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Trata-se de um caso para ensino descritivo sobre o voluntariado em organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos na área da saúde. Identificado como um dos vértices da 
rede de governança colaborativa dos prestadores de serviço em saúde pública. No contexto do 
caso são apresentados conceitos de liderança voluntária e tomada de decisão em uma 
organização da sociedade civil sem fins Lucrativos na área da saúde. Análise de atores de 
governança colaborativa como complemento de qualidade na prestação de serviços para saúde 
pública é o foco do caso de ensino apresentado. O caso traz como pontos para reflexão e 
debate sobre a força motriz e o elemento de sustentação da rede colaborativa da saúde pública 
e a importância deste arranjo de relação Sociedade-Estado. O caso é indicado para estudantes 
de administração pública, políticas públicas, governança colaborativa, gestão social e áreas 
afins. 

 

Contém nota pedagógica para professores. 

 

Palavras-Chave: Rede Colaborativa. Organização da Sociedade Civil. Entidades sem fins 
lucrativos. Voluntariado.  Colaboração. Gestão Social. Saúde Pública.  

 

Abstract :  

This material refers to descriptive teaching case about volunteering in healthcare non-profit 
civil society organization. Identified as one of the collaborative governance hubs in public 
health service providers. In its context it is presented the volunteering leadership and decision 
making concepts at a non-profit civil society healthcare organization. Collaborative 
Governance actors evaluation as an adding to public health quality service provider is the 
core topic presented. The teaching case raises up questions for reflection and debate about 
main power and network sustaining element of Civil Society-Estate relationship. This 
teaching case is recommended to students of public administration, public policies, 
collaborative governance, non-profit civil society organizations management and corelated 
subjects. 
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Introdução 

 

Este trabalho constitui-se em um caso para ensino sobre o voluntariado em  

Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos. O objetivo é a análise da força motriz e 

de sustentação da rede colaborativa de voluntariado em um projeto na área de saúde que 

atende uma parcela da população de baixo poder aquisitivo no município do Rio de Janeiro. 

Levou-se em conta a forma pela qual o voluntariado vivenciado no caso Projeto Solidário 

integra-se ao conjunto de ações resultantes do processo de sustentação da rede de governança 

colaborativa de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos na área da sáude. O 

referencial teórico da pesquisa valeu-se de autores que tratam a questão da Rede de 

Governança Colaborativa, Gestão Social e do voluntariado. Para composição do caso para 

ensino utilizou-se pesquisa qualitativa de entrevistas semi-estruturadas e sobre organizações 

da sociedade civil sem fins lucrativos da área de saúde.  

O presente caso para ensino elaborado ocorre no Município do Rio de Janeiro. Por 

motivos éticos, os nomes dos órgãos, empresas, trabalhadores e pessoas envolvidas da base 

real foram alterados, criados ou omitidos fazendo deste caso, um caso elaborado. 

A intenção desta contribuição para a Academia é apresentar um caso para ensino que 

sirva de reflexão para os alunos no tocante às forças que movem e sustentam a governança 

colaborativa nas organizações da sociedade civil, um dos atores que complementam a 

prestação de serviços na área da saúde pública do município do Rio de Janeiro. 

Não pretende-se esgotar ou abarcar todos os problemas que envolvem o tema da 

saúde pública no município do Rio de Janeiro cuja insuficência ou ineficiência oferece a 

lacuna que é preenchida em uma de suas formas pelo voluntariado e pelas organizações da 

sociedade civil. O foco no caso para ensino por sua vez é o voluntário que atua nas 

organizações da sociedade civil na área de saúde, o que sustenta e tensiona a rede de 

governança colaborativa.  Espera-se que a reflexão oportunizada pela leitura deste trabalho 

seja uma experiência prazerosa e educativa que valorize o potencial colaborativo, o raio de 

alcance e a responsabilidade que o tema do voluntariado como elemento da rede colaborativa 

na área da Saúde Pública merece. Motivo que reforça a essencialidade do tema “Voluntariado 

em Entidades sem fins lucrativos” nas Políticas Públicas, até o dia em que o conceito da 

universalidade do direito constitucional à Saúde Pública – de qualidade - seja uma realidade 

para todos os brasileiros.  
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Ser ou não ser, Voluntário, eis a questão. 

 

Domingo. José Maria prepara-se em casa para mais uma semana que se iniciará pela 

frente. Pensativo, organiza todos os compromissos mentalmente antes de recolher-se. 

Pensa no almoço formal que não poderá deixar de ir para acompanhar a esposa, na 

consulta de seu ‘check-up’que precisa marcar, na reforma do consultório do qual é 

proprietário. E também, na folha de pagamento mensal que precisa fechar, no parecer dos 

auditores independentes que irá receber, no relatório anual e no plano de metas para a reunião 

com o Conselho Administrativo e Fiscal, no horário dos médicos voluntários que precisa 

acomodar da Organização da Sociedade Civil1 em que é Diretor e Gestor voluntário. 

Desde quando seus filhos estudavam no colégio religioso, sempre prontificou-se a 

ajudar nas frentes dos projetos sociais da escola.  Sendo que um destes projetos tomou um 

vulto bem maior do que jamais esperaria. Já se vão 15 anos que divide-se entre seu 

consultório particular pela manhã e a dedicação tarde, noite e todo tempo extra no seu 

voluntariado. A Organização da Sociedade Civil efetua anualmente em média 120.000 (cento 

e vinte mil) atendimentos. Pacientes que, por diversos motivos, apesar de serem cadastrados 

no SUS2 (Sistema Único de Saúde) , buscam atendimento de qualidade no Projeto Solidário. 

Sua vida é uma locomotiva em alta rotação, sem nunca ter questionado a escolha que 

fez ou as escolhas que a vida o fez para si. A idade avança e por um nano-segundo questiona-

se se não seria hora de parar.  Mas se parar, o que serão dos oitenta mil pacientes carentes que 

são atendidos no Projeto Solidário? Quem irá substiuí-lo? Assim como vem, o pensamento se 

vai. E a semana começa. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (OSC) 2014 (Anexo I) , um dos projetos especiais do IPEA - Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, há 303.078 OSCs no Brasil, das quais 44% localizadas na região sudeste. (fonte : https://mapaosc.ipea.gov.br/#). Neste 
caso para Ensino foi padronizado a utilização da nomenclatura “Organização da Sociedade Civil” para referir-se à Instituição sem Fins 
Lucrativos. 

2 De acordo com o portal do Ministério da Saúde “ O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. 
Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda 
população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser o 
sistema de saúde de mais de 180 milhões de brasileiros. ” (fonte  : http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus)  
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Segunda-Feira. Pacientes aguardam para serem atendidos no Projeto Solidário. José 

Maria e o supervisor Eugênio efetuam a verificação para fins de planejamento operacional da 

semana em todas as salas de consultório e áreas comuns enumerando os reparos necessários; o 

estoque atual dos materiais para exames tanto de medicina diagnóstica quanto preventivos 

efetuados pelos médicos e dentistas. A Organização da Sociedade Civil conta com 

funcionários remunerados, doadores, voluntários, fornecedores e prestadores de serviços. 

Juntos, atuam como peças de uma grande engrenagem que precisam estar muito bem 

ajustadas para que tudo funcione a contento para os pacientes, o cliente final cidadão.  

Nas paredes dos corredores por onde passam em vistoria encontram-se os quadros 

com fotos antigas desde a fundação da sede e as placas honorárias dos doadores 

homenageados ao longo dos anos como memória viva de cada marco de progresso da 

Organização. Eugênio, o supervisor, atenta-se por um momento em um dos quadros para 

ajeitá-lo e pergunta a quem se refere. José Maria, que possui uma veia didática nata, 

apreciador de compartilhar o conhecimento como ninguém, decorre sobre um dos 

comerciantes da região que em 1932 organizou as conexões entre diversos representantes da 

sociedade1 na época com o objetivo de arrecadarem fundos, solidificarem os alicerces e 

erguerem a estrutura para criar a pedra fundamental da Organização. As doações, o espaço, 

mais os voluntários tais como os cidadãos e os profissionais originaram o que começou como 

um ambulatório, e depois expandiu-se para serviços de apoio na área da saúde à população de 

baixo poder aquisitivo. Embalado pelas recordações e histórias José Maria e Eugênio seguem 

caminhando pelos corredores da galeria dos colaboradores. O Diretor amplia o escopo da 

explicação para seu atento e interessado ouvinte e segue explorando sobre como a história do 

voluntariado, necessidades assistenciais, leis e marco regulatórios2 têm evoluído ao longo do 

tempo. José Maria em sua formação teve bastante acesso aos estudos e a outras fontes de 

conteúdo. O supervisor surpreende-se com a observação histórica de como o voluntariado 

migrou de assistencialista nos primórdios em 1800 passando por clientelista no Novo 

Governo da Era vargas e avançando para rede colaborativa2 na atualidade. Passa a 

compreender com bastante clareza  que as leis seguem acompanhando o caminhar da 

evolução da relação sociedade civil-Estado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Segundo Barabási (2009), há um padrão de conexão dos vértices (“hubs”) das redes. O padrão encontrado nas redes colaborativas da área 

de saúde pública pelos voluntários das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos no município do Rio de Janeiro é a mobilização 

voluntária dos atores, assim como o comprometimento com a qualidade da prestação de serviços para a população menos favorecida.  
2 Para o leitor que deseje aprodundar-se em mais detalhes, o complemento histórico narrativo encontra-se disponível no Anexo I. 
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José Maria segue compartilhando para com seu interlocutor a recordação dos seminários em 

que compareceu na Associação Brasileira de Organizações Não Govenamentais (ABONG) . 

Impossível esquecer Manuel Castells e Ruth Cardoso na mesma mesa de debate filosofando 

sobre as redes colaborativas como formato das novas relações da sociedade civil-Estado. Ruth 

com o pensamento que, já há décadas atrás, captava a força e a importância das células 

colaborativas que estavam formando-se para complementar as lacunas que não conseguiam 

ser preenchidas pelo Estado nos programas sociais, tais como Saúde e Educação1. Anos 

depois, em outra ocasião teve a sorte de poder ouvir Barabási em pessoa explicando o 

conceito da ciência das redes. A junção dos atores que conectados assim como a rede de 

neurônios organizam-se para um fim convergente. Cada nó da rede colaborativa – 

analogamente – é um elo de colaboração para um fim comum2.  A vivência diária de José 

Maria, nesta célula colaborativa, tinha um conceito por trás. O que ele não realizava era que 

tudo dava muito certo há mais de uma década porque havia um maestro nesta grande 

orquestra de atores da rede colaborativa3. Ele nem percebia e, empiricamente, seguia 

naturalmente tocando o que precisava ser feito  : o planejamento operacional da semana, a 

folha mensal de pagamento; o relatório anual de métricas e metas para o ano corrente; e as 

sugestões de mudança no Estatuto da Instituição pois precisava estar sempre alinhado com as 

novas leis. E lá vinha o pensamento de nano-segundo de volta em sua mente : “Será que páro 

ou continuo? Tanta burocracia. Tanto problema para resolver.”. O profissionalismo e o 

compromisso pessoais falavam mais alto e a folha mensal é mais um mês religiosamente  

fechada às 10 da noite. À mão, mas correta e no prazo. Para que os pacientes com pouca renda 

continuassem tendo um atendimento de qualidade na área de saúde pública provido pelo 

Projeto Solidário. 

 
 
 
 
 

1 Recomenda-se para embasamento a leitura do material mencionado na ref bibliográfica de Ruth Cardoso, assim como acesso ao 

site do Instituto Ruth Cardoso, do Projeto Comunidade Solidária e do Projeto Comunitas. Para o leitor que deseje aprodundar-se em mais 

detalhes, há menção aos mesmos no complemento histórico narrativo disponível no Anexo II. 

2 Recomenda-se para aprofundamento do tema Ciência de Redes e Importância dos “hubs” a leitura os autores da Ciência das 

Redes de Barabási e Christakis. O conceito de redes apresentado por estes autores constitui o embasamento da teoria dos atores que 

funcionam em cada vértice da rede colaborativa. Em particular da rede colaboratia de saúde pública, apresentado neste Caso para Ensino. 

3 Recomenda-se para aprofundamento no tema governança colaborativa, para resultados e valor público os textos de Martins, 

Humberto. Fixando de maneira didática a congruência dos conceitos teóricos harmoniosamente preparando para a exposição da prática, 

como neste caso para ensino. 
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Terça-feira:       Dia    de    receber   os auditores independentes em preparação para o 

Conselho Administrativo e Fiscal. Nos bastidores administrativos, voluntários e funcionários 

trabalham acelerado. Por ser final de mês, do primeiro mês do ano a  folha de pagamento e 

relatórios de prestação de contas mensal e anual são confeccionados e necessitam ser 

concluídos a tempo de serem apresentados para os Auditores. A fim de formalizarem o 

parecer dos relatórios contábeis para a reunião do Conselho Admimistrativo e Fiscal à noite. 

Dia longo pela frente. Até cancelou sua agenda no consultório particular para poder dedicar-

se somente ao Projeto Solidário neste dia.  

A Organização é apartidária, possui um estatuto, uma estrutura hierárquica, composta 

por uma organização corporativa mista. Os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, 

alguns médicos e funcionários de apoio administrativos, além dele,  Diretor da Instituição,  

são todos voluntários. O corpo médico é misto sendo 5% voluntários e 95% médicos que 

recebem salário pelo volume de consultas atendidas. Os médicos voluntários disponibilizam 

parte de sua agenda pessoal e atendem em um horário do dia pré-determinado pelos mesmos. 

Os demais componentes da base do corpo operacional, administrativo e o restante dos 

médicos e técnicos de aparelhos de medicina diagnóstica são funcionários CLT. 

A organização é sem fins lucrativos. Os recursos financeiros obtidos pela receita de 

consultas e exames, somados às doações da sociedade, são utilizados para pagamento da folha 

salarial  dos funcionários contratados, despesas operacionais, compra de insumos e material. 

A infraestrutura física para o projeto Solidário é cedida pelo colégio religioso, que também 

colabora com as contas de água, luz  e os insumos administativos (xerox, manutenção móveis, 

confecção de avisos, etc). A instituição recebe materiais para execução de exames, doados por 

empresas de medicina diagnóstica. A Diretoria Administrativa da Instituição é liderada por ele 

próprio,  médico voluntário que tem a função de gestor da organização. Há auditorias 

externas, independentes, e do Governo. A auditoria externa é contratada.  

A tarde passa voando e às 19hs em ponto José Maria dirige-se para a sede do colégio 

religioso1 que é um dos principais pilares da existência do Projeto Solidário. Na reunião do 

conselho fiscal na pauta, além da apresentação das métricas ano a ano, José Maria expõe as 

metas para o ano que se inicia.  

___________________________________________________________________________
1 Segundo o relatório FASFIL 2010 (anexo II), registra-se que no Brasil 29% das organizações são associadas à instituições religiosas.  
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Na sequência da agenda do Conselho, é apresentado o parecer fiscal dos auditores 

independentes. O parecer fiscal dos auditores independentes é claro e conciso. Apesar da 

transparência não ser externamente exposta em sites de internet ou similar, o material 

apresentado é bastante objetivo, claro e explicativo para os membros do conselho que o 

aprovam por unanimidade.  

A secretária do conselho repassa as propostas de sugestões de alteração do estatuto 

para que fique alinhada quando a nova lei do marco civil do terceiro setor1 for promulgada. 

Háverá o prazo de 360 dias para que as Organizações adequem-se ao novo marco. Estando 

todos juntos, aproveitam e opinam sobre as propostas de sugestões de alteração no Estatuto.  

Um dos membros iria propor que revisassem a missão e visão vigentes na 

Organização, mas decide deixar para uma oportunidade vindoura pois é um item de pauta que 

merece um pré-trabalho. Opta então em deixar para uma outra ocasião. Pensou em sugerir que 

fosse adicionado conteúdo prático e mensurável , talvez atualizado, obviamente sem a 

intenção de alterar qualquer essência dos atuais Missão e Visão2. Acaba escolhendo por 

sugerir em uma próxima oportunidade para incluir na pauta da agenda do Conselho. Sem mais 

delongas a reunião termina. 

Missão : Promover a integração entre os associados, auxiliando-os no seu crescimento espiritual, e 
mobilizar recursos materiais e humanos para ações de solidariedade em comunidades de baixo poder 
aquisitivo, em especial à Comunidade Santa Inês, no Rio de Janeiro.  

Visão : Ser uma organização de identidade religiosa, cujas ações tenham por objetivo estar a serviço 
da fé, da caridade e da promoção da justiça frente às questões sociais contemporâneas. 

 

1 A LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. “Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, 

envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, com 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes 

para a política de fomento e de colaboração com as organizações da sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o termo de fomento.” 

O novo marco legal para as Organizações da Sociedade Civil visa criar um ambiente favorável e seguro para o envolvimento dos cidadãos e 

cidadãs em causas públicas.”As organizações precisam dessas confições para mobilizar recursos junto à própria sociedade civil ..”(fonte 

www.abong.org.br) a íntegra do conteúdo da lei pode ser acessado em  : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13019.htm 

2 “A missão indica o tipo e serviço ao usuário e que conhecimento será utilizado. Fornece um caráter singular à equipe. Por ser 

ampla, a missão alcança grande generalidade, mas deve fornecerum sentido de direção bastante nítido”. Ref : Motta, Paulo. Desempenho em 

Equipes de Saúde. Editora FGV, 2001. 
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Quarta-feira : Este é o dia em que a maioria dos médicos voluntários cujas 

especialidades são as mais procuradas atendem em um mesmo dia. É um dia de intensa 

procura pelos pacientes do Projeto Solidário. Os  médicos voluntários da ortopedia e da 

cardiologia atendem até 23 pacientes por turno (manhã e/ou tarde), que recebem senha por 

ordem de chegada toda 4ª feira pela manhã. Estes pacientes que conseguem obter a senha para 

atendimento pagam 20% do valor normal da consulta, que é cobrada por um preço de custo, 

cuja tabela é reajustada anualmente. Sendo bastante acessível à grande parte da população 

para um serviço médico de qualidade. 

Depois de passar a manhã atendendo e dando as coordenadas para a obra de reforma 

de seu consultório particular José Maria chega no Projeto Solidário ao meio-dia. A esta hora o 

volume de pacientes deste dia que é o mais concorrido já está regularizado e a paz reina após 

os pacientes terem pego a senha por ordem de chegada e acomodado-se nas salas de recepção. 

. Chega com calma em sua sala e repassa o conteúdo do pacote sobre sua mesa com os 

dados apresentados para o Conselho na noite anterior. O Conselho ficou muito satisfeito com 

os resultados. As métricas estavam confeccionadas de modo completo e claro. O crescimento 

ano a ano em números de pacientes e em número de atendimentos é o norteador mais 

apreciado para que certiquem-se que estão indo na direção certa. 

Ao arquivar o material apresentado na noite anterior, seu “fiel escudeiro”, o 

Supervisor Eugênio, pergunta  :  

- Sr. José Maria, se aqui não tem lucro, se somos sem fins lucrativos, sem 

distribuição de bônus, do excedente para ninguém, conselheiros, nem funcionários, para que 

tanta burocracia para apresentar tantos números para o Conselho Anual? 

José Maria explica a importância de apresentar os resultados para o Conselho 

Administativo e  Fiscal, além da visibilidade do Plano de Metas, auditoria e transparência. 

Tudo que os demais órgãos oficiais do governo devem apresentar, o pequeno em tamanho, 

mas grande em escopo e abrangência, Projeto Solidário precisa apresentar também. Os 

membros do Conselho Administrativo e Fiscal da Instituição sem fins lucrativos precisam ver 

em números de atendimentos, por especialidade, por mês, por área. A partir das análises de 

desempenho que ele como líder à frente da Instituição tem informação para definir e decidir 

sobre as prioridades de investimento. 
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Quinta-feira :  

- Sr. José Maria, o Dr. Felipe, médico voluntário que atende às 5as feiras, pediu 

mudar a escala de forma permanente e não temos consultório disponível para o novo dia que 

ele precisa atender. 

- Eugênio, não tem jeito, médicos voluntários têm prioridade,  verificaremos a tabela 

de atendimentos e decidirei quem iremos remanejar dentre os médicos remunerados do 

quadro fixo da casa para liberar o consultório para o Dr. Felipe como ele precisa.  

Questões, decisões, conciliação, motivação, iniciativas são atividades diárias para o 

líder1 gestor de qualquer organização, e não diferente assim o é no Projeto Solidário.   

José Maria reflete como é bom ter um nível hierárquico2 apenas, para que tudo se 

resolva mais rápido. Entre ele que é o Diretor e gestor do Projeto Solidário e os médicos e 

demais funcionários há apenas seu “fiel escudeiro”, de longa data, o supervisor Sr. Eugênio. 

Mas por outro lado, ter todas as deciãoes centralizadas e tendo que precisar do seu aval 

sempre, é bem desgastante e cansativo. E preocupante, pois já não é de hoje que em conversas 

informais com o membro do Conselho compartilha de sua angústia de quem irá sucedê-lo. Por 

um lado as decisões centralizadas são mais rápidas, mas as decisões operacionais do dia a dia 

não podem e não devem assim ser, pois cria-se o gargalo de esperarem por ele para que 

qualquer alfinete se mova. 

 

1 Tenório apresenta uma abordagem da liderança em três dimensões : organizacional, interpessoal e da categoria de qualidades 

individuais do líder. Na organizacional, o líder é aquele que motiva e direciona para que o grupo atinja os objetivos comuns. Segundo Motta, 

“numa visão contemporânea, liderança é definida como ‘o processo no qual um indivíduo infleuncia outros a se comprometerm com a busca 

de objetivos comuns’. Segundo Tenorio, “a influência que a liderança exerce sobre o desempenho organizacional estimula dirigentes a 

buscarem as qualificações que otimizem o cumprimento desta incumbência”. Na dimensão interpessoal é observada a reunião de habilidades 

relacionadas aos processos de interação e de comunicação entre o líder e seus liderados. Na terceira dimensão estão agrupadas as qualidades 

individuais de um líder tais como autoconhecimento, iniciativa, coragem, persistência e integridade. 

2As características de liderança hierárquica e espontânea são claramente observadas na instituição, nos diversos níveis 

organizacionais. A estrutura tem 3 níveis organizacionais o que facilita a tomada de decisão e o controle operacional. Observa-se a estrutura 

vertical estreita e a liderança forte e expressiva em outras instituições da área da saúde sem fins lucrativos também estudadas para elaboração 

deste caso para Ensino. Há autonomia administrativa observada na gestão do Diretor de Saúde que define as prioridades de alocação dos 

recursos da instituição, após a quitação dos custos fixos operacionais. Não há distribuição do excedente financeiro para funcionários e líder 

corporativo. Também não há bonificação para os mesmos. 
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- Eugênio, por favor lembre-se de agendar uma reunião com nossos funcionários para 

propiciarmos uma oportunidade de debate entre todos e sugestão de em que situações vocês 

não precisam esperar pelo meu aval para tocarem certos aspectos. Agradeço o apreço e 

respeito pela hierarquia, mas com o volume de pacientes aumentando ano a ano de forma tão 

consistente, não podemos nos dar um luxo de esperarmos meu carimbo pessoal para toda e 

qualquer decisão. 

- Excelente, será agendada para esta semana ainda.  

Na parte da tarde o item de pauta na agenda é reunião de trabalho com o consultor de 

capacitação, também médico voluntário, co-fundador do Projeto Solidário; um encontro entre 

amigos. 

Dr. Mariano é o consultor de capacitação do setor de radiologia em medicina 

diagnóstica do Projeto Solidário. Ele é um médico que veio do interior de Minas Gerais  por 

iniciativa de sua família para o Rio de Janeiro em busca de educação de qualidade. Formou-se 

em medicina, e concluiu curso de especialização no exterior. No início dos anos 90, foi 

convidado para um cargo em um Hospital Federal, na época a única unidade pública de saúde 

na cidade do Rio de Janeiro que disponibilizava um caro equipamento de ressonância 

magnética. O equipamento funcionou somente enquanto durou a garantia do fabricante para 

os reparos necessários, ou seja, um ano.   Em paralelo, com vasta experiência na especialidade 

, o radiologista foi um dos fundadores de sua clínica de radiologia e medicina diagnóstica 

particular. Esta clínica desde então, tornou-se um centro de referência e treinamento de 

radiologistas do Brasil e de outros países da América Latina, realizando trabalhos científicos 

em parceria com instituições brasileiras e estrangeiras. Entretanto o médico não estava 

satisfeito em somente poder atender à um grupo restrito de pacientes que tinham acesso à rede 

particular ou aos planos de saúde. Disponibilizou equipamentos, mobilizou doadores e fundou 

o Projeto Imagem Solidária, em 2007 no espaço cedido pelo colégio , o mesmo em que 

estudou.  

José Maria comenta com Eugênio, enquanto estão na rápida pausa para almoço. 

- A liderança espontânea do Dr. Mariano, assim como outros exemplos da área de 

medicina, coordenou, interagiu e organizou os atores colaborativos para a inauguração do 

nosso atual Projeto Solidário. As doações e colaboração em prol da montagem do Projeto 
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Solidário permitiram a fundação de nosso projeto que atende a população de baixo poder 

aquisitivo no Rio de Janeiro e municípios adjacentes. Nosso objetivo é alcançado : oferecer 

exames médicos a preço de custo e com alta qualidade para os pacientes de poucos recursos. 

E diversos destes pacientes pertencem ao Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto efetuam 

seus exames de medicina disgnóstica na nossa Instituição pela credibilidade. No final das 

contas, somos um ator complementar, colaborativo, na prestação de serviços da saúde pública 

brasileira.  Hoje nosso projeto é sólido. Mas, o médico que agilizou a conexão das peças da 

rede colaborativa, para que unidas alcançassem o objetivo, foi o Dr.Mariano, que hoje presta 

consultoria no projeto. Além da sua colaboração no “momento zero” para a criação do projeto 

ele e os profisisonais voluntários seguem tensionando e mantendo a rede colaborativa 

sustentada para o objetivo da qualidade do serviço prestado através de consultoria gratuita, 

doação de equipamentos e treinamento da nossa equipe técnica. 

Sexta-feira :  

Dia de calmaria, dia de rotina. José Maria aproveita para abrir os bilhetes 

manuscritos da caixa de acrílico que há menos de um ano foi inaugurada para coletar 

reclamações e sugestões. A média por mês tem sido de uns 20 a 30, dentre reclamações, 

sugestões e elogios. José Maria faz questão de responder um a um, quando o e-mail está 

informado, ou telefonar pessoalmente dando retorno, quando deixam o telefone para contato.  

Os motivos de escolha pela Instituição obtidos nas informações oriundas dos bilhetes 

da caixa de acrílico pelos pacientes foram identificados como menor tempo para atendimento, 

qualidade do serviço prestado e qualidade do atendimento. 

A maioria das reclamações vêm da falta de conhecimento pela necessidade de ser 

apresentado o documento original de identidade e cpf, ou do tempo de espera na fila para a 

recepcionista atender (hoje em dia não passa de 15 minutos, mas mesmo assim alguns 

pacientes ainda reclamam) ou da forma de falar que um ou outro funcionário na linha de 

frente do atendimento utiliza. 

Há tempos que José Maria e Eugênio vêm conversando sobre a necessidade de 

capacitação para a linha de frente que lida direto com os pacientes. 

- Sr. José Maria, porque não fazemos de novo aquela reunião que foi tão boa igual a 

que fizemos no passado para os funcionários sobre a importância da sastisfação do cliente? 
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Muito funcionários dentre as recepcionistas, telefonistas, técnicos de enfermagem, porteiro,  

segurança são novos, já não são mais aqueles que tiveram a oportunidade de assistirem a 

apresentação passada. Que por sinal, foi muito boa. 

- É verdade, Eugênio. Mas dá tanto trabalho organizar. Lembra que dá última vez 

fizemos em um sábado como? Precisamos pensar em algo mais estruturado e não muito caro, 

pois não temos tanta folga de caixa assim. Mas vamos organizar, pois existimos para os 

pacientes, que são os cidadãos com baixo poder aquisitivo e com dificuldade de acesso a um 

serviço de Saúde Pública de qualidade. Se  não estiverem satisfeitos não voltarão aqui, e sem 

eles não há razão para existirmos. 

Sábado : 

- Sr. José Maria, há quanto tempo. Gostei de ver que agora aqui tem também 

neurologista. E adorei a última novidade que minha médica me disse que vai mudar o 

aparelho de ultra e que o resultado vai ser mais preciso ainda. O Sr. só tem que ver porque não 

pode ficar mais caro hein?  

A Sra Maria Luiza é a terceira de três gerações cuja a família utiliza os serviços de 

prestação de saúde da instituição sem fins lucrativos. Ela, já avó, a filha e sua neta contam 

com o serviço a preço de custo, de qualidade e perpetuam o hábito familiar de prevenção de 

doenças.   

À cada paciente é requerido o preenchimento de uma ficha social anual. Em média 

20% dos pacientes adultos atendidos não são alfabetizados. O preenchimento da ficha social 

destes é feito por voluntários de apoio administrativo ao paciente. Os voluntários de apoio 

administrativo ao paciente compõem 7% do corpo administrativo da Instituição, possuem uma 

agenda pré-programada com dias e horários certos compromissados previamente com a 

Diretora da Instituição. Um dos voluntários de apoio administrativo ao paciente comparece 

toda 4ª feira pela manhã, como exemplo ilustrativo, e presta suporte aos pacientes com apoio 

ao preenchimento de fichas, esclarecimentos de informações, organização de fila de 

atendimento, etc. Após o preenchimento da ficha cada paciente passa, uma vez ao ano, por 

uma entrevista individual , pessoal com uma das três assistentes sociais da Instituição.  

Nas entrevistas sociais para fins de triagem de elegibilidade para atendimento na 

Organização observa-se que diversos pacientes declaram como fonte de renda principal a 
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previdência social ou programas sociais como o bolsa família. É interessante observar como 

estas receitas familiares propiciam o poder de escolha ao paciente, ademais que o programa 

do SUS exclusivamente. 

José Maria sorri e cumprimenta os outros pacientes que já conhece pelo nome e pelas 

histórias. Vários dos pacientes contam a ele que os principais motivos que os fazem escolher 

serem atendidos no Projeto - confirmando o que vem dos bilhetes da caixa de acrílico -  foram 

a confiança no médico, a proximidade de casa localizada na comunidade pacificada próxima à 

Organização da Sociedade Civil, o prazo de espera para marcação e agendamento para 

execução de exames reduzido,  comparativamente com a rede pública atual ; e, o preço 

acessível da consulta e dos exames que fazem periodicamente, principalmente na área de 

ginecologia preventiva. 

Depoimentos são vários os de pacientes que ficam na fila para exames e não podem 

aguardar pela data do exame agendado pelo SUS na rede pública. Operários de obras com 

problemas de coluna têm perícia agendada, pacientes com câncer têm cirurgia marcada; 

pacientes necessitam laudo de risco cirúrgico, histórias não faltam dos pacientes agendaram 

seus exames de medicina diagnóstica.  

“Como posso pensar em deixar isto aqui? Preciso mesmo é pensar em que irá dar 

continuidade quando eu não tiver mais forças físicas nem idade para cuidar deste alento para 

os pacientes de baixo poder aquisitivo”...  
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Conclusão 

O cenário das Organizações da Sociedade Civil que atuam como complemento à 

administração pública é composto por diversos atores. Dentre estes, no segmento da saúde 

pública, há os que pertencem à uma rede colaborativa para prestação de serviços de saúde 

pública ao cidadão, cliente final. 

Esta rede é vasta, extensa e complexa. Na área de saúde pública os elos colaborativos 

que compõe a rede são conectados, compostos por vértices (“nós da rede”), com a 

característica pluri e multi-insititucional. Existem os elos formais e os elos que formam-se 

pela ação da governança colaborativa com a participação da sociedade civil seja através de 

solidariedade, do voluntariado e de demais formas de conexões. Todas com um objetivo 

comum, visando preencher as lacunas existentes na prestação de serviços da saúde pública . A 

Governança é necessária para alavancar geração de resultados e geração de valor público pelo 

colaborador, nó da rede de governança colaborativa da saúde pública brasileira. A 

colaboração é um elemento indissociável de um projeto maior, o do conceito da saúde pública 

universal. 

Toda organização é uma rede. As redes possuem um padrão. Uma rede de 

governança é uma intervenção sociológica. As redes formais são compostas por grupos 

correlacionais de várias organizações, estabelecidos de acordo com um propósito ou 

necessidade específica. As redes compostas pelos movimentos espontâneos da sociedade civil 

nascem de um movimento de “Indignação e Esperança”. Os elos voluntários da rede 

colaborativa possuem as mesmas características das redes, a saber : O maior desafio das redes 

colaborativas de voluntariado é a sustentação da rede, que por sua vez é vital para existência 

da mesma. A liderança é fator de detaque na sustentação das redes de governaça colaborativa. 

Algumas instituições da área de saúde recebem recursos governamentais. A principal 

fonte de recursos do recorte das instituições estudadas provêm primordialmente de doações, 

parcerias privadas e da receita a preço de custo gerida pelos líderes das Instituições. A mão de 

obra conta com recursos voluntários e funcionários da própria organização, pertencentes à 

CLT. No caso do Projeto Solidário apresentado há empresas privadas parceiras que prestam 

serviço de consultoria, treinamento técnico e doação de insumos. Há os voluntários, nos 

níveis de diretoria, corpo médico e administrativo e há as doações provenientes de pessoas 

físicas e jurídicas que compões a rede em seu todo. A rede formal é espontânea, mas com uma 
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espontaneidade induzida. O exemplo do caso de sucesso exposto resulta da liderança 

espontânea que organiza e tensiona os atores da rede colaborativa apresentada. A rede de 

governança estudada possui a estrutura leve, possibilitando-a a ser ágil e eficiente, capaz de 

processar com desempenho e gerar valor público ao cliente final, o cidadão brasileiro, 

paciente da rede pública. 

Muito já se avançou – principalmente nestes últimos anos no município do Rio de 

Janeiro, mas ainda há uma longa jornada pela frente. Enquanto a lacuna da universalidade da 

prestação de serviço de saúde de qualidade for uma realidade os atores das Insituições sem 

fins lucrativos precisarão existir, assim com seus líderes e voluntários para a contribuição de 

um Brasil mais digno para todos os brasileiros. 

Este caso para ensino visa sedimentar os principais conceitos teóricos sobre 

governança colaborativa e gestão social. O Projeto Solidário foi um caso elaborado a partir de 

pesquisas de organizações da sociedade civil, de entrevistas com pacientes e da experiência 

voluntária de diversos atores reais. A partir desta base de dados foi construído o caso do 

Projeto Solidário, cujos fatos de ficção foram adicionados para preservar as identidades. É um 

exemplo de voluntariado em Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, apresenta-se 

como força motriz marcante a destacar a liderança em gestão social do personagem diretor e 

gestor voluntário. A estrutura é pequena, basicamente hierárquica, mas com vários capilares da 

rede colaborativa. O personagem principal atua como o tensionador de sustentação da rede 

colaborativa de voluntariado neste projeto fictício sem fins lucrativos da área de saúde que 

atende uma parcela da população carente do município. Levou-se em conta a forma pela qual o 

voluntariado vivenciado no Projeto Solidário integra-se ao conjunto de ações resultantes do 

processo de sustentação da rede de governança colaborativa de entidades sem fins lucrativos na 

área da sáude.  

A intenção desta contribuição para a Academia foi ilustrar , a partir de um exemplo 

prático,  com um caso para ensino que sirva de reflexão para os alunos no tocante às forças que 

movem e sustentam a governança colaborativa nas entidades sem fins lucrativos, um dos atores 

que complementam a prestação de serviços na área da saúde pública do município do Rio de 

Janeiro e no Brasil. 
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Questões Orientadoras: 

 

Foco A : Governança Colaborativa 

     Principais :  

 

• Quais seriam os melhores métodos para acompanhamento de resultados das entidades sem 

fins lucrativos da área de saúde a fim de garantir a geração contínua e perene do valor 

público? 

• Das três dimensões da governança colaborativa ( Redes multi-institucionais e parcerias; 

colaboração / integração intra e intergovernamental; e, interação com a sociedade civil (engajamento, 

construção de consenso e protesto) quais são mais expoentes no caso de ensino apresentado? 

• Que elementos da nova governança pública ( geração de valor público; relacionamento e 

colaboração; desempenho; qualidade e capacidade institucional ) destacam-se no caso exposto? 

     Secundárias :  

• Que iniciativas de políticas públicas poderiam ser sugeridas a fim de fomentar a 

colaboração e cooperação de redes multi institucionais e parcerias?  

• Que iniciativas de políticas públicas poderiam ser sugeridas a fim de fomentar a 

colaboração inter e intra-governamental das redes multi institucionais das entidades sem 

fins lucrativos?  

 

 

Foco B : Gestão Social :  

 

Liderança e Tomada de Decisão em Entidades sem Fins Lucrativos 

• A fígura do líder espontâneo na hierarquia organizacional das entidades sem fins 

lucrativos da área de saúde é vital para a existência da mesma? 

• Análise da  Matriz de Liderança (centralizada ou descentralizada) ? Quais as vantagens e 

desvantagens de cada tipo de liderança ? 
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Notas para Ensino :  

� Em função do texto apresentado, sugere-se como atividade a discussão com os alunos sobre :  

o  Os conceitos teóricos explorando  

� Ciência das Redes 

� Estado-Sociedade Civil, nova forma de organização colaborativa 

� Governança Colaborativa 

� Valor Público 

� Atores, elementos e fatores que motivam e sustentam as redes 

colaborativas de voluntariado nas Entidades sem fins lucrativos 

apresentados no caso para ensino. 

o A estrutura organizacional apresentada no exemplo do caso para ensino 

� Estatuto de Associações sem fins lucrativos 

� Organograma e hierarquia : Posições e funções 

o A matriz de liderança e de tomada de decisão no caso de ensino apresentado. 

� Matriz de Liderança 

� Vantagens e desvantagens da liderança centralizada vs. descentralizada 

 

� Sugere-se  também como atividade o estímulo a discussão de  casos semelhantes ou mesmo de 

conhecimento pessoal vivenciados pelos alunos. 
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II – Sugestão de Tópicos adicionais para debate   

 

Conceito de universalidade na Constituição Brasileira de 1988 

� O conceito de universalidade do direito à Saúde na Constituição Brasileira quando atingido 

eliminará a atividade complementar do voluntariado em Instituições sem fins lucrativos 

como hubs colaborativos na área de Saúde? 

 

Fiscalização e Leis em Entidades sem Fins Lucrativos 

� Será que se não houvesse incentivo fiscal o número de instituições sem fins lucrativos na 

área de Saúde seria o mesmo que o atual?   

� Explorar debate sobre as leis e marcos regulatórios na história do Brasil 

� O caso apresentado é um exemplo de caso de sucesso, entretanto são diversas as notícias 

veiculadas nas mídias sobre Instiuições sem fins lucrativos com má gestão operacional ou 

gestões partidárias ou ainda nem sempre lícitas.  

o Será que a fiscalização pelo governo nas Instituições sem fins lucrativos na área de 

saúde é suficiente para garantir a qualidade lícita como complemento à 

universalidade do direito constitucional à saúde – com qualidade – para todos?  

o Quem seriam os vilões nesse caso? Quem não garante o direito à universalidade ou 

quem não  fiscaliza? Que postura que o Ministério da Saúde e/ou a Controladoria 

Geral da União poderiam adotar para serem mais efetivos? 

 

 

Para Alunos de graduação sugere-se ainda a divisão da turma em grupos de trabalho em que cada grupo 

apresente um mini-seminário com os pontos conceituais e de aprendizagem para fixação. Sugere-se a 

divisão dos apresentando cada um o conceito principal do segmento do dia da semana do caso para 

Ensino, a saber  : (Ia) Redes, Ciência das Redes, “hubs”, (Ib) Relação sociedade civil-Estado, (II) Qualidade 

e capacidade institucional, (III) Desempenho, (IV) Liderança, (V) Relacionamento e Colaboração, 

Capacitação. 
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o ANIMASOM Projetos Sociais : brinquedotecas em Hospitais Públicos Centro de 
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Personagens :  

 

José Maria (Protagonista) – Diretor e gestor da Entidade sem Fins Lucrativos que 

presta serviço na área de saúde pública 

 

Eugênio – Supervisor 

 

Dr. Felipe – médico voluntário 

 

Sra. Maria Luiza – paciente 

 

Dr. Mariano – médico capacitador 
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ANEXO I  :  

Mapa das Organizações da Sociedade Civil (OSC) 2014,  

um dos projetos especiais do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada :  

 

 

 

(fonte : https://mapaosc.ipea.gov.br/#) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 

ANEXO I I :  

 

Histórico do voluntariado no Brasil. 

As ações voluntárias no Brasil são testemunhadas desde a época da colonização, em 

meados do século XVI mantidas pelos religiosos. A fundação das Santas Casas de 

Misericórdia, instituições centenárias que desde aquela época contavam com voluntários e 

ofereciam aos cidadãos serviços de saúde. Na segunda metade do século XIX o saneamento 

das cidades já não comportava toda a sua população, com a disseminação das doenças infecto-

contagiosas observava-se um segundo momento do histórico do voluntariado no Brasil com a 

união de parte da sociedade para combatê-la. No pós-guerra houve o nascimento do conceito 

de “estado de bem estar social” com o surgimento de políticas públicas para os necessitados.  

 No Brasil, a Lei de Declaração de Utilidade Pública que regulava a colaboração do 

Governo junto às instituições filantrópicas data de 1935. Em 1942 foi fundada a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), “... presidida sempre por primeiras-damas. A atitude do 

Estado era, portanto, a de cooperação, pois criava uma série de incentivos para que a 

sociedade civil e as instituições privadas assumissem parte do atendimento às necessidades 

emergenciais da população. Durante toda esta fase, a caridade e a benemerência - e não o 

direito - foram os principais reguladores das ações voluntárias e filantrópicas.” ( *1) . No final 

da década de 50 houve o surgimento dos movimentos sociais, também conhecido como 

voluntariado “combativo” . Nos anos 70, surgiram as primeiras Instituições sem fins 

lucrativos, Organizações não Governamentais, impulsionadas com o objetivo do apoio ao 

desenvolvimento dos países do “terceiro mundo” principalmente pelas organizações 

européias, mais desenvolvidas.  

O Programa Nacional de Voluntariado, PRONAV, foi lançado pelo governo federal 

brasileiro em 1979. Um dos objetivos era a arrecadação de fundos para a Legião Brasileira da 

Boa Vontade (LBA). Nos anos 80 houve o início de um novo modelo em que a co-atuação de 

empresas corporativas privadas e as Instituições sem fins lucrativos compartilhavam uma co-

responsabilidade de prestação de serviços nas lacunas que o Estado não conseguia suprir. 

Nesta fase a ação do voluntariado é vista como a sociedade intervindo para o bem público. A 

mobilização da sociedade civil colaborando com as necessidades sociais e o complemento das 

políticas públicas dá-se através de iniciativas como o Movimento Ação da Cidadania contra a 

Fome, a Miséria e Pela Vida liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Este, 
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dentre outros, fazem parte de um modelo de contribuição da sociedade civil aonde cidadãos 

são motivados em prol de causas comunitárias.  A iniciativa do sociólogo foi um marco de 

extrema importância para revitalizar, em âmbito nacional, a conscientização para a 

solidariedade. Sem ajuda financeira do governo, passou a distribuir toneladas de alimentos à 

população carente. O movimento despertou também a vontade de atuar para a resolução de 

problemas imediatos e o aumento de reivindicações junto ao governo.  

Esta mudança no padrão histórico de relacionamento entre Estado e Sociedade civil 

tem uma marco registrado em 1 de Janeiro de 1995, com a institucionalização do Comunidade 

Solidária, apesar de desde antes já serem atuantes de formas isoladas. Iniciaram-se as 

parcerias múltiplas com Instituições sem fins lucrativos, tais como Organizações não-

governamentais, associações comunitárias, universidades, empresas, em diversos níveis e 

instâncias de governo, fundações e agências de desenvolvimento. Esta dinâmica de 

transformação social através das novas formas de colaboração entre os atores é notada em 

programas e iniciativas implementadas.  

Em 1996 criou-se o Programa Voluntários, com a intenção de promover, qualificar e 

valorizar o trabalho voluntário no Brasil, uma iniciativa do Conselho da Comunidade 

Solidária. O Programa Voluntários incentivou a criação de Centros de Voluntariado em todo o 

país, a fim de promover a prática do trabalho voluntário e organizar suas ações através de 

núcleos específicos, contando hoje com mais de 60 centros.  

Não há registros sobre voluntariado nas Constituições anteriores, sendo recente o tema 

voluntariado pelas autoridades governamentais brasileiras. A Lei 9.608, de 18 de Fevereiro de 

1998, regulamenta o trabalho voluntário e é considerada um avanço para o desenvolvimento 

do voluntariado no Brasil.  

Com a promulgação da constituição de 1988 efetiva-se o marco legal federal através 

da  lei nº 9.608, de 18 de Fevereiro de 1998 :  

“Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não 

lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

   Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
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Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 

entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as 

condições de seu exercício. 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 

pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.” 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

O Comunitas: parcerias para o desenvolvimento solidário foi criado em 2000 como 

uma organização autônoma da sociedade civil com a missão de animar a rede colaborativa 

dos atores; produzir e disseminar conhecimento e melhores práticas;  e, desenvolver e 

fomentar novas ações em parceria entre Estado e Sociedade. Novos conceitos entraram no 

lugar de velhas estruturas. Novas propostas de ação singulares substituíram antigos e 

ultrapassados modelos única e exclusivamente assistencialistas ratificando o conceito que o 

desenvolvimento social não é operacionalizado exclusivamente pelo Estado. Propôs-se um 

novo padrão de relacionamento entre Estado e Sociedade, valorizando a sociedade civil que 

participa com papel estratégico. 

Em 2001 a Organização das Nações Unidas (ONU), com o apoio de 123 países, 

determinou que o referido ano seria o Ano Internacional do Voluntário, realizando várias 

ações de conscientização e mobilização no segmento de voluntariado, fomentando ações e 

iniciativas em todos os países. 

Rememorar a história das ações voluntárias na sociedade brasileira é essencial para 

entender o caminho traçado pelo voluntariado e a maneira como as iniciativas se 

transformaram em sustentáculos da assistência social, complementando as lacunas da 

prestação de serviço público na área da saúde, dentre outras . Com esta visão, o trabalho 
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voluntário significa o avanço da participação da sociedade civil para a solução de problemas 

públicos, ajudando, desta forma, a consolidar a democracia e a cidadania no país.  

Hoje, as antigas concepções de voluntariado como a caridade, o assistencialismo ou a 

militância política, estão sendo superadas por um entendimento de voluntariado como ação 

cívica engajada com a real transformação de nossa sociedade.  

“A percepção do voluntariado como mero assistencialismo é uma visão antiga. Numa 

sociedade vibrante e dinâmica como a brasileira, voluntariado é expressão de solidariedade e 

de cidadania. Não há nada mais contemporâneo do que essa visão da democracia como uma 

construção de todos, como um espaço de debate e de participação. Volto a insistir. O Brasil 

mudou muito nas últimas décadas. O que precisamos é entender como esta mudança está se 

dando. Os antigos modelos, centralizados e centralizadores, não funcionam mais. A mudança 

vem de múltiplos pontos num processo aberto, complexo e dinâmico. Isto é o Brasil de hoje e 

do futuro.” (CARDOSO, 2005) 

 

Os movimentos voluntários espontâneamente progrediram, expandiram-se e 

aprimoraram-se. O avanço das comunicações, das redes socias, do “crowd funding” 

(arrecadação de donativos voluntários pelas mídias socias), do cadastramento e alistamento 

dos voluntários com o fim de investir no aprimoramento dos serviços prestados na área de 

saúde em entidades sem fins lucrativos é uma realidade. A rede de “indignação e esperança” 

(CASTELLS, 2002), o movimento de alavancagem de saída da inércia das utopias que viram 

realidade em ações sociais e/ou exemplares de ações isoladas de voluntários que colaboram 

em entidades de diversas naturezas seja pública, privada – voluntariado empresarial - , ou em 

entidades sem fins lucrativos em projetos e iniciativas nos países.  

 

“Quanto o objetivo é induzir o desenvolvimento, investir no ambiente social é sempre a melhor 

solução. Ensejar condições para que as pessoas possam fazer o que querem e não o que 

queremos que elas façam. Constelar situações que incentivem as pessoas a ter ideias e a tomar 

iniciativas. Desenhar processos que estimulem as pessoas a polinizar mutuamente suas ideias e 

a compartilhar suas iniciativas. Nos novos mundos altamente conectados que estão emergindo 

você é o que você compartilha, não o que você esconde e tranca para acumular para si.” 

(FRANCO, 2014)  

 

O núcleo das entidades sem entidades sem fins lucrativos, é composto pos Fundações 

e Associações. De acordo com o censo mais recente do IBGE sobre as FASFIL - Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos- registra-se que :18,6% estavam voltadas para as 
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áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) totalizando 

54,1 mil entidades encontrando-se 44,2% na região sudeste. 

“Em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no 
Brasil, voltadas, predominantemente, à religião (28,5%), associações patronais e 
profissionais(15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As áreas de saúde, 

educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) totalizavam 54,1 mil 
entidades (18,6%). As Fasfil concentravam-se na região Sudeste (44,2%), Nordeste (22,9%) e 
Sul (21,5%), estando menos presentes no Norte (4,9%) e Centro-Oeste (6,5%). Dessas 

instituições, 72,2% (210,0 mil) não possuíam sequer um empregado formalizado, apoiando-
se em trabalho voluntário e prestação de serviços autônomos. .....  

.... Estes são alguns dos destaques do estudo Perfil das Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos em 2010, realizado pela primeira vez em 2002, resultado da parceria IBGE e 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com a Associação Brasileira de 
Organizações não-governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
(GIFE). ... 

... Entre o total dessas instituições, 82,9 mil entidades administravam diretamente serviços ou 
rituais religiosos (28,5%), 44,9 mil atuavam na área de associações patronais e profissionais 
(15,5%), e 42,5 mil no desenvolvimento e defesa de direitos(14,6%). Havia, ainda, 54,1 mil 
entidades (18,6%) dedicadas a implementar políticas governamentais (saúde, educação, 
pesquisa e assistência social). Nesse segmento, osgrupos mais vulneráveis da população - 
crianças e idosos pobres, adolescentes em conflito com a lei e portadores de necessidades 
especiais - eram assistidos por 30,4 mil entidades de assistência social(10,5%). Em educação e 
pesquisa (6,1%) e saúde (2,1%), eram 23,7 mil entidades, destacando-se as entidades de 
ensino fundamental (4,5 mil) e outros serviços de saúde (3,9 mil). Já entidades voltadas à 
preservação do meio ambiente e proteção animal representavam 0,8% do total das Fasfil. 

Entre as 80,7 mil instituições com empregados assalariados, a área de saúde (6,0 mil 
entidades) empregava 574,5 mil pessoas (27,0%), em 2010, seguida pelo grupo de entidades 
de educação e pesquisa(17,7 mil), com 26,4% do total de trabalhadores. No grupo da 
Educação, a concentração é bem mais expressiva no subgrupo de educação superior, pois 1,4 
mil universidades ou faculdades empregavam 165,6 mil trabalhadores (7,8%). Naquelas 
instituições com mais de 500 assalariados, 44,2% estavam na área da saúde e 26,3% eram de 
educação e pesquisa. Mais da metade do pessoal ocupado assalariado (58,1%) trabalhava em 
instituições localizadas no Sudeste, em especial, no estado de São Paulo (748,7mil, 35,2%). 

Em 2010, havia, em média, 7,3 pessoas ocupadas assalariadas por entidade, com variações de 
224,8 trabalhadores (hospitais) a 1,8 trabalhadores por entidade (religião). “  

(fonte : NÚMEROS E DADOS DAS FUNDAÇÕES E ASSOCIAÇÕES PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS NO BRASIL - PESQUISA FASFIL 2010 .  LANÇADA EM DEZEMBRO DE 
2012) 

 

Nos últimos vinte anos, as parcerias do Estado com a iniciativa privada e com 

as entidades dsem fins lucrativos e do terceiro setor na prestação de serviços de saúde 

pública foram ampliadas de modo intenso. O debate entre administradores públicos, 

gestores privados , das entidades, e voluntários ; juristas e estudiosos das políticas de 

saúde sobre os limites destas parcerias, a forma adequada de sua instituição e 

funcionamento, bem como sobre os resultados sociais das diversas iniciativas no 
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campo da saúde pública ainda demandam tratamento especial, abrangente e 

satisfatório. 

O tema tem despertado interesse nos órgãos de controle, a exemplo do 

Ministério Público, dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário, bem como entre 

estudiosos nacionais e internacionais de gestão de políticas públicas de saúde. As 

entidades do terceiro setor, como entidades privadas sem fins lucrativos de fins 

públicos, recebem na legislação brasileira, a partir da própria Constituição da 

República, tratamento distinto das entidades privadas de fins lucrativos.  

No entanto, as parcerias que assumem com o Poder Público obrigam a 

observância de deveres e sujeições especiais para a proteção do próprio interesse 

público. Às Parcerias Público-Privadas e, mais recentemente, também às empresas 

sociais estatais, têm sido aplicadas no setor de saúde, demonstrando que as fórmulas 

de parceria e as fórmulas organizacionais do próprio Estado são continuamente 

reelaboradas e re-arrumadas, com vistas ao atendimento da demanda dos cidadãos.  

A publicação da recente Lei Federal 13.019, de 31/07/2014, que disciplina o 

regime jurídico das parcerias voluntárias entre o Poder Público e as organizações da 

sociedade civil, a ampliação de formas de gestão interfederativa, a constante 

renovação do debate sobre os limites do controle, sobre a sustentabilidade e 

otimização dos resultados das parcerias, demonstram a atualidade desse debate, 

independentemente da esfera de governo e da coloração política dos gestores públicos 

diretamente envolvidos colaborativamente. É o Estado ajustando-se às novas formas 

de relação entre a Sociedade civil e o poder público objetivando melhorias no serviço 

prestado ao cidadão brasileiro. A entidade sem fins lucrativos e seus voluntários têm 

um papel fundamental como complemento à prestação de serviço de saúde pública no 

Brasil. A relação entre estes atores e o poder público seguem moldando-se conforme a 

gestão pública evolui. 

A exposição sobre a linha do tempo do tema voluntariado e do perfil das 

instituições sem fins lucrativos na área da saúde acima complementa o caso para 

Ensino. 
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ANEXO I I I :  

Liderança e o Voluntariado 

“Leadership : “The leadership of a company sets direction, creates visions and excitement, 
aligns people, builds new relationships and structure, and motivates and inspires. “ 

No município do Rio de Janeiro há várias iniciativas exemplares de voluntariado e 

lideranças espontâneas que geram valor público, prestando serviços na área de saúde pública 

com qualidade e excelência. Dentre outras podemos citar Instituto Refazer, Instituto Catarata 

Infantil, Pró Criança Cardíaca, Associação Saúde Criança (ASC), Médicos Voluntários, 

Centro de Vida Independente (CVI) Rio, Projeto Imagem Solidária, Instituto do Cérebro, 

ANIMASOM Projetos Sociais : brinquedotecas em Hospitais Públicos Centro de Fissura 

Labiopalatal da unidade (CEFIL-HMNSL), Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto na 

Ilha do Governador no  RJ, Multi-Imagem, Medicina Diagnóstica, Associação de Assistência 

à Criança Deficiente (AACD). 

 As Instituições estudadas para confecção deste Caso para Ensino possuem fortes 

líderes definidos que atuam no comando central do projeto. São lideranças espontâneas, ou 

seja voluntariam-se para criar e liderar estes projetos que complementam com qualidade a 

prestação de serviços na saúde pública para os brasileiros. Os principais fatores motivadores 

pesquisados como força motriz para implementação de seus projetos foram identificados 

como  :  

• Experiência prévia frustrada em cargos públicos na área de saúde 

• Exemplos na família  

• Fator pessoal que gerou o despertar da “necessidade de fazer o bem” 

• Continuidade em ações sociais previamente engajadas 

Estes líderes possuem papel de destaque na hierarquia do organograma da Instituição 

sem fins lucrativos na área de saúde. “Os líderes têm papel fundamental como tensionadores 

da rede colaborativa “ (Castells, 1988). Observa-se que ao longo do tempo a estrutura de 

organização e gestão quando aprimorada, com metas bem definidas e resultados 

acompanhados fazem com que as Instituições não dependam mais única e exclusivamante de 

seus fundadores.  
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ANEXO IV:  

Rede Colaborativa 

As Organizações da Sociedade Civil da área de saúde estudadas apresentam 

características de uma rede de colaboração em sua essência :  

 

“são orientadas para resultados; combinam elementos hierárquicos e auto-organização; 

possuem a percepção de que a cooperação gera valor e de que a apropriação do valor gerado 

pelas partes dá-se de forma justa; seu conjunto de atores apresentam uma agenda em comum e 

convergência de propósitos; agregam elementos de redes sociais, comunidade de prática e rede 

formal “ (Martins, 2013) 

 

O projeto abordado nocaso para ensino funciona como um “hub”, um vértice, da rede 

colaborativa da prestação de serviços de saúde pública no município do Rio de Janeiro. 

Grande parte dos pacientes chegam na Instituição através de indicação de outros pacientes, 

mais antigos, ou indicado pelos próprios médicos. Em diversas oorrências indicados ou pelos 

médicos da rede pública do SUS ou de outras instituições particulares que atendem os 

pacientes de baixa renda no município do Rio de Janeiro para complemento de exames 

principalmente na área de medicina diagnóstica. Interessante observar os valores do trabalho 

social de grupo identificados nos profissionais e nos voluntários que atuam nas Instituições 

pesquisadas.  

“As profissões que trabalham com os indivíduos, e suas inter-relações, precisam, em 

todos os momentos da prática, estar alinhadas com essas questões de valores, visto que lidam 

constantemente, nas palavras proferidas por Eduard C. Lindeman, com “fatos plenos de 

valores”.” (Konopka, 1968). Os valores da diversidade, da cooperação, colaboração, da 

importância da iniciativa individual, da liberdade de participação, individualização do grupo 

permeam os grupos voluntários que atuam como complemento na prestação de serviços na 

área de saúde através dos tempos.  

Uma rede colaborativa requer sustentação e tensionamento (Castells, 2013). A liderança 

espontânea dos colaboradores como elementos da rede é um dos fatores de sustentação. A gestão 

operacional bem implementada e mantida é outro fator a ser destacado, pois propicia o ambiente 

profissional favorável que por sua vez alimenta a disponibilidade e solicitude dos colaboradoes 

voluntários. A qualidade da prestação do serviço fomenta a fidelidade dos pacientes que fazem com 

que sejam mais um fator de destaque para a sustentabilidade da rede. O foco em acompanhamento 

periódico de resultados é o norteador para o planejamento de metas estabelecido anualmente. A 



 

 

 

32 

governança por resultados, com indicadores claros, periodicamente avaliados e publicados somados 

à liderança e profissionalismo garantem a sustentação desta rede colaborativa que exerce o 

preenchimento da lacuna existente na área de saúde gerando valor público (Martins, 2014). 
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Comentário Final    Gostaria de deixar registrado o meu agradecimento 
 
Ao convidado externo, Prof Téo que deslocou-se de Minas até aqui, no Rio de Janeiro, para 
contribuir com suas preciosas observações; não somente pela vasta experiência na área de 
interesse de minha pesquisa, mas também como professor da Graduação na PUC-Minas. 
 
Ao Prof Humberto, por iluminar esta área de conhecimento que eram peças soltas, desconexas 
que perfilaram-se em perfeita sintonia após sua generosa e talentosa transferência de 
conhecimento nas aulas de Mestrado sobre os temas Governança Colaborativa, Governança 
para Resultados e temas co-relatos. 
 
Ao Prof Hermano pela orientação, por sua valiosa experiência na FGV e pela paciência com a 
minha rota de indecisões até encontrar o tema para pesquisa e o foco do trabalho.  
 
À doutoranda Lilian Alfaias, À coordenadora Alketa Peci, aos professores do MAP e time do 
apoio administrativo.  
 
Aos Voluntários, médicos e colaboradores que dedicam seu tempo pessoal e sua vocação para 
complementar esta lacuna existente de prestação de serviço com qualidade na área de saúde 
pública no Brasil e no Mundo. 
 
Aos meus colegas de Mestrado pelos momentos juntos. Quantas vezes não chegávamos 
exaustos ou preocupados vindo diretamente do trabalho e encontrávamos nas aulas com vocês 
um bálsamo de acolhimento. Roberta, Maria Paula, Otávio e Benjamin, um pouco mais 
próximos pelos trabalhos em dupla ou em grupo, e a todos os demais obrigada pelo carinho, 
convivência e generosidade em compartilharem suas experiências, pontos de vista e opiniões. 
 
Aos meus amigos e familiares pelas privações da minha presença e convites declinados nestes 
últimos dois anos, pelas escolhas que fiz quando decidi priorizar e dedicar-me ao Mestrado. 
 
À turma da retaguarda, ajudando, dando aquela força com os meninos enquanto eu estava nas 
aulas, ou na biblioteca, ou estudando. Heloisa, Vera, Vó Jú, Marianna, Maria Eugênia, Bruno, 
Tomaz, Marcelino e Luiz Paulo. 
 
E por fim, aos meus super mega queridos e especiais filhos Maria Luiza e Felipe pelas horas 
em que estive estudando, seja na FGV, em casa, até na praia, o meu muito obrigada pela força 
e inspiração para a conquista de mais uma jornada. Vocês são um dos vetores mais 
importantes da força de sustentação da Rede Colaborativa da minha vida. Amo vocês! 
 
    Com todo carinho,  
 
     Meu mais sincero Muito Obrigada a cada um de vocês 
           

Maria Clara. 




