades especiais incluídos em classes regulares. Por outro lado, os resultados em 

redução do analfabetismo e elevação da escolaridade de jovens e adultos têm sido fracos. 

No item Cultura o relatório ressalta as mudanças no Fundo Nacional de Cultura 

(FNC) quanto ao volume de recursos, canalizados prioritariamente para grupos em situações 

de vulnerabilidade ou simplesmente excluídos dos circuitos culturais comerciais, destacando 

que as disparidades no acesso à cultura ampliam as distâncias sociais e culturais.  

Quanto ao Trabalho e renda, chama atenção para os gastos do seguro-desemprego 

e elenca três desafios: consolidar o sistema público de trabalho, emprego e renda para 

promover equidade no mundo do trabalho; fortalecer a capacidade das instituições públicas 
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para garantir o respeito aos direitos do trabalho e vincular políticas macroeconômicas a um 

compromisso de pleno emprego. O quadro a seguir demonstra a taxa média de desemprego, 

segundo pesquisa realizada pelo IBGE.  

No item Igualdade racial, destacam-se o debate sobre cotas raciais na educação e a 

necessidade de ações afirmativas. O relatório registra dificuldades de execução de ações 

voltadas para desenvolvimento de comunidades remanescentes de quilombos, bem como a 

ausência de um orçamento vinculado ao Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O 

principal desafio identificado é a institucionalização da política de promoção da igualdade 

racial. 
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2.2 Gestão Participativa 

2.2.1 Conceitos 

Para Cordeiro e Ribeiro (2006, p.37), “a gestão participativa é o exemplo de 

gestão que mais se amolda ao homem da sociedade da informação, que tem como 

peculiaridade o inconformismo diante de respostas vagas”. Misoczky (2007, p. 55) assinala 

que o controle social tem sido ajustado com enfoque normativo e a gestão participativa 

relegada ao esquecimento, com raras exceções.  

Para Predebon e Sousa (2013, p. 2) o termo gestão significa “o conjunto de ações 

e processos de direção, controle e planejamento de uma empresa”. Entretanto o grau da 

participação pode variar. A gestão participativa, de acordo com os autores, pode ser 

compreendida como aquela em que os gestores utilizam um grupo de trabalho consultivo ou 

representativo. 

A gestão participativa é conceituada por Rocha (2003, p. 174) como: “a 

coordenação de políticas em conjunto com a sociedade, sendo participativa por executar ações 

concebidas pelos usuários; cogitando estratégias determinadas pelos protagonistas do 

processo, possibilitando a compreensão de que a responsabilidade para ser solidária precisa 

ser internalizada”.  

Conforme Jacobi (2010, p. 27), a definição de participação está cheia de 

contradições, pois “nem sempre são nítidas as diferenças entre participação social, 

comunitária ou popular”. 

Para Oliveira (2009, p. 50) a gestão participativa revela-se espontaneamente na 

sociedade civil, principalmente através de colegiados (os conselhos sociais) e vai auferindo 

espaço administrativo nas instituições estatais. 

2.2.2 Breve histórico da gestão participativa no Brasil e suas características  

Ainda conforme Oliveira (2009, p. 55), a economia resulta de decisões políticas e 

não apenas de decisões técnicas como a burocracia quer fazer acreditar os incautos. A crise do 

Estado é a crise do modelo que governou o Brasil durante o século XX: um Estado 

desenvolvimentista, mas que gerou assombrosa desigualdade, auxiliado pela globalização e 

aumento das dívidas internas e externas.   
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Para Moraes (2001, p. 144), o modelo gerencial implantado na Administração 

Pública levou ao surgimento do cidadão-usuário, mais exigente quanto à prestação 

competente dos serviços públicos e redução do déficit econômico. Segundo Weber (2004, p. 

30) no cenário atual: 

Uma administração é t i c a  é imprescindível p a r a  proporcionar melhorias no 

contexto político-social-econômico do país. É manifesto que as políticas 

orçamentárias implementadas não acolhem as expectativas da população e, dado 

q ue  o s  recursos tornam-se cada vez mais escassos é  f u n d a me n t a l  assinalar o 

que a administração pública tem feito para se desvencilhar de p a d r õ e s  

b u r o c r á t i c o s  e tornar c l a r a s  as p o l í t i c a s  orçamentárias que versam sobre 

os gastos n a  b u s c a  d o  a p r i m o r a m e n t o  d a s  condições de vida da 

população.  

Para Predebon e Sousa (2013, on line) a administração pública evoluiu 

historicamente através de três modelos básicos: administração pública patrimonialista, 

burocrática e gerencial, aperfeiçoando os mecanismos de fiscalização pela sociedade. Segundo 

seus ensinamentos, para que a sociedade participe do controle social, é essencial que exista 

transparência nos atos governamentais.  

No Brasil a Constituição Federal progrediu na enunciação dos princípios da 

Democracia e do Estado de Direito e instituiu uma expressiva série de normas relativas 

à adoção de institutos participativos na Gestão Pública, que passou a adotar novas práticas, 

incluindo a dinâmica dos atores sociais, O texto constitucional exerceu grande 

influência sobre as políticas públicas que se seguiram ao debate sobre participação no 

Brasil. Para Motta (1995) a gestão participativa oferece várias vantagens: 

a) Vantagens para o empresário: maior aceitação das decisões pelos subordinados, 

maior comprometimento com os objetivos da organização, melhores meios de resolução de 

conflitos;  

b) Vantagens para o funcionário: maior satisfação, redução de conflitos por 

intermédio da cooperação, melhor integração com o grupo organizacional.  

Já para Sotero (2002, p. 86) a gestão participativa, aplicada plenamente em uma 

organização, promove a harmonia, aumentando a produtividade e qualidade, fatores 

preponderantes para a sobrevivência: 

A gestão participativa surgiu com as seguintes características: estruturas colegiadas, 

lideranças populares com competência de formulação e descentralização territorial.  

Nas organizações do terceiro setor o processo participativo colabora para que os 

indivíduos vivenciem a sua condição de cidadão mediante ações palpáveis, forjando 

indivíduos conscientes e participativos da vida social e política do país.  
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A participação comunitária permite ao cidadão colaborar para alcançar o “bem 

comum”, visando tornar mais justa a ordem social vigente, ignorando interesses meramente 

pessoais. A gestão participativa objetiva o fortalecimento da sociedade civil para prevenir 

ingerências indevidas do Estado no mercado e na vida pessoal do indivíduo, incentivando a 

participação voltada para a melhoria dos serviços prestados pelo Estado, submetendo-os à 

eficácia gerencial. A gestão participativa brasileira apresenta um conjunto de aspectos que 

produzem uma dimensão qualitativa nova, através de três principais instituto, detalhados no 

quadro 6. 

O direito à participação popular na gestão pública é uma grande conquista da 

sociedade, pois oferece oportunidades de discutir sobre suas necessidades e agir em conjunto 

com os gestores públicos na consecução das políticas públicas para o desenvolvimento dos 

municípios. A Administração Pública deve assegurar meios de participação e fiscalização 

popular em todas as esferas de governo, para que o cidadão possa colaborar para os rumos das 

políticas públicas, de acordo com a Carta Constitucional de 1988, objetivando alcançar a tão 

sonhada cidadania na Gestão Pública. 

  

Quadro 6 - Institutos da Gestão Participativa. 

INSTITUTO CARACTERÍSTICA 

Ouvidoria pública Transportam o cidadão comum para a prática da 

administração pública através de denúncias, críticas e 

sugestões que contribuem para o aprimoramento dos atos de 

governo.  

Orçamento participativo É a denominação atribuída a processos de participação 

popular em relação ao montante de recursos administrados 

pela esfera governamental.  

Conselhos gestores De natureza fiscal, propositivo-consultiva. Milhares de 

conselheiros espalhados pelo país participam de colegiados 

cuja criação e funcionamento são regulados por legislação 

federal.  

Fonte: produção própria 
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2.2.3 Gestão Pública Participativa 

Segundo Azevedo (2007, on line), a abertura democrática no Brasil levanta discussões 

acerca da função dos cidadãos na gestão pública participativa: 

O estabelecimento de instrumentos e procedimentos que permitam a vocalização da 

participação popular são cada vez mais indispensáveis para o fomento de conquistas 

sociais integrantes de nossos direitos fundamentais. Mas apesar dos avanços 

procedimentais desfrutados pela democracia, ainda somos amadores quanto à forma 

que devemos proceder à procura de respostas efetivas (AZEVEDO, 2007, online). 

Para o autor supracitado novos canais, como os conselhos gestores, 

complementam as instituições representativas tradicionais e auxiliam o Estado em suas 

funções públicas, funcionando como alavancas nas estruturas democráticas participativas nas 

administrações públicas e acentuando o desafio dos cidadãos ativos na responsabilidade 

conjunta pela gestão pública e contribuindo para a criação de novas políticas sociais e no 

controle da transparência administrativa.  

A democracia na Administração Pública deve permitir a vocalização da 

participação popular sobre as decisões da gestão pública, pois é imprescindível que o poder 

soberano do povo de modo atue juntamente com o Poder Executivo na cogestão pública. A 

participação administrativa possibilita ao povo proferir sua soberania através de instrumentos 

como o orçamento participativo, as audiências públicas e os conselhos gestores. 

A gestão pública participativa está prevista em diversos diplomas legais, como a 

Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração. Em seus 

arts. 31, 32 e 33 esta lei prevê a participação dos administrados, diretamente ou por meio de 

organizações legalmente reconhecidas. 

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão 

competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública 

para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo 

para a parte interessada. 

       § 1
o
 A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios 

oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, 

fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

         § 2
o
 O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de 

interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta 

fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. 
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Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da 

questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do 

processo. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 

estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio 

de organizações e associações legalmente reconhecidas. 

 

Se no âmbito administrativo a gestão pública acarreta certa interferência sobre a 

discricionariedade do poder público, por outro lado o cidadão redefine seu papel como 

fiscalizador da gestão pública, através do controle prévio da Administração Pública, o que 

favorece a transparência e a probidade administrativa.  

Esta natureza participativa, naturalmente, não está isenta de críticas.  Muitos 

alegam que o “participacionismo” leva à paralisação administrativa, em face da excessiva 

exigência da aprovação popular. Segundo Perez (2004), “Na linha da paralisação 

administrativa, alega-se geralmente que o excesso de procedimentos, ou de conselhos, 

obstruem a rapidez necessária das decisões administrativas, tornando o sistema ineficiente.” 

Nada mais equivocado. Os conselhos gestores tão-somente constituem vias de comunicação 

que permitem a participação da sociedade civil nos debates sobre o planejamento de políticas 

estatais em diferentes setores como a saúde, educação, cultura, etc.  

Evidentemente é preciso respeitar os limites do poder do Chefe do Executivo, 

dentro prerrogativas legais. Conforme Lyra (1996, p. 176): 

Quando se trata de Conselhos como os de Saúde, de Habitação, de Ciência e 

Tecnologia, e de outros do mesmo gênero, que definem estratégias e elaboram 

políticas para o setor, alocam recursos, em suma, tomam decisões de Governo, 

entendemos que, nesses casos, é legítimo e até necessário que o Poder Executivo 

disponha de uma representação majoritária. 

2.2.3.1 Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas 

Segundo Nahra (2009, on line) os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são 

canais institucionais autônomos, formados por representantes da sociedade civil e poder 

público, cuja função é propor diretrizes das políticas públicas e fiscalizá-las, sendo órgãos de 

gestão pública vinculados à estrutura do Poder Executivo, mas não subordinados a ele. São 

criados por leis e seus regulamentos são definidos pelos conselheiros.  
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Os Conselhos Gestores são importantes por possibilitar a participação da 

sociedade civil na elaboração das políticas públicas e constituir um ambiente pedagógico do 

exercício da participação. De acordo com Teixeira (2000), dentre as atividades dos conselhos 

gestores pode-se destacar: 

 Definição de planos de trabalho e cronogramas de reunião;  

 Produção de diagnósticos e identificação de problemas; 

 Conhecimento de estruturas burocráticas e de mecanismos legais do setor;  

 Cadastramento de entidades governamentais e não governamentais; 

  Discussão e análise de leis orçamentárias e elaboração de proposições;  

  Acompanhamento de ações governamentais através de relatórios, visitas de 

campo e entrevistas com os dirigentes e usuários dos serviços. 

2.2.3.2 Ouvidorias 

A consolidação da democracia no Brasil aumentou a conscientização da 

população em relação ao exercício de seus direitos junto à administração pública, ampliando 

os mecanismos de controle indispensáveis ao aperfeiçoamento do regime democrático. Entre 

esses mecanismos está a Ouvidoria, consequência do crescimento da democracia participativa 

que aproximou o cidadão da gestão pública brasileira.  

A Ouvidoria é um sistema de atendimento que recepciona reivindicações e 

denúncias, estabelecendo parâmetros para a Administração Pública nas suas relações com o 

público. O ouvidor dispõe de poder propositivo, não punitivo, induzindo reformas na 

instituição que fiscaliza. Sua autonomia funcional é essencial para a defesa do cidadão diante 

de erros dos agentes públicos. Para Gomes (2000, p. 41):  

A ouvidoria transmuda a ação do particular que, acionando-a, investe-se, de certa 

forma, do múnus público, ao revestir a sua demanda, originariamente fundada numa 

lesão privada, com o “manto da indumentária pública”. De sorte que as reclamações 

e denúncias formuladas pelos cidadãos, ao serem admitidas pelo ouvidor, são por 

eles assumidas, contrapesando à presunção de verdade e fé pública dos servidores 

públicos em face do particular.  

Ainda segundo Gomes (2000), a maior vantagem da ouvidoria “talvez resida na 

existência de uma instituição que pode adentrar o biombo que oculta a administração e ali 

investigar exaustivamente a razão de determinada queixa”.  
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Para Pacheco (2011), as Ouvidorias se configuram como canais democráticos que 

permitem difundir informações e escutar manifestações de usuários, propiciando análises e 

respostas aos seus pleitos.  Já para Gêa (2011): 

O ouvidor, ao assumir o seu papel de representante do cidadão, transformará uma 

simples reclamação em algo público e oficial, garantindo o direito de manifestação 

do cidadão-usuário sobre os serviços prestados e interagindo de forma a melhorar 

permanentemente o funcionamento da instituição a partir do conceito de cidadania, 

admitindo a satisfação do cidadão como ponto central de referência.  

Assim a ouvidoria pode ser considerada um órgão que estimula o relacionamento 

com o cidadão, contribuindo para o controle e avaliação dos serviços prestados, configurando-

se como importante ferramenta de mudanças organizacionais.  

2.2.3.3 Orçamento Participativo 

O orçamento participativo (OP) consiste na elaboração do orçamento municipal 

juntamente com a comunidade através de reuniões periódicas, onde a população escolhe a 

destinação de uma parte dos recursos financeiros de seu município.  

Segundo o Guia do Orçamento Participativo, publicado em 2006 pela prefeitura 

de Fortaleza, os principais objetivos do OP são: efetivar a participação, a formação cidadã e o 

controle social da população na escolha, elaboração e execução das políticas públicas, de 

modo a viabilizar a gestão compartilhada no planejamento do orçamento municipal, fazendo 

surgir, assim, uma nova cultura política na cidade. Para Avritzer (2002, p. 18), o Orçamento 

Participativo caracteriza-se: 

Pela participação direta da população em diferentes fases de preparação e de 

deliberação orçamentária, apresentando os seguintes princípios para a sua 

realização: participação de todos os cidadãos; combinação de regras de democracia 

direta e democracia representativa realizada por intermédio das instituições que 

estabelecem mediação e interação permanente entre as organizações comunitárias e 

as unidades administrativas do Executivo; descentralização dos processos 

decisórios; utilização de método objetivo de definição das prioridades e alocação 

dos recursos.   
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Para Miranda (2011), o OP representa um grande avanço democrático, pois trata 

de uma forma descentralizada de administração. O OP é uma oportunidade, oferecida à 

população, especialmente a mais carente, de auxiliar na definição das prioridades para o seu 

município, através de debates democráticos, tornando-a responsável pelas decisões, sua 

execução e fiscalização. A figura 1 mostra as Áreas de Participação do Orçamento 

Participativo e m  Fortaleza no ano de 2005. 

 

  

Figura 1 - Áreas de Participação do Orçamento Participativo e m  Fortaleza – 2005 

 

Fonte: SEPLA (2005) 
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A tabela 1 exibe o número de propostas aprovadas n o  o r çam en t o  

p a r t i c i p a t i v o  d e  Fo r t a l ez a  n o  p e r í o d o  en t r e  2 0 0 5  e  2 0 0 8 .   

Entre as principais demandas figuram educação, infraestrutura, saúde, trabalho, 

renda e assistência social, que, de acordo com os conceitos apresentados, reflete a escolha da 

população, em comum acordo com o governo, na destinação dos recursos financeiros do 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Número de demandas aprovadas no OP por eixo 2005 – 2008 

EIXOS 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

Assistência 19 35 65 17 136 

Cultura 16 22 24 9 71 

Direitos humanos 08 26 14 3 51 

Educação 34 65 143 48 290 

Esporte e lazer 03 13 17 8 41 

Habitação 21 26 20 14 81 

Infraestrutura 61 57 73 48 239 

Meio ambiente 17 09 13 3 42 

Saúde 58 68 80 35 241 

Segurança 16 29 28 12 85 

Trabalho e renda 40 75 97 21 233 

Transporte 10 10 7 8 35 

Turismo 00 01 3 1 5 

TOTAL 303 436 584 227 1550 
Fonte: SISOP (2010) 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa apresentada a seguir, realizada em março de 2015, abordou o tema da 

gestão participativa no terceiro setor, buscando responder à seguinte indagação: a gestão nas 

OSCIPs, para seus colaboradores, pode ser considerada participativa?   

A metodologia do trabalho apresentou uma abordagem exploratória, descritiva e 

qualitativa, com enfoque interpretativo. Para Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Para Trivinos (1987) a pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, pois pretende descrever 

os fatos e fenômenos de determinada realidade. Segundo Minayo (1994), a pesquisa 

qualitativa responde a questões particulares, enfocando aspectos que não podem ser 

mensurados e trabalha com múltiplos valores e atitudes. Para Minayo qualquer investigação 

social precisa contemplar o aspecto qualitativo de seu objeto. Para Teixeira (2006, p. 137): 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os 

dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, 

da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. As experiências 

pessoais do pesquisador são elementos importantes na análise e compreensão dos 

fenômenos estudados. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevista, um instrumento de pesquisa 

definido por Gil (1999, p.117) como “uma forma de interação social. Mais especificamente, 

uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação”. 

A coleta de dados foi efetivada por meio de uma entrevista semiestruturada tendo 

por base um questionário com roteiro de perguntas abertas e fechadas (conforme apêndice). 

Para Triviños (1987, p.146) a entrevista semiestruturada possui como característica 

questionamentos básicos apoiados por hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos originam novas hipóteses a partir das respostas dos entrevistados. O foco 

principal é pelo entrevistador. Para o autor a entrevista semiestruturada “favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de 

coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 
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Foi selecionada uma OSCIP cadastrada pelo Ministério da Justiça na cidade de 

Fortaleza e entrevistados gestores, voluntários, estagiários e funcionários, conforme exibido 

na tabela 2: 

 As entrevistas foram realizadas em 25 e 30 de março de 2015, na sede da OSCIP 

e cada entrevista durou aproximadamente 30 minutos.  

  

Tabela 2 – Entrevistados. 

Cargo Entrevistados 

Voluntário 5 

Estagiário 2 

Auxiliar de serviços gerais 1 

Auxiliar administrativo 1 

Coordenador 3 

Gestor 2 

Secretária 1 

Assessor de comunicação 1 

Fonte: dados da pesquisa 
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4 GESTÃO PARTICIPATIVA NAS OSCIPS - ANÁLISE DE RESULTADOS  

Segundo os gestores entrevistados, a diretoria da OSCIP concentra seus esforços 

na busca de seus objetivos e têm alcançado resultados satisfatórios, apesar da escassez de 

recursos físicos e financeiros. Os maiores problemas enfrentados estão relacionados como a 

parte financeira e o gerenciamento de mão-de-obra voluntária. Os gestores afirmaram que a 

crise econômica atingiu também o Terceiro Setor, dificultando a arrecadação de recursos e 

obrigando à uma reestruturação organizacional.  A necessidade de voluntários é constante e é 

um desafio treiná-los para desempenhar suas atividades, além de problemas como 

absenteísmo e atrasos. Outros problemas mencionados foram a necessidade de adequação a 

critérios de avaliação das instituições financiadores e falta de apoio do governo.  

A dependência de doações de terceiros exige, segundo o gestor da OSCIP, a 

aptidão de despertar simpatia e comportamentos solidários em torno de objetivos comuns, 

além necessidade de preservar a imagem e credibilidade junto à sociedade. Na instituição 

pesquisada a preocupação com a imagem institucional é muito forte e isso contribui, de certa 

forma, com a gestão participativa, pois o processo para mensurar seu desempenho inclui 

reuniões com gestores, funcionários e voluntários, servindo, segundo os gestores, para 

orientar mudanças estratégicas definidas pela diretoria. Os gestores afirmaram que se 

preocupam tanto com problemas cotidianos como com assuntos estratégicos, embora nenhum 

gestor possua formação especifica na área de administração.  

As áreas que consomem mais recursos financeiros da OSCIP são a administrativa 

(inclui a mão-de-obra remunerada e a difusão da imagem da organização na sociedade) e a 

operacional (concentra as atividades-fim da organização).  

A pesquisa revelou que a organização tem utilizado novas técnicas de gestão 

como terceirização, qualidade total, reuniões com os empregados e gestão participativa, 

embora os resultados alcançados por esta última tenham ficado aquém do desejado. Os 

entrevistados afirmaram não existir conflito entre voluntários e o pessoal remunerado, o que 

parece indicar um espirito de cooperação entre os integrantes da OSCIP.  

Há certa relutância em avaliar o desempenho dos voluntários, pois os gestores 

temem que eles abandonem suas atividades. A diretoria mencionou que apesar do entusiasmo 

muitos voluntários desconhecem as atividades exercidas pela organização, o que pode 

dificultar seu desempenho se não for devidamente treinado. Os gestores entrevistados também 
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afirmaram que um corpo técnico especializado é imprescindível, pois a natureza do trabalho 

requer acompanhamento especializado de profissionais com formação específica, como 

médicos e psicólogos.  

4.1 Apresentação da OSCIP 

A OSCIP objeto da pesquisa foi fundada em 2004, na cidade de Fortaleza, através 

de voluntários da iniciativa privada e é voltada primordialmente para a assistência social. 

Possui sede própria e conta com uma equipe multidisciplinar: educadores, professores, 

psicólogos, médicos, mas a maior parte de sua força de trabalho é formada por voluntários. 

Atua no bairro do Joao Arruda desenvolvendo, principalmente, projetos de amparo à 

maternidade, amparo a crianças e adolescentes, auxílio à renda e sustento e projetos de 

geração de renda, através de cursos profissionalizantes. Sua fonte de recursos principal 

decorre de parceria com o governo do estado, além de doações. Suas finalidades são: 

 Promover a cidadania e o bem estar social da comunidade, desenvolvendo 

projetos voltados para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; 

 Lutar contra a exclusão social, contribuindo para o fortalecimento de 

movimentos sociais e formação de lideranças; 

 Apoiar, assessorar e treinar pessoas e/ou organizações voltadas para a 

promoção social das áreas mais carentes da sociedade e desenvolver trabalhos missionários; 

 Produzir, agregar, difundir informações e desenvolver projetos relacionados a 

programas de geração de trabalho e renda, microcrédito, ações de prevenção e tratamento de 

saúde, educação, cultura, esporte, lazer, saneamento e habitação; 

 Promover campanhas de arrecadação de fundos, publicações, periódicos, 

revistas, livros e prestar serviços de interesse público ou privado para que sua atividade 

econômica reverta integralmente para a realização de novos projetos sociais ou a continuação 

dos já existentes, bem como prestar serviços de assessoria e consultoria; 

 Desenvolver ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida 

comunitária de pessoas portadoras de deficiência; 
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4.2 Entrevistas 

4.2.1 Quanto à implantação da gestão participativa na OSCIP 

Indagados acerca da gestão participativa na OSCIP em que trabalham a maioria dos 

entrevistados afirmou que a gestão participativa está presente na organização, mas em um 

grau aquém do desejado pela maioria dos integrantes. Ressaltaram que a cooperação supera a 

competição, mas que nem sempre as informações são compartilhadas da forma ideal.   

Estagiário de Direito: “Vim para cá com o objetivo de participar das resoluções dos 

problemas, mas raramente sou convidado para as reuniões e as informações não são 

compartilhadas plenamente.  

4.2.2 Quanto ao compartilhamento de informações  

Sobre a sua influência sobre as decisões da OSCIP os entrevistados explicaram, 

com certa frustração, que quem toma as decisões é a diretoria. Muitos voluntários não 

conhecem sequer a missão da instituição. Observou-se que na instituição impera a 

informalidade, sem regras básicas para o registro dos colaboradores. Nem todas as 

informações são divididas pelos gestores com todos. Muitas informações são restritas aos 

coordenadores. Estagiários e voluntários só são informados de forma indireta.  

Voluntária: “Resido aqui e conheço as necessidades da comunidade melhor do 

que a diretoria. Gostaria de participar das reuniões, mas não sou ouvida”.   

Estagiário de Serviço Social: “Infelizmente, nossa opinião não conta muito na 

hora de decidir. Até minha sugestão para uma caixa de sugestões foi arquivada”  

4.2.3 Quanto à contribuição para a participação 

Poucos entrevistados disseram que a diretoria da OSCIP está realmente 

empenhada em estimular a participação plena de todos os membros. Até mesmo a missão da 

organização parece não ser debatida entre os que a compõe.  

Observou-se que na OSCIP pesquisada a colaboração para tornar a gestão 

participativa real ainda não é efetiva, plena, pois o público não participa das reuniões e muitos 

voluntários, estagiários e até mesmo funcionários não têm chances para se expressar.  
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Coordenador: “Não dá pra decorar a missão. Você já leu o aviso? É muito grande 

pra lembrar”  

Gestor: “Sou totalmente aberto ao diálogo. Qualquer um pode falar comigo sobre 

qualquer coisa” 

Auxiliar administrativo: “O ideal seria a participação da comunidade nas reuniões, 

mas o povão só comparece quando tem festa”.  

4.2.4 Quanto a tomada de decisões 

A gestão na OSCIP selecionada para estudo pode ser considerada centralizadora. 

Os integrantes podem opinar nas reuniões, mas a decisão é dos gestores, que por sua vez 

preferem se envolver com os coordenadores de projetos, afastando-se dos demais membros. A 

gestão é vinculada ainda à figura do “chefe”, pouco acessível.   

Assessor de Comunicação: “É preciso uma gestão mais descentralizada, com uma 

maior participação dos membros”.  

Voluntária: “O gestor tem um perfil empresarial, preocupado apenas com os 

resultados”.  

Auxiliar Administrativo: “Há a presença de muitas tecnicalidades, influência do 

gestor que é focado nos resultados”.  

Coordenador: “Sempre sou convidado para as reuniões e posso expressar minhas 

opiniões livremente” 

Voluntário: “Já participei de algumas reuniões, mas apenas para discutir questões 

menores e ainda assim não pude falar tudo o que queria por causa do tempo”  

O foco nos resultados e a gestão centralizadora gera grande insatisfação entre o 

voluntariado (parte imprescindível para o bom funcionamento da organização), bem como 

entre seus funcionários.  

4.2.5 Quanto a Motivação para o trabalho  

Boa parte dos entrevistados, 40%, afirmaram que não são motivados pela 

diretoria, porém apenas quatro revelaram que não se sentem realizados na organização. A 
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maioria aprecia o trabalho desenvolvido por colaborar para a transformação social da 

comunidade e por atuarem a favor da coletividade.  

Voluntário: “Sinto-me desmotivado pois tenho pouco contato com o chefe. 

Embora possua muitas responsabilidades tenho poucas oportunidades para me expressar”.   

Voluntário: “A gente vem ajudar e não pra aguentar desaforo. A diretoria às vezes 

é grosseira e não reconhece nosso esforço”. 

 Vê-se que a participação de todos os membros é de fundamental, pois muitos fora 

do alto escalão estão muito mais presentes no dia-a-dia do público, enquanto os gestores estão 

ocupados na busca de parcerias com os órgãos governamentais ou instituições privadas.  

4.2.6 Principais dificuldades encontradas 

De acordo com os entrevistados as principais dificuldades das OSCIPs envolvem:  

a) Falta de colaboração do Poder público em alguns projetos sociais;  

b) Ausência de planejamento estratégico;  

c) A burocracia e o atraso para aprovação de projetos;  

d) O imediatismo dos resultados;  

e) A complicada conscientização do público beneficiário em continuar nos cursos 

de especialização;  

f) A falta de credibilidade da população no início das atividades;  

g) A carência de incentivos financeiros das empresas privadas;  

h) A precariedade de recursos humanos e o espaço físico.    

Voluntária: “A população precisa tomar conhecimento do trabalho meritório que 

as instituições do terceiro setor prestam à sociedade. Não se pode ficar de braços cruzados 

conformado com tudo o que está acontecendo”. 

Gestor: “Em ano de eleição os candidatos aparecem, mas depois, pra conseguir 

uma audiência a burocracia é tanta que parece até a presidenta Dilma” 

Assessor: “É preciso pensar a longo prazo. Nada se resolve da noite pro dia”.  

A maioria dos entrevistados disse que a instituição tem muitas obrigações de 

prestações de contas quanto à eficiência da gestão dos recursos doados, sendo importante 
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conclamar a comunidade local a apoiar a organização.  No tocante à prática social das 

OSCIPs, a maioria dos entrevistados explanou que, após a finalizações dos convênios, o 

Estado desampara a causa social, e que a burocracia dificulta a realização de convênios.  

4.2.7 Principais benefícios gerados  

Verificou-se que muitos são os benefícios sociais ensaiados pela organização: 

a) Emancipação de agentes econômicos dos segmentos populares;  

b) Fortalecimento do potencial organizativo das comunidades;  

c) Melhorias das condições de habitação para as famílias de baixa renda;  

d) Promoção da economia solidária;  

e) Concessão de créditos com baixos juros à população mais carente;  

f) Proteção ao meio ambiente;  

g) Promoção da cidadania;  

h) Alfabetização de jovens e adultos;  

i)  Inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da capacitação 

profissional.   

4.2.8 Análise dos Coordenadores de Projetos e Gestores  

Coordenador: “O estímulo da direção ocorre mais com os coordenadores, 

convidados para participar das reuniões e expressarem suas opiniões”.  

Gestor: “Após a elaboração do projeto social foi firmado convênio com o 

Governo do Estado, que infelizmente só deu atenção no princípio”.  

Coordenador: “A maior dificuldades que enfrento é a ausência de planejamento 

estratégico para ações de médio e longo prazos”.  

Secretária: “Há uma ausência de compromisso do Governo e do público 

beneficiário quanto à proteção ao meio-ambiente”.  

Conclusão: Os gestores têm pouco contato com os demais membros, o que resulta 

em desmotivação da equipe, já que o alto escalão preocupa-se mais com as relações 

institucionais com o governo do que com a gestão participativa.  
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4.3 Discussão dos Resultados 

Pode-se afirmar, pela pesquisa realizada, que na OSCIP estudada a gestão 

participativa ainda não ocorre plenamente, pois muitos voluntários, estagiários e até mesmo 

funcionários não participam efetivamente da tomada de decisões, sem falar da participação do 

público beneficiário, a comunidade mais carente do bairro, que raramente participa de alguma 

reunião. Portanto a de gestão social, voltada para a transformação social, conforme os 

ensinamentos de Sotero (2002), não está sendo implementada efetivamente. Por outro lado foi 

perceptível comprovar as inúmeras vantagens descritas por Motta (1995) ao quadro funcional 

da organização.  

Apesar dos resultados aquém do esperado, constatou-se neste estudo que a gestão 

participativa, com base na literatura sobre o tema apresentada no referencial teórico, é a que 

mais se adequa ao tipo gestionário do terceiro setor, pois prioriza a participação nas 

discussões e decisões organizacionais e as características do terceiro setor, mencionadas nesta 

pesquisa. Ainda que não seja plena a gestão participativa nestas instituições é onde existe 

maior participação dos membros nas decisões, diferenciando sua gestão participativa acima 

das existentes nas organizações públicas e privadas.  

  



48 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas de administração pública, nesta pesquisa monográfica, foram 

analisadas de modo a possibilitar o reconhecimento de sinais legítimos de modernos padrões 

de gestão gerencial focados na participação da sociedade, empregando os benefícios da gestão 

participativa, alterando o contexto das escolhas públicas.  

As novas formas de gestão pública esboçadas por fenômenos como parcerias, 

ouvidorias e conselhos gestores expressam a busca incansável da sociedade em participar das 

decisões e do controle da coisa pública. Constata-se que a governabilidade está presente no 

cerne da perspectiva institucional e a gestão dos interesses públicos extrapola a mera 

eficiência operacional, exigindo aspectos democráticos para que a sociedade possa 

implementar estratégias de políticas públicas favoráveis.  

É fundamental que as decisões político-administrativas encorajem a participação 

pública como tática gerencial fornecendo ao cidadão um conhecimento mais extenso dos 

problemas públicos, ampliando seu sentimento de pertencimento à comunidade e despertando 

virtudes cívicas, enfatizando as dimensões da igualdade de direitos e responsabilidades. 

Entende-se que a gestão pública participativa almejada para o Brasil, de acordo 

com a Constituição de Federal, pode ser compreendida como a “Gestão Pública Democrática 

Participativa”, pois pondera a Administração Pública regulada por critérios de legitimação 

democrático-participativa. A Constituição Brasileira de 1988, representa um avanço no 

tocante ao modelo de estrutura estatal, pois traça novos rumos à administração pública no 

país, reforçando o caráter fundamentalmente coletivo dos novos direitos.  

Acredita o autor que os objetivos deste estudo foram alcançados, pois foi possível 

vivenciar “in loco” a rotina administrativa de uma OSCIP na cidade de Fortaleza, embora os 

resultados tenham ficado aquém das expectativas quanto à efetiva participação dos 

funcionários e da comunidade na tomada de decisões.  

Nesse contexto, esse trabalho servirá como posterior fonte de consulta e 

contribuirá para a evolução do conhecimento na Gestão Pública, visando o aprimoramento 

dos meios ou ferramentas para a participação popular, como instrumento de constituição de 

uma sociedade cidadã, comprometida com as políticas públicas.  



49 
 

Por suas características intrínsecas a entrevista apresentou algumas obstáculos, 

com os quais o autor precisou lidar:  pequeno grau de controle atinente à situação de coleta de 

dados, a falta de motivação de alguns entrevistados para responder às perguntas, pouca 

disposição de certos entrevistados em fornecer as informações necessárias e fornecimento de 

repostas infiéis ou retenção de dados por receio de que a identidade do entrevistado fosse 

revelada. 

Por não pretender esgotar o tema o autor sugere a realização de novas pesquisas 

visando uma compreensão maior da atual administração pública brasileira e da gestão 

participativa democrática para apontar caminhos, num futuro próximo, que atenda 

satisfatoriamente ao interesse real do cidadão brasileiro. 
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APÊNDICE – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E ANÁLISE DA GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1 Cargo: 

(    ) Gestor  (    ) Coordenador    (    ) Estagiário   (    ) Voluntário (       ) Funcionário 

Em que trabalha:______________________________________________ 

 

2 Faixa Etária: 

(    ) Até 19 anos     (    ) 25 – 29 anos      (    ) 35 – 39 anos     (    ) 45 – 49 anos 

(    ) 20 – 24 anos    (    ) 30 – 34 anos     (    ) 40 – 44 anos      (    ) Acima de 50 anos 

 

3 Sexo: 

(    ) Feminino         (    ) Masculino 

 

4 Há quanto tempo trabalha na instituição? 

(    ) Há menos de 1 ano            (    ) Entre 5 e 9 anos           

(    ) Entre 1 e 4 anos                  

 

5 Nível de escolaridade: 

(    ) Fundamental     (    ) Médio      (    ) Técnico 

(    ) Graduação        (    ) Graduação em andamento  Curso: ___________________________ 

(    ) Especialização  (    ) Especialização em andamento Área: _________________________ 

(    ) Mestrado           (    ) Mestrado em andamento      Área: ___________________________ 

(    ) Doutorado         (    ) Doutorado em andamento    Área: ___________________________ 

 

 

ANÁLISE DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

6 Você acha que a gestão da organização em que trabalha é permite a participação dos 

membros? 
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7 Como é o processo de tomada de decisões? 

 

8 Você se sente motivado em trabalhar na instituição?  

 

9 Quais as principais dificuldades que você encontra no seu trabalho? 

 

10 Quais os principais benefícios gerados graças ao seu trabalho? 


