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RESUMO 
 

O terceiro setor vem atraindo atenções crescentes da sociedade, das empresas e do 

governo. Toda semana deparamo-nos com reportagens sobre aquele setor ou sobre 

o trabalho de suas organizações. O tema responsabilidade social das empresas está 

na moda. O governo Brasileiro tem procurado, através de legislação e parcerias, 

normatizar e aproveitar a energia do setor. Vimos surgir, nos últimos anos, uma 

profusão de cursos, acadêmicos e gerenciais, destinados à “profissionalização” das 

ONGs e entidades similares. O objetivo do presente estudo é entender um desses 

aspectos administrativos, o da estratégia, aplicado ao terceiro setor. Para tal, foi feita 

uma análise macro do setor, uma descrição de seus principais “players” e foram 

analisadas as características básicas e distintivas deste setor em relação ao setor 

produtivo, para se descrever o ambiente de estudo. Foi escolhida para estudo de 

caso uma organização de grande visibilidade do terceiro setor e procurou-se 

descrever sua história, suas características, seus fatos e seu discurso, para ser 

possível uma interpretação de sua linha estratégica e de seus fatores de sucesso. 

Os resultados da pesquisa mostram que a estratégia da organização estudada é 

definida pela visão de seu líder e fundador, e apoiada em características do projeto 

original da organização, um grupo de percussão que se tornou uma banda. Também 

se constatou que seu sucesso pode ser atribuído às suas várias “eficiências”, 

bastante diferente da lógica de eficiência das empresas privadas. Também foi feita a 

consideração dos cuidados para utilização, nas organizações do terceiro setor, dos 

modelos e técnicas administrativas oriundas do conhecimento desenvolvido 

originalmente para as empresas privadas. O propósito da presente pesquisa é 

contribuir para o acúmulo de conhecimento acadêmico na área de estratégia 

organizacional, especialmente estratégia em organizações do terceiro setor, e para 

as práticas de gestão de suas organizações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia, Estratégia Empresarial, Terceiro Setor, ONGs. 
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ABSTRACT 
 

The third sector have been attracting more and more attentions from society, firms 

and government. Every week, one easily stumbles upon news about that sector or 

the work of its organizations. Firm’s social responsibility is a subject in fashion. The 

Brazilian government has pursued trough legislation and partnerships, the 

constitution of norms and to make the best of the sector’s dynamism. One saw arise, 

in the last years, a profusion of courses, both academic and managerial, aiming the 

development of professional skills in the Non Government Organizations – NGOs 

and similar identities/ institutions. The goal of this study is to understand one of those 

administrative approaches, the strategy approach, applied to the third sector. To 

attain such goal and describe the study context, a macro analysis of the sector and a 

description of the main players are made, as well as, the analysis of the basic and 

distinctive characteristics of that sector in comparison with the productive sector. A 

well known organization of the third sector was chosen for a case study.  Through the 

descriptions of its history, characteristics, facts and discourse, the author seeks to 

obtain an interpretation of its strategic line and its successes factors. The research 

results show that the strategy of the studied organization is defined by the vision of its 

founding leader, supported in the very first characteristics of the original 

organization’s project: a percussion group that became a band. Moreover, one could 

see that its success can be ascribed to its several “efficiencies”, a lot different from 

the efficiency logic of the private firms. It is also made some considerations of the 

precautions to be taken when models and administrative techniques, originally 

developed for the private firms, are utilized by NGOs. The purpose of this study is to 

contribute for the academic knowledge accumulation process in the organizational 

strategy field, especially strategy for NGOs, and for the managerial practices of such 

organizations. 

 

KEY-WORDS: Strategy, Corporate Strategy, Third Sector, Non Government 

Organizations, NGOs, Nonprofit Organizations. 
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CAPÍTULO 1. Introdução 
 

 

1.1 Objetivo desta dissertação 
 

Espera-se que o estudo apresentado na presente dissertação possa contribuir para 

o acúmulo de conhecimento acadêmico na área de estratégia organizacional, 

especificamente em formação de processo estratégico aplicado ao terceiro setor.  

 

Questões de pesquisa: 

- Que tipo de estratégia a organização utilizou e utiliza atualmente? 

- Como conseguiu sucesso a organização e quais foram seus fatores críticos de 

sucesso durante sua história até seu presente? 

- Quais são os tipos de eficiência presentes em uma organização do terceiro setor? 

 

 

1.2 Justificativa da escolha do tema 
 

 

O tema geral da presente dissertação é estratégia no terceiro setor. Mais 

especificamente, o processo de formação de estratégia em uma organização de 

sucesso do terceiro setor. Formação de estratégia é a área de estudo do grupo de 

pesquisa em que se insere o autor desta dissertação, e o terceiro setor pareceu-nos 

carente de estudos semelhantes.  

 

Fatos como a proliferação de cursos específicos, tanto gerenciais como acadêmicos, 

a criação de centros de estudo para o setor, e o aumento do interesse geral da 

sociedade (exposição na mídia, louvor ao voluntarismo, etc.) mostram que o terceiro 

setor tem sido um fenômeno em ascensão. Politicamente, a ele se atribui parte do 

atendimento às necessidades sociais que não são cumpridas pelo estado nem pelo 

setor produtivo. Em termos de emprego, exalta-se o terceiro setor como um campo 

de trabalho em expansão e profissionalização. Ele passa a sofrer parte das mesmas 
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pressões por eficiência que se tornaram economicamente ditatoriais para as 

empresas após a globalização. 

 

A pesquisa acadêmica sobre terceiro setor é amplamente dominada pela ciência da 

administração (ALVES, 2002), que historicamente sempre teve abundância de 

produção acadêmica para o setor privado, menos para a administração pública e 

muito pouco para o terceiro setor, até pela juventude conceitual do mesmo. A 

tendência predominante é a aplicação de técnicas de administração de empresas 

nas organizações do terceiro setor. Contudo, como o terceiro setor tem 

características básicas, paradigmáticas, bastante diferentes do setor privado e do 

setor público, deve-se atentar para os riscos da aplicação de técnicas e modelos já 

consolidadas nas empresas em organizações como associações, fundações ou 

ONGs. Mesmo que a operação de organizações do terceiro setor assemelhe-se, 

muitas vezes, à das empresas privadas, nelas o aspecto humano tem mais peso nas 

questões estruturais. Uma organização do terceiro setor típica é focada numa 

missão, apoiada numa cultura interna, depende de voluntários e toma decisões de 

forma democrática. Quando mais se traz os fatores humanos para o centro das 

prioridades, como desejos, motivação e valorização humana, mais se afasta essa 

realidade do terceiro setor dos modelos empresariais tradicionais, com sua 

priorização de lucro, retorno aos acionistas e compromisso com a eficiência. 

 

Por este motivo, decidiu-se estudar uma organização do terceiro setor que 

demonstrasse sucesso inequívoco, em termos quantitativos, descrever suas várias 

eficiências e tentar entender seu processo de formação de estratégia. 

 

 

1.3 Metodologia de investigação  
 

 

As ciências sociais, onde se insere a administração, são um campo onde convivem 

paradigmas por vezes opostos. A escolha do paradigma é feita a partir de crenças e 

posicionamentos pessoais, que definem os aspectos ontológicos, como qual é a 

forma e a natureza da realidade, o que se há para conhecer dela. Além disso, deve-
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se fazer a escolha epistemológica: existe separação entre pesquisador e o objeto 

pesquisado? Ou a própria existência da pesquisa pode influenciar o objeto 

pesquisado?  Por último, existe a questão metodológica: como obter as 

informações e como construir conhecimento.   

 

Os estudos de estratégia organizacional fazem parte do campo da administração 

que, por sua vez, pertence às ciências sociais. Para escolha do posicionamento 

paradigmático da presente dissertação, será utilizada a conhecida classificação de 

Burrell e Morgan (1979), dos quatro quadrantes de paradigmas sociológicos 

aplicados à análise de organizações. Eles são: o humanismo radical, o 

estruturalismo radical, o funcionalismo e o interpretacionismo. Estes quatro 

paradigmas das ciências sociais dão suporte, respectivamente, às quatro grandes 

tradições teóricas em Teria das Organizações (TO):  teoria crítica, pós-modernismo, 

funcionalismo e interpretacionismo.  

 

As características principais do terceiro setor, em geral, e da organização escolhida 

para estudo, em particular, fizeram-nos descartar, a princípio, a abordagem 

funcionalista, que mesmo dominante em TO e na realidade das empresas, presta-se 

muito pouco para análise de organizações não lucrativas, onde não há o predomínio 

da visão objetiva nem das realidades exclusivamente quantitativas. Tampouco a falta 

de esperança e/ou pouca aplicabilidade construtiva das visões paradigmáticas de 

teoria crítica ou pós-modernismo prestavam-se à intenção do estudo de estratégia 

aqui proposto. Restou-nos o paradigma interpretacionista, não apenas como escolha 

residual, mas porque suas características organizacionais de simbolismo e de 

realidade socialmente compartilhada adequam-se perfeitamente a organizações do 

terceiro setor. Portanto, o presente estudo de estratégia organizacional é feito a 

partir da perspectiva interpretacionista. Esta abordagem não-usual para estratégia 

traz algum risco, mas sua adequação ao caso fez o autor optar pelo caminho que lhe 

pareceu mais adequado e interessante. Norman Dezin esclarece o ferramental 

investigativo interpretacionista no texto abaixo: 

 
O estudo e a atribuição de sentido, motivo, intenção, emoção e 
sentimento, como esses estados mentais e interativos são 
experimentados e organizados pelos indivíduos que interagem, são a 
preocupação central do interpretacionismo. Os fluxos de situações que 
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as pessoas constroem, dão sentido e habitam, são os focos de estudo. 
[...] Descrições qualitativas, etnográficas e pesadas descrições 
detalhas da vida real representam os interesses metodológicos nas 
investigações interpretativas.  (DEZIN, in MORGAN, 1983, p.129, 
tradução do autor).  

 

Portanto, dentro desse posicionamento interpretacionista para análise de processo 

estratégico nas organizações, pretende o autor que as informações, a análises e as 

conclusões da presente pesquisa contribuam para a acumulação e expansão do 

conhecimento científico, tendo como objeto de estudo a estratégia de uma 

organização do terceiro setor. 

 

Quanto ao aspecto epistemológico, o presente trabalho pressupõe a separação 

entre pesquisador e objeto, mas não descarta influências possíveis das relações 

interpessoais entre entrevistado e entrevistador, ou entre observador e fenômeno 

observado. Para diminuir essas influências, procurou-se criar ambientes favoráveis e 

variáveis para seguidas entrevistas, ou quando na posição de observador, o autor 

posicionava-se de maneira mais neutra possível, para interferir o mínimo possível 

com o grupo ou fenômeno observado.       

 

A seguir, é necessário escolher um método, definido por atividades sistemáticas e 

racionais, para validação da pesquisa. Yin (1994) organiza no quadro 1, abaixo, os 

alternativas de estratégia de pesquisa, em função do tipo de questão da pesquisa, 

da existência ou não do controle pelo pesquisador sobre o fato observado, e da 

localização temporal desse fatos pesquisados. 

 

O método científico escolhido para a presente pesquisa foi o estudo de caso, de 

uso consagrado na pesquisa e no ensino de organizações. Nossas questões de 

pesquisa são no sentido de entender como e porque a organização teve sucesso e 

quais as estratégias utilizadas. Com isto nos resta como estratégia de pesquisa, 

segundo a classificação acima, apenas a pesquisa histórica ou o estudo de caso. 

Pela indisponibilidade de dados suficientes para o terceiro setor, e também porque 

nosso foco temporal é o presente e o passado recente, descartou-se a pesquisa 

histórica, chegando finalmente a um estudo de caso.  
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 “Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente quando as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 1994, p13). 

Assim, o objeto de análise do presente caso de pesquisa é uma organização do 

terceiro setor, onde as organizações necessitam, para seu sucesso, ter uma 

pluraridade de relações com o ambiente externo. A abordagem tem de ser sistêmica, 

pois as condições contextuais não podem ser desprezadas na formação de 

estratégia e no desempenho das organizações deste setor. 

 

Estratégia Tipo de Questão de 
Pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que Sim sim 

Levantamento quem, o que, onde, 
quantos, quanto Não sim 

Análise de arquivos quem, o que, onde, 
quantos, quanto Não Sim/não 

Pesquisa histórica como, porque Não não 

Estudo de Caso como, porque Não sim 
Quadro 1 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Fonte: Cosmos Corporation, in (YIN, 1994, p.6., tradução do autor) 

 

Definida a estratégia com sendo o estudo de caso, ainda resta escolher entre uma 

pesquisa comparativa (múltiplos casos) ou um caso único. A principal diferença 

reside no tipo de análise aplicada: na pesquisa comparativa, a abordagem é 

quantitativa, enquanto no estudo de caso único ela é qualitativa.  

 
“De forma abrangente, o desenho de caso único é eminentemente 
justificável sobre certas condições – onde o caso representa um teste 
crítico de teoria existente, quando o caso é um evento raro ou único, 
ou quando o caso serve a propósitos reveladores” (YIN, 1994, p.44, 
tradução do autor).  

 

Assim, definiu-se o estudo de um único caso, raro ou único, para proceder-se a 

uma análise principalmente qualitativa. Foi escolhida uma organização do terceiro 

setor com desempenho excepcional, e que desenvolve atividades com as quais o 
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autor da presente dissertação tem familiaridade (música e percussão), para melhor 

poder analisar seus aspectos qualitativos e interpretar seus aspectos quantitativos. 

Também o fato do autor ter conhecimento pessoal do fundador e líder da 

organização, bem como de sua família, facilitou bastante a interpretação das 

entrevistas, e ao mesmo tempo criou a necessidade de serem tomados cuidados 

relativos ao afastamento entre pesquisador e objeto pesquisado. 

 

 

1.3.1 Coleta de informações e validação 
 

 

Durante a pesquisa, foram utilizados os métodos de observação direta (durante 

uma dúzia de visitas à organização, e de presença em shows e ensaios), de 

entrevistas formais (com os líderes da organização), de coleta de dados da 

instituição, e do levantamento de ocorrências na mídia de citações relativas à 

organização. Também ocorreram entrevistas informais (conversas rápidas com 

outros membros, para comparação com as impressões manifestadas pelos líderes). 

 

Entrevistas formais: 
Foram feitas no total cinco entrevistas formais com os dois principais líderes da 

organização, sendo três com seu fundador e presidente, e duas com a coordenadora 

de programas e projetos. Como citamos anteriormente, a realização de entrevistas 

envolveu uma série de cuidados relativos ao clima psicológico e à relação 

entrevistador-entrevistado. A primeira entrevista com o fundador da organização foi 

quase informal, utilizando-se o entrevistador, como registro, apenas de anotações de 

frases importantes. A segunda foi formal e gravada, tendo como entrevistadores, 

além do autor desta dissertação, seu orientador. Especialmente na última entrevista, 

também gravada, conseguiu-se um clima onde o entrevistado sentiu-se à vontade 

para expressar “verdades e conflitos” até então ocultos em seus mecanismos 

discursivos de construção de sentido e gerenciamento de imagem. Isso permitiu uma 

melhor compreensão da dinâmica interna e externa da organização, incluindo seus 

pontos de tensão. 
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Algumas questões chaves foram refeitas a cada entrevista, para serem comparadas 

variações de versões e procurando-se minimizar o efeito da construção da 

racionalidade posterior aos fatos. 

 

Coleta de Dados da Instituição: 
Não havia grande quantidade de dados administrativos disponível, além dos 

operacionais e financeiros básicos. Se excluirmos os milhares de “clientes” (jovens 

beneficiários de seus programas educacionais e sociais), o porte estrutural-

administrativo da organização aqui estudada é pequeno (menos de cem pessoas), 

Esse é um dos motivos que explicou o fato da organização não ter, no passado, a 

preocupação de coletar dados completos ou séries históricas. Este fato está 

mudando com iniciativas recentes de levantamento desses dados. 

 

Levantamento de ocorrências na mídia impressa: 
Como a visibilidade para as organizações do terceiro setor é um dos fatores 

indutores de sucesso na captação de verbas e de colaborações diversas, e como a 

organização estudada aqui conta com presença na mídia desde seu início, foi feito 

um levantamento sistemático de todas as ocorrências de citação dela, durante toda 

sua existência, em um grande jornal de circulação nacional, para posterior análise 

quantitativa e qualitativa dessa sua presença na mídia.  

 

Como descreve Yin (1994), o estudo de caso utiliza-se de outras estratégias de 

pesquisa, como levantamentos, análise de arquivos e pesquisa histórica. 

Procuramos, então, utilizar também essas outras formas, de maneira a enriquecer 

ao máximo nosso caso único de pesquisa. 



19 

 

CAPÍTULO 2 - Terceiro Setor e Gestão Estratégica 
 
Neste capítulo, será feito um breve perfil do setor, das suas organizações, dos 

“players” nele envolvidos, e de referências teóricas para sua abordagem. Também 

serão descritas as diferentes perspectivas no estudo de estratégia empresarial, e, 

por último, as particularidades de estudo de estratégia no terceiro setor. 

 

 

2.1 Terceiro Setor no Brasil 
 
 
Para designar os vários tipos de organizações sem fins lucrativos no Brasil, 

encontramos, na mídia e na área acadêmica, uma série de nomes. Dentre eles tem-

se os seguintes termos: entidade filantrópica, associação, fundação, ONG, OSCIP, 

OSC, entre outros. Esse universo contempla desde organizações centenárias, como 

as Santas Casas de Misericórdia, até ONGs (organizações não governamentais) 

orientadas a questões mais recentes, como meio-ambiente. Para abrigar toda essa 

gama de organizações, passou-se a usar o termo guarda-chuva “Terceiro Setor”, 

especialmente no meio acadêmico, após a grande influência do “Johns Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project” (sobre o qual se discorrerá adiante), que 

ajudou a consagrar o termo no Brasil. A expressão terceiro setor passou a ser 

utilizada para designar o conjunto dessas instituições, fazendo uma definição pela 

exclusão (ou pela negação), ou seja: terceiro setor é o que não é público - primeiro 

setor -, mas também não é privado - segundo setor. (FERNANDES, 1994). Para ser 

mais precisa, essa definição clássica deveria excluir também as organizações 

religiosas e políticas, pois essa é a abordagem predominante.  

 

Para se entender a dinâmica atual do terceiro setor no país, deve-se descrever os 

principais atores que dele participam, ou seja, quem faz, quem ajuda e quem regula. 

Pela ordem, as entidades que prestam serviço social, as empresas que patrocinam, 

e o estado, que além de patrocinar, desenha o ambiente institucional. 
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2.1.1 Entidades Tradicionais de Assistência 
 

 

Conforme afirma Leilah Landim (1993) em sua pesquisa pioneira sobre a história do 

setor no Brasil, os primeiros registros públicos de entidades sem fins lucrativos 

(como as classificamos hoje) datam dos primeiros anos do século XX. Segundo 

anotações de aula do autor com o Prof. Merege (2003), o “dono” do espaço 

institucional para iniciativas do gênero foi a igreja, desde a época do império, e esta 

foi cedendo terreno para o estado, especialmente após a consolidação da república 

e seu novo desenho institucional. Assim, tivemos a existência de entidades sem fins 

lucrativos desde o começo da república, notadamente nas áreas de educação e 

saúde. As Santas-Casas, fundações de ensino, entidades filantrópicas ou de 

assistência social tradicionalmente fazem parte do universo institucional, social e 

organizacional brasileiro. Essas instituições necessitaram, para sua sobrevivência, 

de algum grau de barganha com o setor público, seja para obter recursos ou para 

enquadramento legal e institucional favorável (LANDIM, 1993). A necessária 

negociação financeira e política dessas entidades assistencialistas com o setor 

público não era compatível com a postura de oposição adotada por um tipo de 

organização que surgia com missões novas e diversas, as ONGs (FERNANDES, 

1994).      

 

 

2.1.2 ONGs 
 

 

Após os anos 70, vários movimentos sociais e ONGs surgiram para atender 

necessidades sociais, de educação e pesquisa e políticas. Nas palavras de 

Fernandes, “A primeira geração de ONGs na América Latina surgiu, via de regra, 

como uma solução ad hoc para uma falta de opções, que se imaginava ser 

conjuntural no sistema institucional existente” (FERNANDES, 1994, p.66).   

 

Esta época coincidiu com o avanço da redemocratização, no período dos governos 

dos generais Geisel e Figueiredo, quando enfraquecia progressivamente o poder 
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político e institucional do governo militar brasileiro. Semelhante era a situação 

política no resto da América do Sul. 

 

Por sua origem política de oposição, essas organizações tinham a tendência de 

aversão a iniciativas conjuntas com o governo, com outras entidades assistenciais 

(mais tradicionais) e com as empresas privadas. 

 

Nos anos 90, ao mesmo tempo em que se estabelecia a hegemonia neoliberal no 

pensamento econômico mundial (colocada em prática com a globalização e a 

priorização dos mercados), também ganhava força sua reação, apoiada no 

pensamento crítico.  Essa reação à hegemonia liberal manifesta-se no aumento de 

atenção da sociedade com problemas e aspectos ambientais, sociais e políticos. 

Neste ambiente propício (receptividade e conscientização da sociedade), 

organizações com novas missões surgem, crescem ou aumentam sua visibilidade. 

Antes solitário na mídia, o Greenpeace passou a ter companhia de ONGs destinadas 

a salvar espécies animais, ecossistemas, tribos indígenas, etc. Outras organizações, 

com missões mais tradicionais mas com uma  postura política semelhante também 

ganharam visibilidade, como a “Médicos Sem Fronteiras”. Particularmente 

importante para o Brasil foi a ECO´92. Após essa conferência mundial e sua grande 

cobertura na mídia, essas questões críticas chegaram ao grande público, e 

passaram a ser assunto jornalístico rotineiro. A partir dessa época popularizou-se o 

termo ONG no país. Hoje, usa-se esse termo no plural (ONGs) para representar todo 

o terceiro setor, inclusive na área acadêmica (site da Revista Eletrônica IntegrAção, 

do CETS-FGV)1 

 

Começa a haver uma maior destinação de verbas, pelas grandes empresas, para 

projetos ou ações sociais. Passa a aparecer na mídia e na literatura o termo 

responsabilidade social das empresas. 

 

 

2.1.3 As Empresas e a Responsabilidade Social 
                                            
1 Revista Eletrônica do Centro de Estudos do Terceiro Setor da FGV-SP. Endereço internet: 

http://integracao.fgvsp.br/

http://integracao.fgvsp.br/
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A organização estudada nesta dissertação tem grandes empresas nacionais e 

internacionais como parceiras, recebendo colaborações financeiras e apoios 

diversos. Como será visto adiante, na história da organização, vários momentos 

decisivos para aumento de instituição, dos projetos ou de sua importância foram 

apoiados e assim viabilizados pelas contribuições dessas grandes empresas. Mas o 

que leva uma empresa a doar milhões de dólares para projetos sociais? A resposta 

para tal motivação pode vir, principalmente, do conceito de “responsabilidade social 

das empresas”.  

 

 

2.1.3.1 Da Responsabilidade Civil e Criminal para a Responsabilidade Social 
 

 

Já nos anos 70 dava-se importância à responsabilidade das empresas, não só pelo 

temor de passivos legais. Naquela década, um incidente pontual envolvendo um 

conhecido medicamento fez com que fossem redesenhadas praticamente todas as 

embalagens de remédio do mercado, com a criação de lacres, para impedir a 

violação (e adulteração) prévia à abertura do produto.  Conta a indústria protagonista 

do caso, de forma heróica: 

 
O uso de lacres plásticos começou na década de 70, com o famoso 
caso de adulteração do Tylenol líquido, da Johnson & Johnson dos 
Estados Unidos. Na época, a empresa teve que indenizar 
consumidores e promover rápidas mudanças na embalagem do 
produto. Surgia, então, o lacre plástico, ajudando a Johnson & 
Johnson a reconquistar a confiança dos usuários e a manter o Tylenol 
na liderança de seu segmento. Hoje, os lacres plásticos aparecem 
também nos alimentos, bebidas, cosméticos e artigos de higiene 
pessoal. (Jornal de Plásticos, jan/1999)2  

 

Duas décadas depois, em outubro de 1996, um segmento do programa jornalístico 

“48 hours”, da CBS americana, detalhava o abuso de trabalhadores da Nike no 

Vietnam. Popularizou-se a expressão “sweat-shop”, que seria o equivalente, na 

nossa era, das galés gregas da era antiga. O escândalo tornou-se um ícone de 

desastre de imagem, e passou a assombrar os profissionais responsáveis pelos 

                                            
2 Jornal de Plásticos, Janeiro/99, disponível em http://www.jorplast.com.br/secoes/Jan99.html 
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aspectos institucionais das empresas. Uma consulta no Google usando a expressão 

“sweat shop” simultaneamente com a palavra “nike” resulta em mais de 2.000 

páginas. Existe um web-ring (sites de mesmo assunto, unidos por link circular) “anti-

nike” com meia centena de websites participantes3. Esse episódio fez com que 

algumas grandes empresas passassem a avaliar toda a sua cadeia de suprimentos, 

pois no caso de uma denúncia grave envolvendo um fornecedor, elas poderiam ser 

vistas como co-responsáveis.  

 

Não existe especificamente a figura da responsabilidade social das empresas na 

legislação brasileira. Atualmente esse conceito é de natureza ética, não jurídica4. 

Poder-se-ia usar, em questões de responsabilidade social, no limite, o 

enquadramento da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conhecida como Lei das S.A.. Ela já 

previa, em seu artigo 116, parágrafo único, responsabilidade dos controladores: 
 
“O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a 
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que 
atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.” 

 

Até a década passada, as empresas temiam em primeiro lugar os processos 

judiciais, ou seja, responsabilidade civil e criminal. A responsabilidade civil é da 

empresa, com risco de indenizações, e a criminal é atribuída às pessoas físicas 

controladoras da sociedade, com risco de multas e prisão. Num segundo lugar vinha 

a preocupação de evitar danos às suas imagens institucionais. Hoje, tem-se mais a 

perder, pois somou-se às responsabilidades das empresas a responsabilidade 

social. Talvez mais que somar, o termo responsabilidade social tenha englobado (no 

senso comum) o anterior, pois tem um status ético superior ao da responsabilidade 

civil e criminal. O risco anterior era principalmente com a justiça, e com atores bem 

definidos: acionistas, funcionários, colaboradores, consumidores e vizinhos. O 

conceito de responsabilidade social é mais amplo, pois além do sistema judiciário, 

toda a sociedade pode “julgar” uma empresa, e conscientemente prejudicar sua 

imagem. É verdade que o caso “sweat shop” não tirou a Nike do mercado, nem a 

                                            
3 http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5232/links.html  
4 Consulta ao Dr. José Paulo Alves Pequeno, sócio da Noronha Advogados (São Paulo, SP) 
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feriu mortalmente, mas o incidente gerou todo uma comunidade cuja missão é ser 

inimiga da empresa. Esse fenômeno de sites internet dedicados a combater 

empresas, artistas e outros chama-se “hate-sites”, e mesmo que sejam feitos em 

grande parte por adolescentes fanáticos porém inofensivos, não se pode negar 

algum dano. Foi descrito até aqui a responsabilidade social como risco ou ameaça, 

contudo existe a visão oposta, de oportunidade ou dever. 

 

 

2.1.3.2 Responsabilidade Social como Dever ou Oportunidade. 
 

 

O crescimento da preocupação crítica com o rumo econômico e sócio-ambiental no 

mundo, após a globalização, passou a permear as empresas, seja por iniciativa 

pessoal de seus dirigentes ou por exigências de mercado, e passamos a ouvir o 

termo “Responsabilidade Social das Empresas” com um tom otimista, a partir do final 

da década de 90.  Se foi descrita acima a responsabilidade social como geradora de 

preocupações para as empresas, vamos agora descrever o extremo oposto, o de 

geração de oportunidades. Com essa nova abordagem, passou-se a substituir a 

expressão “responsabilidade social das empresas” por “ação social das empresas”. 

A vantagem da nova terminologia é substituir o caráter de obrigação e “peso” 

atribuído à palavra responsabilidade pelo sentido mais positivo da palavra ação, que 

não traz nenhum tipo de obrigatoriedade implícita. O autor prefere continuar usando 

a expressão anterior, de “responsabilidade social”. 

 

Com a popularização do conceito na sociedade, tornou-se atrativo ter uma imagem 

de responsabilidade social. Algumas empresas buscaram explorar a oportunidade 

pela via institucional, com a busca de certificações de responsabilidade (como 

“Empresa Amiga da Criança”, da Abrinq), ou a ISO ambiental. Outras empresas 

seguiram o caminho do marketing, e passaram a ter nesse aspecto seu principal 

diferencial de marketing, como a Body Shop (Inglaterra). Essas alternativas acima 

trazem pouco ou nenhum efeito para o terceiro setor. Somente quando as empresas 

privadas destinam verbas (ou outro tipo de apoio) às entidades sociais é que ocorre 

o efeito real da responsabilidade social nas organizações do terceiro setor. 
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Desta forma, a primeira motivação de uma empresa privada em desviar recurso que 

era destinado a gerar lucro para um gasto social, seria considerar o gasto social 

como um investimento em imagem, pois ao patrocinarem projetos ou criarem 

institutos, as empresas privadas podem conseguir um retorno, via mídia, importante 

para construir uma imagem favorável da empresa. Quando uma ONG tem exposição 

costumeira na mídia (como é o caso da associação estudada neste trabalho), pode 

ser aplicada a mesma lógica de retorno dos patrocínios esportivos, calculando-se o 

tempo de exposição como propaganda paga e comparando com o valor investido no 

projeto.  

 

A segunda motivação das empresas em contribuir com o terceiro setor é a existência 

de benefícios fiscais em contrapartida a essas contribuições, que variam com as 

legislações tributárias dos países, mas nunca são irrelevantes.  

 

A terceira motivação para contribuição seria usar o poder econômico da empresa 

para beneficiar o social. As empresas que declaram esse tipo ação assumem o 

discurso do dever, e justificam seu envolvimento em projetos sociais com base na 

missão declarada da empresa, citando seus parágrafos de responsabilidade social. 

Retribuição à sociedade e valorizações diversas são os argumentos mais 

constantes. Notamos também a presença de argumentos emotivos, como no caso 

da ONG estudada, onde num dos seus projetos sociais de inclusão digital (chamado  

“Garagem Digital”, desenvolvido em parceira entre a Associação Meninos do 

Morumbi e a HP do Brasil), o caráter emocional declarado foi explícito, quando o 

representante da empresa declarou que a HP também havia começado como um 

sonho, com dois jovens em uma garagem. A figura “garagem” era admissível pela 

localização do projeto no prédio da associação, mas é indevida pelo porte, uma área 

de mais de cem metros quadrados. Esse projeto social teve bastante sucesso, e foi 

o primeiro no Brasil a receber prêmio do CCA (Corporate Conscience Awards), para 

os melhores projetos sociais do mundo. 

 

Uma vez destinadas as verbas, de qual maneira esse dinheiro é aplicado em 

projetos de responsabilidade social e ambiental?  
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As duas alternativas mais comuns para a aplicação dessas verbas são o 

estabelecimento de parcerias em projetos com organizações do terceiro setor, ou a 

constituição de institutos próprios. A coordenadora de projetos da instituição 

estudada na presente dissertação declarou5 sentir uma tendência recente das 

grandes empresas em dar preferência a institutos próprios, muitas vezes replicando 

projetos de sucesso originalmente desenvolvidos em parcerias com ONGs. O 

presidente da associação vai mais longe, citando essa replicação, pelas empresas, 

de projetos desenvolvidos originariamente em parceria com a Meninos do Morumbi 

com a metáfora de que as empresas usam a associação com “útero de projetos”6, e 

que quando a criança nasce bem (o projeto), eles levam embora. 

 

Um outro tipo de colaboração, não-financeira, também está tendo origem em 

algumas empresas, onde é incentivada e valorizada a prestação de serviço 

voluntário por seus funcionários.  O projeto “Garagem Digital”, citado acima, contou 

com o trabalho voluntário de funcionários da HP, numa iniciativa conjunta dessa 

empresa com a associação. 

 

Tratamos até aqui de dois tipos de instituições com missões sociais 

(assistencialistas e ONGs), e das empresas privadas, que atuam como financiadoras 

das primeiras. Falta-nos agora olhar o papel do Estado, como financiador e como 

definidor das regras institucionais da sociedade. 

 

Como será visto adiante, na pesquisa do perfil do terceiro setor, o Estado, enquanto 

financiador, destina verbas públicas que são utilizadas por 43% das instituições do 

setor, através de convênios e subvenções governamentais. 

 

 

2.1.4 Assistencialismo de Estado. 
 

 

                                            
5 Entrevista gravada em 10.08.2004, com Lígia Pimenta, coordenadora de programas e projetos da 

Associação Meninos do Morumbi. 
6 Entrevista gravada em 19/10/2004, com o presidente da associação. 
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De 1942 (data de sua criação) até 1995, o órgão do governo responsável pelo 

atendimento dos setores mais carentes da população (que não eram cobertos por 

outras iniciativas assistenciais) era a LBA - Legião Brasileira de Assistência. Como 

ela não era uma prestadora de serviços, seu papel era estabelecer convênios com 

entidades sem fins lucrativos para que estas oferecessem o serviço. Os titulares do 

LBA eram as primeiras-damas (da União e dos estados). Notamos assim um vício de 

origem nesse modelo, pois, ao se vincular os principais institutos de assistência 

social às primeiras-damas (da união e dos estados), criou-se um perfil político 

clientelista que afasta a ação do órgão das suas prioridades naturais (seus objetivos 

sociais), submetendo-as a interesses políticos específicos. Landim observa que “A 

LBA [...] foi, durante grande parte de sua história, o terreno da “caridade social” das 

primeiras-damas dos estados e instrumento da política clientelística do governo”. 

(LANDIN, 1993, p.27) 

 

Atualmente, parte das verbas públicas destinadas a aplicações sociais é destinada a 

organizações do terceiro setor, através do estabelecimento de parcerias em projetos. 

A outra contribuição importante do Estado é implementar leis de incentivo a 

atividades como as desenvolvidas pelo terceiro setor, como a Lei Ruanet, de 

incentivo à cultura.    

 

 

2.1.5 Enquadramento Legal das Não-Lucrativas 
 

 

Desde 1935 o estado atesta, através da lei de Declaração de Utilidade Pública, 

quais organizações podem ser classificadas como tal e, portanto, serem 

beneficiadas das respectivas isenções tributárias. Tal faculdade de conceder esta 

declaração compete ao Presidente da República.    

 

A Lei nº 9790/99, conhecida como “Lei das OSCIPs” (Organização Civil de Interesse 

Público), procurou estabelecer um novo marco legal para o setor, em face da 

evolução da sociedade civil e das novas formas de contribuição social que 
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ganharam destaque, como o voluntarismo e o surgimento da “responsabilidade 

social das empresas”. 

 

Algumas características dessa lei eram inovadoras, como a possibilidade de 

remuneração dos gestores dessas organizações, e de parcerias com o poder 

público. Outra importante modificação foi a redefinição do termo “sem fins 

lucrativos”: na legislação anterior, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos 

efetivamente não poderia auferir lucro, mas na nova legislação essa restrição 

desapareceu, sendo substituída pela restrição da distribuição de lucros, ou seja, a 

pessoa jurídica sem fins lucrativos pode ter lucro, mas este deve ser reaplicado para 

alcançar seus objetivos sociais, e portanto não pode ser distribuído entre seus 

associados, gestores, conselheiros, funcionários ou doadores (ALVES, 2002). 

 

Mais um aspecto interessante dessa lei é que ela estabelece quais as atividades-fim 

são válidas para o enquadramento como OSCIP, o que permitiu a inclusão de novas 

atividades, como defesa do meio ambiente, promoção do voluntariado, cidadania e 

outros. Como é normal no processo legislativo brasileiro, após a promulgação da Lei 

9790, em 23/03/1999, ainda havia uma lacuna no que se refere aos critérios de 

seleção das entidades parceiras, para fins de obtenção de verbas públicas. Isto (o 

critério seletivo das entidades parceiras) foi corrigido com a regulamentação pelo 

Decreto 3.100, de 13/06/99, que estabeleceu o concurso de projetos ou programas 

como o mecanismo de seleção (BARBOSA, 2002) 

 

Pretendia o governo, ao promulgar tal legislação, que houvesse uma migração em 

massa das organizações sem fins lucrativos para o novo formato institucional de 

OSCIP. Contudo, isto não ocorreu, pois somente 7% das organizações presentes no 

Mapa do Terceiro Setor (que será visto adiante) adotaram essa classificação. As 

razões para tal insucesso não foram determinadas. 

 

 

2.1.6 O Terceiro Setor no Mundo Acadêmico 
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Na esfera acadêmica, olhada a partir da perspectiva brasileira, utilizou-se o presente 

estudo da classificação utilizada pelo Prof. Merege em seus cursos de terceiro setor 

na EAESP-FGV, onde identificamos três diferentes visões sobre o terceiro setor, 

com base em suas origens culturais. A primeira é a visão “americana” representada 

pelo projeto Johns Hopkins, a segunda é a “francesa”, representada por Jacques 

Defourny e Patrick Develtere, e a terceira é a visão “latina”, representada por Ruben 

Fernandes.    

 

 

2.1.6.1. Johns Hopkins: O Projeto Comparativo do Setor Não Lucrativo 
 

 

Apesar de sua longa existência, o setor onde habitam as organizações não-

lucrativas carecia de estudos, sendo até recentemente invisível em termos de dados 

estatísticos e consideração quanto ao estabelecimento de políticas públicas ou 

privadas. O setor não lucrativo não dispunha de informações agregadas nem de 

uma abordagem comum. Nos diversos países, este setor não tem suas séries 

históricas de dados coletados da mesma forma que os dois primeiros setores 

(público e privado).  

 

A partir de um encontro de líderes filantrópicos em Bonn (Alemanha) em 1988, 

decidiu-se que era necessária uma pesquisa que permitisse estabelecer uma base 

comum de estudo do terceiro setor, inserindo definitivamente este último no mapa 

econômico do mundo. (SALAMON, 1994). 

   

Os principais objetivos do estudo foram identificados como: 

a) Identificar o escopo, estrutura e base financeira do setor não lucrativo nos 

países pesquisados, usando uma abordagem comparativa e consistente; 

b) Entender as origens históricas e a posição legal do setor em diferentes 

partes do mundo, e os fatores que promovem ou atrasam o desenvolvimento 

do mesmo; 

c) Prover melhores fundamentos para políticas privadas e públicas em relação 

ao setor não produtivo; 
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d) Melhorar a visibilidade do setor junto aos líderes governamentais e 

privados e ao público em geral, e 

e) Estimular as capacidades locais de continuar esse projeto no futuro. 

 

Para a localização da pesquisa, foram escolhidos doze países para aplicá-la, sendo 

sete países desenvolvidos (Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e 

França), cinco países em desenvolvimento (Brasil, Gana, Egito, Índia e Tailândia), e 

um país do antigo bloco socialista (Hungria).  

 

O critério básico de inclusão e exclusão de organizações no estudo foram suas 

características operacionais e estruturais. Baseado nessa definição 

estrutural/operacional, foram incluídas as organizações que fossem formalmente 

constituídas, de direito privado, não comerciais (no sentido de distribuir lucros), 

autogeridas, e voluntárias. Os critérios de exclusão, a partir dessa mesma definição 

estrutural/operacional, foram as organizações seguintes e seus derivadas:  

congregações religiosas, partidos políticos, cooperativas, bancos mútuos de crédito 

e poupança, companhias de seguros mútuos, e finalmente, as agências 

governamentais. 

 

O segundo critério de inclusão era a finalidade da organização. Foram consideradas 

como finalidades válidas as que desenvolvessem atividades ligadas a cultura e 

recreação, educação e pesquisa, saúde, serviço social, meio-ambiente, 

desenvolvimento e habitação, cidadania e de defesa de direitos, intermediários 

filantrópicos, orientadas para negócios e profissões, e outras. 

 

Os resultados econômicos constatados pela pesquisa foram que as NPOs (ou 

organizações não lucrativas, em inglês) estão determinantemente presentes em 

muitos serviços públicos, especialmente em saúde e educação. Constituem a 

parcela dominante, por exemplo, nas instituições de ensino superior do Reino Unido 

(100%), das orquestras (95%) e dos leitos de hospital (51%) nos EUA.  
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Também afirmou essa pesquisa que o setor não lucrativo é uma indústria de peso 

cujo emprego e gastos ultrapassam alguns dos maiores negócios do mundo em 

várias ordens de grandeza. 

   

Assim, conclui a pesquisa que independentemente de sua importância social, moral 

ou política, o setor não lucrativo é também importante em termos puramente 

econômicos. Em média, a pesquisa apontou que um em cada onze empregos era do 

setor não lucrativo, muito mais do que se supunha inicialmente. 

 

Comparando os resultados de participação do setor nos diversos países, foi usada a 

metáfora de “uma casa com muitos cômodos”, onde a configuração desses cômodos 

varia amplamente de país para país, mas mantendo relativamente constantes as 

dimensões externas da construção, ou seja, seus perfis internos de distribuição 

variam, mas a participação relativa do terceiro setor na economia é semelhante. 

 

A pesquisa do Johns Hopkins concluiu com o estabelecimento de oito questões 

críticas para o setor não lucrativo na época (1994): 

1- Visibilidade; 

2- Legitimidade; 

3- Superação do conflito com o estado: cooperação; 

4- Parceria com o estado; 

5- Outras formas de receita fora do estado; 

6- Transparência contábil; 

7- Profissionalizarão 

8- Globalização de demandas 

 

 

2.1.6.2. A Economia Social de Defourny & Develtere 
 

 

A abordagem dos autores franceses é baseada num conceito mais amplo de terceiro 

setor do que a visão anterior, expressa pelo projeto do Johns Hopkins. Além das 
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associações, o incluem duas outras categorias que no Brasil podem ser classificadas 

como cooperativas.  

 

A definição de economia social de Defourny e Develtere (1999)  inclui todas as 

atividades econômicas conduzidas por empresas, cooperativas, associações e 

sociedades de ajuda mútua, cuja ética obedeça a quatro princípios, sendo estes: o 

primeiro é que a prestação de serviço a seus membros ou à comunidade seja 

colocada acima dos lucros, o segundo é que a  gestão deve ser autônoma, o terceiro 

é que o processo de tomada de decisões seja democrático, e o quarto e último, que 

haja primazia de pessoas e do trabalho sobre o capital na distribuição de receitas.  

 

É interessante a observação dos autores de que a economia social é filha da 

necessidade. No limite, essa interpretação remete-nos novamente aos aspectos 

seminais da sociedade humana. É fácil entender, em termos lógicos e racionais, que 

a associação humana (e até a animal) nasce de uma necessidade conjunta. Mesmo 

em termos freudianos de psicanálise social, esse mecanismo já estava presente 

quando os irmãos uniram-se para matar o poderoso chefe da horda. Ali nascia a 

sociedade humana (ENRIQUEZ, 1990). 

 

Saindo desses primórdios da humanidade, após estabelecimento da sociedade, 

surgiu uma segunda necessidade além da sobrevivência: a necessidade psicológica 

de pertencimento a um grupo unido por uma identidade coletiva e compartilhando 

um destino comum. Essa é identificada pelos autores como a segunda força que 

impulsiona a economia social. 

 

De forma mais específica, sendo a economia social fruto da necessidade, ela própria 

deve ser diferente para diferentes tipos e níveis de necessidade. Sendo diferentes 

as necessidades, também serão os projetos que tentarão supri-las ou minimizá-las. 

Países pobres tendem a concentrar sua economia social nos aspectos mais 

próximos à sobrevivência, enquanto países mais ricos concentram sua economia 

social em projetos ligados à qualidade de vida e defesa do consumidor, ou em 

investimento em projetos nos países mais pobres, por exemplo. Lembramos que, 

dada a pluralidade de demandas e seus diversos “cortes” sociais e econômicos, 
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nada impede que questões como o feminismo e a proteção do meio-ambiente 

estejam presentes em diversos tipos de sociedades e economias. 

 

 

2.1.6.3 Terceiro Setor: acrescentando a visão latina. 
 

 

Às duas abordagens já citadas (americana e francesa) o autor gostaria de 

acrescentar uma terceira, a da América Latina, aqui representada por Fernandes 

(1994). 

  

Pode-se dizer que as três visões, mesmo tendo extensas similaridades, são bastante 

diferentes especialmente em função de qual ciência se utiliza para análise e de seus 

respectivos ferramentais. 

 

A abordagem latino-americana de Fernandes (1994) coloca sua atenção na 

cidadania. Interessam os processos políticos e os caminhos de expressão da 

cidadania. 

 

Fernandes concentra o foco em assunto, época e local. Sua abordagem tem um 

sabor de dinâmica social e política, dentro de uma perspectiva histórica e localizada 

na América Latina. Sua maior especificidade permite abordar com mais propriedade 

e precisão os principais aspectos do terceiro setor, da maneira como ele é percebido 

no Brasil. Também diferenças culturais importantes são consideradas para melhorar 

a compreensão do surgimento, expansão e características do fenômeno na América 

Latina.  

 

Não é de se estranhar que a preocupação com a cidadania seja tão presente no 

continente, posto que seu histórico recente de governos ditatoriais não permitiu que 

o desenvolvimento da cidadania seguisse seu curso normal. Cita o autor, como 

exemplo, que, impedidos de outras formas de participação e expressão, cidadãos 

tinham com único canal de participação político-social a atenção às camadas mais 

baixas da população (a “base” da pirâmide social), onde o estado repressor não 
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chegava ou não se interessava. O curso normal de desenvolvimento da cidadania 

vem sendo retomado após a democratização quase total do continente, 

principalmente através do fortalecimento institucional que a estabilidade política 

permite. 

 

A Abordagem francesa, representada aqui por Defourny e Develtere (1999), auto-

rotulada como “Economia Social”, tem uma abordagem centrada nos princípios 

cooperativos. A maior atenção é dada às condições que fazem nascer e se manter 

as iniciativas de economia social. Os aspectos associativos e suas motivações 

também ocupam papel central.   

 

A abordagem americana, representada pela classificação oriunda do estudo da John 

Hopkins, tem sua abordagem centrada na proibição da distribuição de lucros.  

 

Portanto, pode-se dizer que a abordagem americana é eminentemente formal, legal 

e institucional, principalmente para atender à finalidade daquele estudo (estabelecer 

padrões de classificação e levantamento de dados comparativos sobre o setor).  

 

Contudo, além desse aspecto pragmático, também ela parte, como é natural na 

cultura anglo-saxã, de um ponto de vista principalmente econômico. Não são 

desconsiderados os aspectos, finalidades e conseqüências sociais e políticas, mas  

eles não ocupam o centro da análise. Interessa primeiro o tamanho, expresso em 

percentual como “participação de mercado” das organizações e dos níveis de 

emprego gerados pelo setor. Novamente é necessária a defesa dessa postura para 

permitir a comparação do setor entre países. 

 

Curiosamente, se fizermos uma análise simbólico-cognitiva dos termos usados para 

classificar cada uma das versões, percebe-se como a carga histórica e cultural induz 

determinadas visões sobre outras. Assim, no Brasil, fala-se de ONGs, com o intuito 

de negar (ou se afastar) do poder predominante do estado. Já a visão americana 

usaria o termo organização não lucrativa para negar (ou se afastar) do poder 

dominante da iniciativa privada. Restando os franceses, pode-se dizer que sua 

bagagem humanista os faz preferir analisar aspectos associativos e sociais. 
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Para concluir, não se deve deixar a impressão de que as três visões apresentadas 

aqui sejam incompatíveis. Existem grandes semelhanças entre suas preocupações e 

intenções. Como qualquer abordagem teórica de algum tema, o pluralismo é 

saudável, gera insights por contraposição e ajuda a compensar o grande hábito 

cognitivo ocidental do cartesianismo.  

 
 

2.1.7 Perfil Atual do Terceiro Setor no Brasil7 
 

  

Serão utilizadas aqui as informações do projeto “Mapa do Terceiro Setor”, do CETS-

FGV, disponibilizadas após o primeiro ano do projeto, em setembro de 2004, que 

contém dados de mais de três mil organizações. A adesão ao mapa é facultativa, e 

também depende de divulgação, assim, o projeto não é um censo, e não tem a 

pretensão de cobrir todas as organizações do país, embora tenha essa esperança 

dentro de alguns anos. Em algumas regiões fez-se efetivamente o censo, tendo sido 

coletadas informações de todas as organizações da área. É o caso da região 

metropolitana de Belém (PA), de Santos (SP), de Juiz de Fora (MG) de Londrina 

(PR) e outras. 

 

Outro aspecto importante do mapa é que ele foi elaborado com base nos critérios do 

“Manual de Contas do Terceiro Setor” publicado recentemente pela Organização das 

Nações Unidas (ONU)8, cuja intenção é que este modelo seja aplicado no sistema 

de contas nacionais dos países-membros, possibilitando a inclusão do terceiro setor 

nas estatísticas econômicas mundiais e a comparação de dados nacionais e 

internacionais. A última atualização encontrada no website da ONU sobre esse 

manual (27/fevereiro/2003) apontava os países que já o haviam implementado na 

época (Israel, Austrália, EUA., Itália, Bélgica e Canadá), e outros em processo de 

implementação, dentre eles o Brasil.   

                                            
7 Retirado do Mapa do Terceiro Setor, do CETS - FGV 
8 Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, (document 

E/CN.3/2002/8/Add.1) 
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As informações do Mapa do Terceiro Setor estão disponíveis, com atualização 

semanal, no website da Revista IntegrAção.9, ou em seu endereço internet próprio 

(http://www.mapa.org.br/).  

 

 

2.1.7.1 Perfil das Organizações do Terceiro Setor: Área de Atuação 
 

 

A pesquisa do CETS-FGV mostra que as duas áreas de atuação predominantes são 

a área de educação, com quase um terço do total (32%), seguida de assistência e 

promoção social, com 22%. Restam para a área de meio ambiente apenas 5%, 

mesma participação da área de cultura e recreação, que é onde se classifica a 

organização objeto do estudo de caso da presente dissertação. 

 

5%

10%
22%

12%

32%

14%

5%

Educação e Pesquisa

Desenv. Comunitário, Social e
Econômico/Moradia
Assistência e Promoção Social

Saúde

Cultura e Recreação

Meio Ambiente

Outras

Gráfico 1: Área Principal de Atuação das Organizações do Terceiro Setor 

Fonte: CETS-FGV - Mapa do Terceiro Setor  

 

                                            
9 Endereço eletrônico: http://integracao.fgvsp.br/  
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2.1.7.2 Perfil das Organizações do Terceiro Setor: Enquadramento Jurídico 
 

A distribuição de identidade jurídica das organizações mostra que 94% delas são 

associações civis, enquanto os 6% restantes são fundações.  A organização 

pesquisada no presente trabalho é uma associação civil, sem ser uma OSCIP. 

Dentre as associações civis, apenas 7% delas têm a classificação de OSCIP, ou 

seja, estão enquadradas na Lei 9.790/99. Constata-se então que a adesão a essa lei 

não foi a esperada pelos legisladores. 

 

 

 

7%
6%

87%

Associação Civil

Fundação de Direito Privado

OSCIP

Gráfico 2: Enquadramento Jurídico das Organizações do Terceiro Setor 

Fonte: CETS-FGV - Mapa do Terceiro Setor  
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2.1.7.3 Perfil das Organizações do Terceiro Setor: Por Orçamento Anual. 
 
Nota-se que o perfil de orçamento anual das organizações é bem distribuído, sendo 

que quase a metade (49%) tem orçamento superior a 100 mil reais/ano. Com R$ 3 

milhões anuais, a associação analisada aqui está entre as 23% de maior orçamento.  

 

 

 

19%

17%

15%

26% 23%
Até 10 mil

10 mil até 50 mil

50 mil até 100 mil

100 até 500 mil

Acima 500 mil

Gráfico 3: Orçamento Anual das Organizações do Terceiro Setor 
Fonte: CETS-FGV - Mapa do Terceiro Setor  
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2.1.7.4 Perfil das Organizações do Terceiro Setor: Por Fonte de Captação. 
 

Esse percentual expressa a participação de organizações que utilizam cada um dos 

meios de captação. Notamos que dois terços delas obtém recursos através de 

campanhas, eventos e doações.  Mais da metade (56%) utilizam colaboração de 

associados, e 43% têm no dinheiro público uma origem de recursos. Um terço delas 

vende produtos ou serviços e 13% contam com doações internacionais. Apenas 

43% delas utilizam-se de verbas públicas. A associação objeto do presente estudo 

de caso utiliza-se de todas as formas citadas acima, mas com menor intensidade 

justamente nas que mais representam para o setor (eventos/campanhas e doações 

de pessoas físicas).  

 

 

 

69% 68%
65%

56%

43%

34%

22%

13%

Eventos e Campanhas

Doações de Pessoas Físicas
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Jurídica

Associados

Convênios e Subvenções
Governamentais

Venda de Produtos e Serviços

Aplicações Financeiras

Doações de Organizações
Internacionais

Gráfico 4: Formas de Captação de Recursos das Organizações do Terceiro Setor 
Fonte: CETS-FGV - Mapa do Terceiro Setor  
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2.1.7.5 Perfil das Organizações do Terceiro Setor: Como se Mantém. 
 

Aqui a separação se faz pelo tipo de recurso: próprio, público ou privado. Nota-se 

que a maioria das organizações utiliza os três tipos de recursos (como é o caso da 

organização analisada), e das que utilizam apenas um tipo, tem-se em ordem 

decrescente: só próprios: 18%, só privados 11% e somente recursos públicos: 4%.  
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10%

11%

11%

16%

18%

30%

Próprios, Públicos e Privados

Somente Recursos Próprios

Recursos Próprios e Privados

Somente Recursos Privados

Recursos Públicos e Privados

Recursos Próprios e Públicos

Somente Recursos Públicos

Gráfico 5: Origens de Recursos das Organizações do Terceiro Setor 
Fonte: CETS-FGV - Mapa do Terceiro Setor  
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2.2 Diferentes perspectivas no estudo de estratégia empresarial 
 

O termo estratégia apresenta-se nos principais dicionários brasileiros como de 

origem militar. A abordagem que será utilizada no presente estudo é a de estratégia 

como sendo um padrão de ação estabelecido em função de objetivos.   

 

Como citou-se anteriormente na seção dedicada a metodologia, o campo de 

estratégia organizacional depende e está sujeito ao mesmo conjunto de paradigmas 

e modelos que sustentam as Teorias das Organizações. Como exemplo, segundo 

BURRELL e MORGAN (1979), entre os quatro paradigmas determinantes em T.O., 

tem-se o funcionalismo, que se apóia em conceitos como “homem econômico”, e 

divisão clara entre concepção e execução do trabalho, enquanto o 

interpretacionismo analisa as organizações como realidades socialmente 

construídas. Essas visões não são conciliáveis dentro de T.O., pois partem de 

pressupostos básicos (paradigmas) diferentes. Também em Estratégia existem as 

correspondentes escolas teóricas, que também partem de pressupostos diferentes 

sobre a realidade das organizações. 

 

Em estratégia, a classificação e categorização acadêmica não pode ser vista como 

produtora de abordagens rivais ou mutuamente excludentes. Categorias derivam de 

modelos, que excluem grandes partes da realidade ao serem construídos. Assim, no 

mundo da prática empresarial, pode-se encontrar exemplos de organizações para 

cada categoria teórica, e mesmo dentro de uma única organização podem ocorrer 

transformações ao longo do tempo que obriguem à sua reclassificação, migrando de 

uma categoria teórica para outra. 

 

Considerar ou não o ambiente externo, se é possível agir nele ou somente reagir a 

ele, se a realidade é uma apenas uma representação mental ou se ela “está lá fora”, 

são exemplos de questões paradigmáticas que conduzem a diferentes abordagens 

do que são organizações e quais seus padrões de ação (ou estratégias). 

 

Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) classificaram o campo de estratégia em três 

grupos e dez escolas.  
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No primeiro grupo, a ênfase é de como as estratégias devem ser formuladas. 

Formam essas escolas o grupo prescritivo, ou racional, que pressupõe processo 

estratégico “top-down”, com comando e controle. As bases teóricas das escolas 

deste grupo são ciências como Teoria de Sistemas, Cibernética, Economia, e 

História Militar.  Fazem parte da tradição funcionalista e respondem por grande parte 

das publicações do campo acadêmico. A predominância dessas abordagens 

também ocorre na prática das empresas, e no senso comum, onde a imagem 

popular de estratégia é a do planejamento estratégico. Compõem o grupo 

prescritivo: Escola do Design, Escola do Planejamento e Escola de Posicionamento. 

 

O segundo grupo, o descritivo, o interesse é como as estratégias são de fato 

formuladas. As bases teóricas das escolas deste grupo pertencem às ciências 

humanas, como Psicologia Cognitiva, Ciência Política, Antropologia e Biologia. 

Compõem o grupo descritivo: Escola Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola de 

Aprendizado, Escola de Poder, Escola Cultural e Escola Ambiental. 

 

O terceiro e último grupo é composto por um único elemento: a Escola de 

Configuração. Ainda segundo Mintzberg (1999), esta escola representa uma 

tentativa de conciliação entre todas as outras escolas, e possui duas alas, sendo 

uma mais acadêmica e descritiva, que considera a empresa como uma configuração 

de “clusters” de características e comportamento. A outra ala, mais prescritiva, 

orientada à prática e promovida por consultorias, identifica as várias configurações 

como estados, dando atenção às transformações de estado adequadas a cada 

situação ou momento da empresa. 

  

Dessas dez escolas de estratégia apresentadas por Mintzberg, tem-se a Escola 

Empreendedora como a que mais se aproxima da organização focal deste estudo. 

Esta foi a impressão do autor após as primeiras entrevistas, confirmada ao longo 

desta pesquisa, e que também é apoiada por Mintzberg et al:  
 
[...] uma nova empresa está em uma situação em que necessita de 
uma liderança vigorosa e uma visão rica, uma vez que a direção 
precisa ser fixada e os nichos assegurados. (Isto tende a valer 
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também para novas agências governamentais e organizações sem fins 
lucrativos)” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

 

A escola de empreendedorismo situa-se, segundo os autores acima, na fronteira 

entre os grupos prescritivo e descritivo, emprestando características de ambos. 

Assim, como exemplo, na questão da hierarquia, tem-se ao mesmo tempo a 

existência de uma liderança e um controle “top-down” (típicos do grupo prescritivo), e 

também um processo emergente de aprendizado organizacional (“bottom-up” – 

típico do grupo descritivo). A escola empreendedora tem sua atenção principal na 

figura do líder empreendedor. Tende a ser a configuração inicial das organizações, e 

também é muito importante em momentos de redefinição ou reforma organizacional.  

 

Se fôssemos resumir a escola empreendedora em uma só palavra, esta seria visão. 

A visão a que nos referimos é a do líder empreendedor. Mas, em estratégia, o que é 

visão? Ver mais adiante, no tempo, que os outros? Ver princípios ou oportunidades 

“escondidas” ? Henry Mintzberg (2000), a partir de um trabalho de J. Nasi (1991), 

adaptou um modelo que classifica os tipos de visão com base nas posições temporal 

e espacial do estrategista, bem como em sua capacidade de “enxergar”, e 

acrescenta um último tipo que engloba os anteriores, representando o pensamento 

estratégico como visão, como no quadro 2, abaixo. 

 

Assim, existem três categorias de habilidades para o estrategista apoiado em sua 

visão, sendo elas: as percepções temporais (conhecer o passado e prever o futuro), 

as percepções de ordem de grandeza (enxergar o contexto e o detalhe), e a 

criatividade (ver diferente e construir o futuro). Completando o modelo de Mintzberg, 

essas habilidades juntas e colocadas em prática (que ele chama de ver através) 

definem o pensamento estratégico como “visão”.    

 

Colocada desta forma, a visão estratégica depende de qualidades excepcionais, 

como conhecimento, instinto, critério e criatividade. Essas, entre outras, são 

qualidades humanas e pessoais do líder. Quando o processo de formação de 

estratégia é centrado na pessoa do líder e de sua visão, este é o líder empreendedor 

abordado pela escola estratégica do empreendendorismo. (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 
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Tipo de visão estratégica Finalidade / vantagem Metáfora / imagem 

Adiante (no tempo) Previsão Saber se vai chover 

Atrás (no tempo) 
Necessária para poder se ver à 

frente 
Memória, histórico 

Abaixo Perceber o quadro maior 
Enxergar a floresta, não só as 

árvores 

Em baixo Buscar oportunidades Cavar para achar um diamante 

Ao lado Ver diferente 
Distinguir as pedras preciosas 

que os outros não vêem 

Além 
Olhar para o futuro 

criativamente 

Construir o futuro – inventar um 

mundo que, caso contrário, não 

existiria 

Através 
Engloba os anteriores e os 

coloca em prática 

Pensamento estratégico como 

“ver” 

Quadro 2 - Os tipos de visão estratégica. 

Fonte: Autor (adaptado de Mintzberg, 2000, p. 98-100) 

 

 

2.3 Peculiaridades da gestão estratégica em ONGs  
 
As diferenças intrínsecas do terceiro setor e do setor produtivo não são de pouca 

importância. Entre as características distintivas de organizações do terceiro setor, 

citamos: 

 

- sua orientação não é para o lucro, mas para uma missão; 

- quem paga pelo serviço não é quem o recebe; 

- elas produzem bens públicos, de alcance maior que os beneficiários diretos; 

- a motivação para trabalho voluntário é diferente da motivação para trabalho 

remunerado.  

- aspectos humanos tendem a ter preferência sobe aspectos funcionais. 
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Estas características de necessidades diferentes e valores humanos tendem a tornar 

a gestão administrativa e estratégica de uma organização do terceiro setor diferente 

do setor privado. Dentro do terceiro setor, temos desde pequenas organizações 

independentes e locais até grandes instituições internacionais. As pequenas ONGs 

estão muito distante do modelo privado, mas grandes organizações internacionais 

tendem a aproximar-se deste modelo, especialmente pelo volume e complexidade 

operacional. A CARE é uma grande organização não-lucrativa de atuação 

internacional, que iniciou suas atividades no pós-guerra e hoje atua em mais de 

cinqüenta países. Na falta de um modelo de estratégia específico para o terceiro 

setor, para analisar o caso da CARE, Lindenberg (2001) utilizou-se de dois modelos 

de estratégia, sendo o primeiro o clássico diagrama de cinco forças de Porter 

(PORTER, 1980), desenvolvido para empresas privadas, e o segundo o triângulo de 

Moore (MOORE, 2002), desenvolvido para órgãos governamentais. Da comparação 

dos modelos, Lindenberg conclui que ambos necessitavam de adaptações para 

servirem perfeitamente ao terceiro setor. Para o triângulo de Moore, bastou 

substituir-se o bem público pelo bem social, ou missão, para ser aplicável ao terceiro 

setor, mesmo faltando a dimensão competitiva. Já para o diagrama de forças de 

Porter, seria necessário substituir lucratividade por benefício social, e definir um 

grupo mais amplo de “stakeholders”. Assim, pode-se dizer que não há, até o 

presente, um modelo específico para o terceiro setor, que satisfaça-o plenamente. 

 

Assim, características específicas do terceiro setor devem ser analisadas, para se 

acumular conhecimento e se buscar modelos melhores para ele. 

 

Destacaremos duas características importantes e distintivas do terceiro setor em 

relação ao setor produtivo: a motivação do líder (adequado à abordagem 

empreendedora de estratégia do presente estudo), e a dimensão expressiva, que diz 

respeito não só à motivação de voluntários, como à própria finalidade de 

organizações do terceiro setor.  

 

A motivação presente nos empreendedores do terceiro setor tende a ser vista como 

essencialmente altruística. Isto nem sempre é verdade, pois mesmo que o 

empreendedor possa vir a desenvolver projetos que beneficiem mais pessoas, 
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sempre existe uma motivação pessoal que não é necessariamente focada na 

necessidade de terceiros.     

 

Um interessante caso foi relatado pela revista FSB - Fortune Small Business, 

descrevendo a história de Art Mellor, e seus motivos para iniciar uma organização 

não-lucrativa. Nessa reportagem, é traçado o perfil de Mellor como um empresário 

vencedor, de 40 anos, formado pelo MIT, que dirige um Porsche conversível, que co-

fundou três empresas (uma delas vendida por dez milhões de dólares), e que tinha 

anteriormente uma renda anual de 180 mil dólares. Segundo seus amigos, seu perfil 

pessoal inclui as características de honestidade (brutal), de lógica (extrema) e 

impaciência. Ele admite não ter nenhuma motivação além do interesse próprio, e até 

seu melhor amigo afirmou que não utilizaria a palavra “agradável” para qualificá-lo.   

 

A grande mudança na vida de Mellor deu-se em junho de 2000, quando o resultado 

de um exame médico indicou que sua dormência nas costas era causada pela 

esclerose múltipla, uma doença crônica do sistema nervoso central. Além de 

degenerativa, ela é, até o presente momento, incurável.  O processo usual da 

doença é desabilitar progressivamente as funções nervosas, iniciando com a perda 

de sensações e tato, e evoluindo para a perda do controle motor e terminando em 

óbito. O diagnóstico deixou Mellor em estado de choque, pois estava em seus 

melhores anos profissionais, noivo e prestes a se casar.  

 

Dado seu perfil pró-ativo e extrema auto-confiança, sua primeira reação foi 

considerar a hipótese de voltar a estudar, para formar-se neurologista e descobrir a 

cura para essa doença. Rapidamente descobriu que esse não seria o melhor 

caminho. Ao invés disso, conforme estudava mais e mais a doença, sua mente 

empreendedora interpretou o conjunto de pesquisas sobre esclerose múltipla como 

um mundo onde milhares de companhias fabricavam peças de carros, mas ninguém 

as juntava para a montagem dos carros. Mellor percebeu que o fator que estava 

faltando era direcionar todas as pesquisas positivas para a busca de resultados.  

Assim ele largou o mundo charmoso e rentável das empresas de tecnologia para co-

fundar (com seu neurologista) o Boston Cure Project, uma organização não-lucrativa 

que busca a cura da esclerose múltipla. Uma das primeiras iniciativas dessa 
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organização não-lucrativa foi estabelecer um “mapa da cura”, onde, através do 

resumo e cruzamento das possíveis causas da doença - falhas genéticas, agentes 

tóxicos, vírus ou bactérias patogênicas, traumas, ou desequilíbrio alimentar - com 

todas as iniciativas de pesquisa na área, foram mapeados os elementos faltantes 

para a busca da cura. Mellor achava inacreditável que tal mapa não existisse ainda. 

Posteriormente, foi criado um banco de amostras de tecidos para pesquisas 

interdisciplinares da doença. 

 

Mellor acredita que, da mesma forma que teve sucesso em suas iniciativas 

anteriores, poderá colher os resultados do projeto em mais alguns anos. Isto nos 

leva a questionar por que, se ele tem tanta certeza de sucesso, não iniciou uma 

empresa privada, lucrativa, de forma a levantar fundos vultosos, contratar os 

melhores pesquisadores e buscar mais agressivamente a cura da doença. O próprio 

Mellor explica:  

 
Em algo como isso (organização não-lucrativa), você tem de alinhar 
sua missão com a estrutura de recompensa, e num ambiente que 
busca o lucro, sua recompensa é o lucro. Sua missão pode estar 
inicialmente alinhada com aquilo (a busca da cura), mas ao longo do 
trabalho, você deve procurar a recompensa. De fato, você está 
legalmente obrigado a zelar pelo lucro dos acionistas. Então você 
poderia estar trabalhando em algo para a esclerose múltipla e 
“tropeçar” com a cura para o mal de Parkinson, o que faria mudar a 
missão da empresa para a cura de Parkinson (WHITFORD, 2003, p.3, 
tradução do autor) 

 

Nesse caso, como ficaria Mellor? Rico, porém permaneceria com a esclerose 

múltipla. Esta declaração nos esclarece sua motivação e a opção por uma 

organização não lucrativa, mas uma outra colocação de Mellor nos esclarece 

cristalinamente sua motivação principal: ele afirmou que, se descobrisse que a 

esclerose múltipla na verdade são várias doenças e não apenas uma, e se pelos 

seus esforços ele fosse capaz de curar sua doença específica, mas não as dos 

outros, ele poderia abandonar o Boston Cure Project.  

 

Como é esperável numa revista de cunho gerencial como a Fortune (Small Business 

ou regular), o tom da reportagem fica claro em seu sub-título: “O que acontece 

quando um empreendedor focado e ambicioso é diagnosticado com uma doença 
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desabilitadora? Art Mellor fundou uma companhia cuja missão é curar Art Mellor.” 

(WHITFORD, 2003) 

 

Mas existe uma visão alternativa e complementar das motivações não só do líder, 

mas de todos os voluntários envolvidos em uma organização do terceiro setor, 

baseada no conceito de expressão. Mas o que significa expressão? A palavra 

expressão aparece nos principais dicionários como ato ou efeito de expressar, ou 

como manifestação do pensamento por meio da palavra ou do gesto. Essas 

acepções acima são do campo da comunicação, mas o sentido que será utilizado no 

presente estudo é orientado para o aspecto psicológico, significando auto-
expressão, onde uma pessoa expressa um sentimento, uma vontade ou uma 

opinião. A organização estudada no presente trabalho é fortemente permeada por 

vários tipos de arte, como descrito anteriormente, o que a torna um local onde o 

comportamento expressivo é uma das intenções. Além disso, as características 

intrínsecas do terceiro setor lhe dão certa independência em relação à racionalidade 

instrumental, lógica central das empresas privadas e em menor grau dos governos. 

O trabalho de David E. Mason10 (1996) sobre a dimensão expressiva no terceiro 

setor traz uma luz focada útil para analisar mais um aspecto estratégico importante 

do terceiro setor, o da expressão. Segundo a definição de Mason (1996), tem-se que 

comportamento de expressão é a ação para gratificação direta ao invés de 

gratificação indireta. É o jogo pelo jogo, é o trabalho pelo trabalho, é a atividade que 

justifica-se pela sua própria existência.  

 

Para entender melhor o conceito de comportamento de expressão, deve-se 

contrapô-lo com o conceito de comportamento instrumental: como vimos acima, no 

comportamento de expressão, o ato justifica o próprio ato. Pode se fazer algo pelo 

simples prazer de fazê-lo. Nesse caso, a ação é a busca do atendimento de uma 

necessidade que se satisfaz pela própria ação. Já no comportamento instrumental, o 

ato serve a algum outro propósito. Sua justificação é externa ao ato. Alguém pode 

trabalhar aos domingos para aumentar sua renda. O aumento de renda é o objetivo, 

e o trabalho extra do exemplo acima o meio para alcançá-lo. Se esse cidadão 
                                            
10 Consultor, acadêmico e empreendedor com 30 anos de experiência em organizações não-

lucrativas americanas e internacionais. 
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deixasse de ter a necessidade dessa renda extra, via um aumento de renda de outra 

fonte, ou uma redução de seu nível de consumo, provavelmente consagraria, como 

a maioria de nós, o domingo para lazer e convívio social, pois o trabalho, nesse 

caso, era apenas o instrumento. 

 

Pode-se afirmar que o ser humano tem uma vasta gama de necessidades a suprir, 

dentre as quais citamos as necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais. 

Segundo Mason (1996), essas necessidades podem ser agrupadas como:  

a)necessidades extrínsecas: sobreviver, alimentar-se, proteger-se, crescer e 

ser saudável, procriar, e ter possessões materiais, e  

b)necessidades intrínsecas: amor, realização, variação, identidade, 

aprendizagem, autonomia e oportunidades de destacarmo-nos. 

 

Continuando, Mason (1996) coloca que, para satisfazer essas necessidades, tanto 

extrínsecas como intrínsecas, adotamos comportamento ora instrumental, ora de 

expressão, e ainda ambos simultaneamente. Da mesma forma, uma mesma ação 

pode ser de expressão para uns e instrumental para outros que dela participam, 

como abaixo: 

 
As necessidades instrumentais e expressivas não são 
necessariamente mutuamente excludentes. Uma fundação pode levar 
arte para o gueto (ação instrumental), mas pode ter colaboradores que 
se voluntariaram por camaradagem com amigos (expressivo). O fato 
da experiência expressiva ser concomitante, embora não paralela à 
experiência instrumental, é um dos princípios que líderes devem 
entender sobre motivação intrínseca expressiva. (MASON, 1996, p. 5, 
tradução do autor). 

 

Ele também afirma que a lógica do racionalismo instrumental tem prevalecido 

hegemônica e historicamente em nossas organizações, especialmente as orientadas 

para lucro, onde o comportamento expressivo na maioria das vezes é considerado 

um desvio de conduta. Sendo uma manifestação de individualidade não prevista, o 

comportamento expressivo tende a ser visto como contraproducente em ambientes 

funcionalistas. 

 

Analisando as organizações do terceiro setor, o contraste entre o comportamento 

voluntário expressivo e o comportamento instrumental (tipicamente para produzir 
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produtos ou serviços), Mason (1996) desenvolve seu livro, onde examina as 

motivações expressivas intrínsecas das pessoas para iniciarem ou se juntarem a 

organizações não orientadas para o lucro, e onde sugere um novo ponto de vista 

para as razões de existência dessas organizações, baseado na dimensão 

expressiva. Segundo ele, a interação entre o comportamento voluntário expressivo 

de seus colaboradores e as necessidades instrumentais da organização é um dos 

mais importantes aspectos estratégicos para o terceiro setor, inclusive determinante 

do nível de sucesso e da eficácia para as organizações do setor.  

 

Discorrendo sobre comportamento expressivo e terceiro setor, Mason (1996) afirma:  
 
As organizações não-lucrativas vêem os indivíduos como pessoas 
completas, não meramente como unidades usadas para produção. 
Esse setor não vê a sociedade unicamente como um mercado que 
impulsiona as pessoas apenas através da competição para o lucro. Ele 
percebe que as pessoas possuem outras necessidades, as 
expressivas, e ele serve como ambiente onde é incubado e atua esse 
comportamento expressivo. Ele estimula as atividades pelas 
atividades, ou seja, justifica a atividade pela sua própria existência; o 
trabalho pelo trabalho; a energia despendida pela gratificação direta, 
ao invés de gratificação indireta ou utilitária. (MASON, 1996, p. 2, 
tradução do autor). 

 

Até este ponto, tem-se necessidades humanas (as de expressão e outras) que 

geralmente não podem ser todas atendidas unicamente pela realização advinda do 

trabalho. Mesmo a minoria de indivíduos que extrai imensa gratificação pelo 

exercício de sua profissão tem muitas outras necessidades que não seria razoável 

tentar satisfazê-las todas nesse único ambiente ou grupo social. Retomando Mason, 

a ampla gama de nossas necessidades nos faz procurar grupos ou organizações 

para atendê-las. Ele afirma que existem organizações para saciar todos os tipos de 

necessidades humanas. Até mesmo o desejo de isolamento pode ser atendido por 

uma organização como um monastério. Ele coloca o terceiro setor com o lugar onde 

as organizações devem ter a preocupação de viabilizar o comportamento 

expressivo, pois essa é a motivação principal de um colaborador voluntário. Assim, 

defende que as organizações do terceiro setor devem ser organizações expressivas, 

significando que nelas deve ser facilitado o comportamento expressivo. 
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Dentro dessa linha de raciocínio, Mason propõe que comportamentos expressivos 

são um resultado organizacional válido, e que pode-se olhar as organizações a partir 

de um duplo paradigma, que contenha tanto as saídas instrumentais como a 

utilidade expressiva. Ele cita o exemplo de alfabetização de adultos. O resultado 

instrumental é a quantidade e a qualidade do ensino ministrado. O resultado 

expressivo é o aprendizado dos professores e sua satisfação. Quem pode afirmar 

que o aumento de qualidade de vida dos alunos foi mais importante que o aumento 

de qualidade de vida dos professores? Certamente ninguém pode dizer que ambos 

não contribuem para a sociedade. Como toda organização vai parecer ineficiente se 

um observador comparar seus custos a apenas parte de seus resultados, a 

avaliação das organizações não-lucrativas deve considerar tanto suas saídas 

instrumentais como as de expressão. Isto levanta o problema de medição, pois 

resultados como a satisfação advinda do comportamento expressivo são percebidos 

individualmente, raramente são explicitados em palavras e são de medição inviável 

(qual escala utilizar?). Mesmo que se consiga eleger um critério de medição, a 

natureza possível dessa avaliação numérica seria sempre questionável. Assim, essa 

preocupação de avaliar a utilidade de expressão de uma organização deve ser feito 

não através de números (como se faz com os resultados instrumentais), mas através 

de palavras. Ele afirma que, se as empresas privadas vivem num universo de 

números, as organizações do terceiro setor vivem em um universo de palavras, 

palavras essas que representam crenças, ideais e atrações. O tipo de recompensa 

esperada por um voluntário nesse setor é orientada para alimentar mais o ego do 

que a conta bancária, e os líderes devem saber reconhecer as palavras que indicam 

essa efetiva recompensa, como reconhecimento, prestígio, aprovação e similares.     

 

As duas características descritas acima (da motivação do líder e da dimensão 

expressiva no terceiro setor) servem como exemplo de diferenças de abordagem 

advindas da maior consideração dos fatores humanos, e mostram a possível 

distância paradigmática de lógicas do terceiro setor com as lógicas originárias de 

pensamentos econômicos que apóiam a administração de empresas privadas.    
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CAPÍTULO 3 - O caso da ONG Meninos do Morumbi 
 

 

Neste capítulo será feito o estudo de caso da Associação Meninos do Morumbi, para 

o qual se utilizaram as técnicas de entrevistas, observações e coleta de dados e 

informações, para ser feita uma análise interpretativa do desempenho e das 

estratégias da organização estudada, Conforme descrito no capítulo inicial do 

presente trabalho, dedicado à metodologia (seção 1.3)  

 

 

3.1 Descrição da ONG, missão e objetivos  
 

 

A Associação Meninos do Morumbi é uma ONG sediada na cidade de São Paulo, 

situada no bairro do Morumbi. Foi criada em 1996. 

 

Ela é uma organização sem fins lucrativos, mantida por patrocinadores, 

colaboradores e receitas próprias, que atua principalmente na área da educação 
complementar ao ensino oficial, ou seja, promove educação nas áreas de artes, 

esportes, informática e línguas. Suas atividades devem ser consideradas como 

ensino complementar, não só pela natureza dos cursos, mas por efetivamente só 

serem oferecidos a crianças matriculadas e cursando o ensino oficial. Assim, só 

podem fazer parte dos projetos crianças alfabetizadas e efetivamente matriculadas 

na escola.      

 

A Associação Meninos do Morumbi, que passará a ser denominada na presente 

dissertação com a abreviatura MM, tem dois perfis de atividades com perenidades 

diferentes.  

 

Em primeiro lugar, existem os projetos constantes, como a banda (nome genérico 

usado dentro da organização que engloba todas as atividades musicais, canto e 

dança), a escultura em metal, as aulas de teatro, de fotografia, de música, e o 

condicionamento físico, têm agenda diária ou semanal, professores contratados e 
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geralmente têm gestão e são de iniciativa principal da MM. Essas atividades não 

costumam ter previsão de encerramento.  

 

O segundo tipo são os projetos pontuais, geralmente em parceria com grandes 

empresas ou profissionais ilustres, que costumam ter um ciclo de vida definido e um 

orçamento específico previamente negociado entre a MM e os patrocinadores. 

Dentre os projetos pontuais já encerrados, tem-se o “Garagem Digital”, feito através 

de parceria com a HP Brasil, a Fundação Abrinq e o Cidade Escola Aprendiz, que 

tinha como objetivo a inclusão e a capacitação digitais, o “Conexão com o Futuro”, 

resultado da parceria com a empresa Teletech, que foi um projeto piloto de 

capacitação profissional na área de call center, no atendimento ao consumidor 

destinado a jovens de 15 a 18 anos, e o “Tambor Embaixador”, em parceria com o 

Instituto Credicard, onde vinte jovens tiveram treinamento especial em música para 

depois desenvolver oficinas musicais nas comunidades carentes. 

 

Entre os projetos pontuais, atualmente têm atividades constantes apenas dois, 

sendo um com a Laureus Sports for Good, fundação que usa o esporte como 

ferramenta para mudança social, desenvolvendo as atividades de futebol, jiu-jitsu e 

capoeira, e o outro o programa “Famílias e seus Contextos”, onde ações de apoio 

familiar são desenvolvidas por um grupo de profissionais voluntários através de 

diferentes técnicas: terapia comunitária, sociodramas e reuniões grupais. Alguns 

projetos pontuais são repetidos com ciclos temporais variáveis, como as excursões 

internacionais da banda, projeto onde a parceria com a British Airways fornece o 

transporte aéreo. 

 

 

3.1.1 Missão 
 

 

De seu website,11 retiramos o texto sobre a missão da organização: 

 

                                            
11 Retirado de www.meninosdomorumbi.org.br, acessado em 22/09/2004 

http://www.meninosdomorumbi.org.br/
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“Promover um contexto pluridimensional de aprendizagem para 
crianças e jovens que viabilize a construção de valores positivos 
através da arte e da cultura ampliando os circuitos de inclusão de 
forma participativa e empreendedora.” 

 

O texto acima contém, além da missão, parte dos objetivos da organização. As 

habilidades específicas desenvolvidas nos cursos, a socialização e a inclusão são os 

produtos do processo de aprendizagem. Assim, a missão da organização foi 

percebida como sendo oferecer esses cursos e atividades às crianças que, por 

serem carentes, não poderiam ter acesso a esse tipo de atividade, ao contrário das 

classes média e alta, cujos filhos geralmente têm a oportunidade de acesso a esse 

tipo de educação complementar.  

 

Como o público alvo é predominantemente carente, além das atividades em si, são 

necessários outros tipos de apoio para viabilizar não só a presença do aluno, mas 

também boas condições de aprendizado. Nesse sentido, aos jovens são fornecidos 

diversos outros auxílios, como alimentação, vestimenta, ajuda para procurar vagas 

em escolas públicas, etc. Também um trabalho junto às famílias torna-se muitas 

vezes necessário. Essa atividade foi formalizada no projeto “Família e Seus 

Contextos”, desenvolvido por Lígia Pimenta (psicoterapeuta e coordenadora de 

projetos da MM), com psicólogos voluntários da PUC, para apoio familiar. 

 

 

3.1.2 Objetivos 
 

 

Os objetivos principais da Meninos da Morumbi são a promoção e a inclusão sociais. 

A organização procura ser uma facilitadora de desenvolvimento pessoal para os 

jovens carentes, oferecendo atividades que geram integração social, educação e 

lazer. Desta forma, seu objetivo é ser uma alternativa saudável de capacitação 
pessoal e inclusão social, pretendendo incutir nos jovens valores como esforço, 

disciplina, trabalho em grupo, ética nas relações pessoais e respeito às regras de 

convivência social. 
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O autor da presente dissertação pôde notar, pelo discurso uníssono dos gestores da 

organização entrevistados, que o objetivo último da organização é afastar o jovem 

dos riscos associados a seu meio social, como o crime, a dependência química e 

outros, e atraí-los para os caminhos de uma vida socialmente aceitável. Essa 

sedução se processa através da criação de identidade e do pertencimento aos 

projetos da Associação. Esse conceito de formação de identidade construtiva é 

fundamental para os seus objetivos, pois a associação concorre diretamente com o 

crime nesse processo.  Segundo Flávio Pimenta (fundador da Meninos do Morumbi 

e seu diretor-presidente)12, essa competição é dificultada pois, diferentemente de 

trinta anos atrás, quando existia um clara separação nas favelas e nos meios da 

pobreza entre as pessoas “de bem” e os traficantes,  existe hoje, favorecendo o lado 

do crime, toda uma estética, com a apologia do ‘bad-boy”, e o “gangster-rap” (música 

feita por criminosos e com temática de criminalidade, prisão e assemelhados). Para 

agravar a situação, hoje as famílias mais pobres são geralmente desestruturadas, 

sem um pai presente, o que faz recair sobre a mãe todas as funções familiares, 

como prover o sustento e a educação dos filhos. Assim, a carência leva as crianças 

de pouca idade a ficarem nas ruas, atuando como pedintes. Posteriormente, 

ingressam em grupos para praticar pequenos furtos, momento em que os jovens 

começam a construir sua identidade com o crime. 

 

É importante notar que a preocupação central da organização é afastar os jovens 

desses riscos antes que os jovens tenham efetivo contato com a criminalidade e a 

malandragem, pois afirma Flávio “[...] Nós somos perfeitos na prevenção, (pois) se a 

gente conseguir seduzir o menino e botar aqui, se ele conseguir desenvolver áreas 

de competência, junto aos cursos e o pertencimento junto à banda, como numa 

escola de samba, essas coisas todas, a gente consegue mantê-lo depois num 

contexto longe do crime, mas se esse menino “linka” com o crime, o crime é um eixo 

de vida tão forte, é uma identidade, cria um pertencimento tão forte, que o menino 

não sai mais“.13 

 

                                            
12 Entrevista gravada em 31de agosto de 2004, com o fundador da Associação, Flávio Pimenta. 
13 Entrevista gravada em 31 de agosto de 2004 
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Portanto, para efetivamente cumprir o objetivo primário de afastar os jovens desses 

riscos, não é suficiente apenas ocupar seu tempo livre longe da rua e dos ambientes 

perigosos. Torna-se necessário incutir nos jovens os valores pessoais e sociais 

positivos, o que se constitui no objetivo secundário da organização. 

 

 

3.1.3 Dimensão atual da organização. 
 
 

Aspecto Quantificação / Descrição 

Orçamento Anual R$ 2.684 mil em 2003 e R$ 2.230 mil em 2002 

Ativos (compreendendo instalações, 
equipamentos, instrumentos musicais e 
veículos) 

R$ 466 mil em 2003 e R$ 366 mil em 2002,  

Despesas com salários  
R$ 783 mil em 2003 e R$ 614 mil em 2002 
(descontados encargos trabalhistas, e serviços de 
terceiros, e incluindo professores) 

Evolução do budget crescimento de 10 a 20% anuais 

Receita própria (40 % do orçamento) R$ 1 milhão em 2003 

Geradores de receitas próprias shows da banda, venda de esculturas, CDs, 
camisetas, etc. 

Número de funcionários 82 

Total de jovens atendidos até hoje 5.000 (estimativa da associação) 

Número de refeições oferecidas por mês 29.000 

Bandas (integradas por percussão, canto e 
dança) principal e secundária 

Cursos de artes oferecidos ballet, moda, dança, teatro, escultura, fotografia 

Prática e treinamento de esportes futebol de salão, capoeira, jiu-jistu, condicionamento 
físico 

Cursos para inclusão digital áudio digital, informática, animação digital, 
programação 
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Cursos de línguas Inglês 

Cursos de música bateria, canto, percussão, cavaco, contrabaixo, 
teclado 

Principais prêmios recebidos 

Prêmio Itaú-UNICEF de Educação e Participação; 
Prêmio ECO de cidadania empresarial; Prêmio PNBE 
de Cidadania; e o “CCA - Corporate Conscience 
Awards – Leadeship for a Better World”. 

Quadro 3: Dimensão atual da Meninos do Morumbi 

Fonte: autor, com dados informados pela organização 

 

Hoje (segundo semestre de 2004) atendem aproximadamente 1.500 jovens até 18 

anos, e os melhores são incorporados profissionalmente, na medida do possível, aos 

respectivos projetos ao atingirem a maioridade. 

 

Além das atividades específicas (aulas de música, canto, dança, artes, etc.), os 

menores atendidos pelo projeto recebem alimentação e outros serviços básicos e 

usam as instalações da organização como um espaço de convivência e lazer. 

 

A Associação Meninos do Morumbi atende prioritariamente as populações carentes 

de uma área formada por bairros dos municípios de São Paulo, Taboão da Serra e 

Embú, como na ilustração 1, abaixo.       
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Ilustração 1: Área geográfica de atuação da Meninos do Morumbi 

Fonte: Associação Meninos do Morumbi 

 

 

3.1.4 A Banda 
 

 

A associação iniciou-se, como descrito a seguir, como uma iniciativa musical de um 

pequeno grupo de percussão, composto por uma dezena de alunos carentes de 

Flávio Pimenta. Logo após a criação desse grupo (já então chamado de “banda”), as 

iniciativas de ajuda cresceram e transformaram-se no projeto social 

institucionalizado pela Associação Meninos do Morumbi. 

 

Inicialmente a banda cresceu em número de componentes (somente 

percussionistas). A partir do núcleo original de percussão, foram acrescentados um 

coral e um corpo de bailarinos.  Isto começou a ocorrer em parte para dar uma 

oportunidade de participação às meninas, geralmente menos interessadas em 

percussão. O grupo de percussão é formado principalmente por meninos, enquanto 

no coral e no grupo de dança, a predominância é de meninas. 
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Existe atualmente mais de um grupo ensaiando. Existe a banda A (principal), a 

banda B (secundária) e os que estão iniciando. O tamanho da formação da banda 

em apresentações é variável, de acordo com o porte do local e do show a ser 

realizado. Em lugares como a Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera (São Paulo), 

onde a banda realizou dezenas de apresentações abrindo shows de grandes nomes 

da música brasileira, como Caetano Veloso, Marisa Monte, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento, Skank, Jota Quest, e outros, a banda se apresenta com sua formação 

principal completa, com mais de uma centena de participantes entre percussionistas, 

coral e dançarinos. Nos lugares menores de apresentação, a configuração da banda 

diminui para se adaptar ao espaço físico e estilo de show. 

 

 

3.1.5 Citações na Imprensa 
 

 

A Meninos do Morumbi coleciona citações na mídia relativas à banda, à ONG, e aos 

projetos lá desenvolvidos. Com freqüência variável, elas aparecem nos principais 

jornais do país, revistas e telejornais.  

 

Com o objetivo de mapear o tipo de cobertura que a mídia dá à associação e seus 

projetos, coletamos material para fazer esse levantamento. O material de tele-

jornalismo (fitas de vídeo com gravações de programas da TV aberta) foi conseguido 

com a associação e com particulares. Também utilizamos o clipping de mídia 

impressa mantido pela associação. Como estas duas fontes são apenas ilustrativas, 

pois nelas não existe um rigor de pesquisa, que tente cobrir todas as aparições na 

mídia, o autor da presente dissertação teve de concentrar-se em um único veículo, o 

jornal A Folha de S. Paulo. 

 

O primeiro argumento para defender a utilização dessa fonte é o fato de ser o único 

veículo com seus arquivos de texto integral à disposição para consulta por palavra-

chave, que cobrisse toda a vida da organização. Os arquivos da Folha iniciam-se em 

1994, e a associação iniciou-se em 1996. 
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O segundo argumento é que é um veículo generalista, dirigido ao público geral, 

supostamente aberto a uma gama maior de assuntos ou abordagens diferentes, sem 

viés de categoria, posicionamento político definido ou outra grande interferência em 

seu posicionamento jornalístico. Sua diversidade de assuntos e especificidade de 

públicos é contemplada por editorias específicas. Assim, pode-se encontrar vários 

aspectos da associação cobertos pelo jornal, desde as editorias para jovens 

(Folhateen e Folhinha), até o caderno de “Imóveis”.  

 

O terceiro argumento é que a Folha de S.Paulo é o maior e mais importante jornal do 

país. Maior pela circulação e distribuição, e mais importante porque tem maior 

quantidade de artigos reproduzidos em jornais locais.         

 

 

3.1.5.1 Pesquisa: Meninos do Morumbi nos arquivos da Folha de S.Paulo. 
 

 

A pesquisa foi feita on-line, a partir do portal UOL. A última data de pesquisa foi 

07/10/2004. Foram utilizadas as palavras “meninos” e “morumbi”, com ocorrência 

simultânea, e das três centenas de resultados, filtramos os artigos que não 

correspondiam à Associação Meninos do Morumbi, como os relativos ao São Paulo 

Futebol Clube, e restaram 78 ocorrências, cuja distribuição temporal está na gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 6 – Citações na Folha de S.Paulo, 1996 a outubro de 2004 

Fonte: autor 

 

Para fins de estudo, separamos as citações de acordo com o foco na banda ou na 

instituição, no Quadro 1 abaixo: 

 

Ano Foco na Banda 
Foco na 

Instituição 
Total Ano 

1996 2 - 2 

1997 8 2 10 

1998 6 - 6 

1999 11 2 13 

2000 12 - 12 

2001 10 4 14 

2002 4 2 6 

2003 2 7 9 
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2004 3 3 6 

TOTAL 58 20 78 

Quadro 4: Citações na Folha de S. Paulo: Banda x ONG (1996 até 07/10/2004) 

Fonte: autor  

 
 
Distribuição das citações pelas editorias da Folha de S. Paulo. 
 
Mais de um quarto das citações nesse jornal são da Folha Ilustrada. Como essa 

editoria é dirigida a artes e espetáculos, a maioria das citações nela são sobre a 

banda (jam-sessions, aspectos musicais) ou sobre sua agenda (apresentações). Das 

vinte citações, apenas três eram sobre a ONG e seus outros projetos, sendo duas 

em colunas sociais e uma sobre a montagem teatral com David Glass.    

 

A segunda editoria que mais citou a associação foi o caderno “Cotidiano”.  Nele são 

tratados os assuntos relacionados à sociedade e aos serviços públicos em geral. 

Aqui o foco ficou dividido, com 8 citações da banda, 6 citações da ONG e uma que 

citava ambas. Quando se referia à banda, era sobre sua presença em grandes 

festas públicas ou apresentações notáveis (SP 450 anos, Pholia na Faria, shows no 

exterior, shows em favelas). Quando o foco era a ONG, os assuntos eram prêmios 

recebidos ou a descrição de projetos. 

 

A terceira editoria com mais citações é a “Revista da Folha”. Essa editoria é a mais 

generalista, está disponível apenas aos domingos e trata assuntos variados como 

saúde, turismo, comida, decoração, artes, animais domésticos, consumo, cursos, 

etc.  Nessa editoria, todas as nove citações eram sobre a banda. 

 

Na editoria “MAIS!”, que é uma agenda cultural semanal da cidade, todas as 

citações são sobre as participações da banda nos shows do festival “Pão Music”, 

como show de abertura para grandes artistas no Parque do Ibirapuera.  

 

As editorias “Folhateen” e “Folhinha” são dirigidas respectivamente aos adolescentes 

e às crianças. Somadas, são a terceira fonte de citações da Meninos do Morumbi. 
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Das treze citações, apenas uma refere-se à ONG. Todas as outras são referentes à 

banda. 

 

No caderno “Informática”, nenhuma das quatro citações é sobre a banda. Aqui foram 

encontradas três matérias jornalísticas sobre o projeto “Garagem Digital”, e uma 

citação da associação dentro de uma matéria geral sobre ONGs. 

 

No Caderno “Empregos” houve uma matéria e uma citação sobre o projeto de 

primeiro emprego chamado “Conexão com o Futuro”, onde jovens da associação 

eram treinados para tornarem-se atendentes de telemarketing. 

 

No importante caderno “Brasil”, onde são tratados assunto de abrangência nacional, 

ocorrem duas citações, uma irrelevante e outra bastante importante, com texto e 

foto, sobre a visita do secretário americano Colin Powell à sede da ONG, inclusive 

com foto, em um evento em que a Folha teve de utilizar material jornalístico cedido 

pelo “O Estado de S. Paulo”, único jornal autorizado a fazer a cobertura, por motivos 

de segurança. 

 

“Caderno Especial” e “Equilíbrio” aparecem cada um com uma citação sobre a 

banda. 

 

A citação única do caderno Imóveis refere-se às ONGs que atuam na região do  

bairro de Paraisópolis, dando destaque para a Meninos do Morumbi e apenas 

citando as demais. 

 

O caderno “Esporte” aparece com uma citação, em uma matéria sobre a visita dos 

esportistas da fundação inglesa Laureus Sport for Good (Emerson Fittipladi, Bob 

Charlton e Edwin Moses) à sede da ONG. 

 

Por último, houve uma citação da ONG na editoria mais nobre do jornal, o caderno 

“Opinião”, na coluna “Tendência/Debates”, em uma matéria assinada a quatro mãos 

por Carlos Ribeiro, Flávio Pimenta, Hélio Mattar e Gilberto Dimenstein intitulada “A 
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quinta competência”. Na matéria, é usado o projeto “Garagem Digital” como exemplo 

de resultados possíveis com a união de esforços de vários atores sociais. 
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Gráfico 7: Distribuição por Editorias da Folha de S. Paulo. 

Fonte: autor 

 
 
3.2 História da organização  
 

 

Antes de se narrar a história da Meninos do Morumbi, torna-se necessário desenhar 

um perfil de seu  idealizador e fundador, Flávio Pimenta. 

 

 

3.2.1 Perfil do empreendedor 
 

 

Filho de classe média alta, Flávio é o segundo filho entre quatro irmãos. 
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Com interesse por música desde os primeiros anos de vida, Iniciou sua formação 

musical na extinta Escola Municipal de Música, que era mantida pela prefeitura de 

São Paulo no bairro da Aclimação, aos 9 anos. Passou depois pelo Conservatório 

Dramático Musical de São Paulo e pela Escola Paulista do Museu do Folclore 

(posteriormente Instituto Rossini Tavares de Lima). 

 

Iniciou sua carreira artística como baterista, participando de diversas bandas de rock 

que faziam o circuito musical de São Paulo. Aos 15 anos, foi contratado para ser o 

baterista da banda do cantor Belchior, cuja carreira começava a decolar após ter 

músicas suas gravadas por Elis Regina e outros. Nessa época já fazia shows em 

estádios, para mais de 5.000 pessoas. 

 

Posteriormente, Ficou morando no Rio de Janeiro, onde havia uma efervescência 

musical com os personagens da tropicália e do rock, comandada por Sérgio Sá, 

Nelson Motta e outros. Dentro desse meio, sendo um dos mais jovens membros, 

participava de shows com bandas diversas, que naquela época de muita 

experimentação tinham formação variável e usualmente faziam “jam-sessions” para 

o público.    

 

Aos 17 anos, de volta a São Paulo, foi convidado por Tico Terpins, Próspero 

Albanese e Sérgio Sá para integrar a banda “Joelho de Porco”, descrita a seguir em 

uma mini-enciclopédia do gênero rock brasileiro:   
 
Uma idéia: fazer música-mise-em-scène utilizando todos os processos 
de metalinguagem – paródia, citações, vinhetas, ironias e reflexões. A 
criatividade paulistana de um Juò Bananere e de um Oswald de 
Andrade sai eletrificada dos smokings pretos14 (DOLABELA, 1987, p. 
89) 

 

Nela, gravou um disco muito elogiado, o LP “São Paulo 1554 – Hoje” (Crazy, 1975), 

que foi considerado precursor de várias tendências, como a mistura de rock com 

música brasileira (motivo que os fez receber elogios de ilustres da M.P.B. como 

Adoniram Barbosa e Araci de Almeida.). O uso prioritário de humor e em suas letras, 

e a colocação música a serviço do comédia também foi característica de bandas 

                                            
14  O uso constante de smokings era uma das “marcas registradas” do Joelho de Porco. 
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posteriores, como “Premeditando o Breque” e “Ultrage a Rigor” (anos 80) e 

Mamonas Assassinas (anos 90). As músicas de maior sucesso desse disco foram 

“Mardito Fiapo de Manga” (!) e “São Paulo By Day”, que ironicamente já tratava de 

questões sociais paulistanas.15 

 

Participou também de uma das formações do grupo de rock progressivo O Terço, 

que trazia influências da música clássica para o rock. 

 

Em 1979 sofreu um acidente de moto, que o deixou afastado do instrumento por 

mais de seis meses. Sua paixão pelo instrumento o fez colecionar, desde jovem, 

centenas de métodos (livros com práticas específicas de bateria), e estudá-los (ou 

re-estudá-los) foi a sua principal fisioterapia. Paralelamente, nesta época, estava no 

auge da moda e do mercado musicais a discoteca, o que era especialmente 

frustrante para os bateristas, pois sendo uma música específica para dançar, tinha 

arranjos de bateria absolutamente simples e mecânicos, ou seja, reduzia o baterista 

a uma “drum-machine”, sem possibilidades de compassos diferentes ou qualquer 

outro recurso estilístico mais elaborado.  

 

Após sua recuperação, surgiram convites para integrar vários conjuntos, como a 

Gang 90, mas Flávio não se sentia à vontade com o estilo musical que era adotado 

pelas bandas da época. Ao mesmo tempo, ele estava casado e com uma filha 

pequena, o que o fez procurar uma estabilidade que não seria possível como 

baterista de uma banda buscando sucesso. Esses dois fatores, ou seja, a falta de 

afinidade com o universo pop/rock da época e a necessidade de estabilidade 

profissional, fizeram-no decidir tornar-se professor de música. Ao pesquisar esse 

mercado, Flávio constatou que os conservatórios particulares eram, em sua maioria, 

fracos tecnicamente e não-específicos. Muitos desses estabelecimentos tinham um 

proprietário, geralmente senhoras que eram professoras de piano e canto, e que 

contratavam professores não necessariamente capacitados para os outros 

                                            
15 O tema da música era a “profissão” dos trombadinhas do centro de São Paulo. autores: Tico 

Terpins, Próspero Albanese, Sergio Sá e Flávio Pimenta. 
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instrumentos. Com relação à bateria isso era mais grave, pois o conteúdo e o estilo 

ensinados dependiam totalmente dos professores e do material de ensino que estes 

traziam. Os conservatórios efetivamente não sabiam muita coisa do instrumento. 

Aproveitando seu conhecimento e material de ensino próprio, Flávio passou a dar 

aulas em diversos conservatórios, sendo o Grupo AMA (no bairro de Santa Cecília, 

em São Paulo) o que ele ficou mais tempo e dedicava mais dias da semana. Quando 

já estava com mais de uma centena de alunos e horários lotados, Flávio decidiu sair 

dos conservatórios, pois os estes pagavam pouco pelas aulas, e passou a dar aulas 

em sua casa no bairro do Morumbi, mantendo os trinta melhores alunos e usando 

seu tempo restante para buscar novas oportunidades musicais e profissionais. 

 

Posteriormente, em 1986, Flávio resolveu criar uma escola de música específica 

para bateristas, pois tal não havia no país. Nascia então a DRUM, num espaçoso 

sobrado no bairro do Brooklin na capital de São Paulo. Flávio já era bastante 

conhecido entre os bateristas profissionais, e somando com o trabalho desenvolvido 

na escola, esta passou a ser conhecida rapidamente no meio musical.     

 

Além de três salas para dar aulas, a DRUM também possuía um estúdio completo 

para gravações, uma produtora de shows e uma loja de instrumentos e acessórios. 

Com raras exceções, a qualidade dos instrumentos (baterias, ferragens, baquetas, 

peles, pratos, etc.) fabricados no Brasil deixavam muito a desejar, e como nessa 

época eram ainda grandes os empecilhos para importação, Flávio procurou criar 

parcerias com os fabricantes brasileiros de qualidade e começou a  estabelecer 

contatos com fabricantes estrangeiros. Destes, havia a Remo, maior fabricante 

mundial e criadora, junto com a Dupont, das peles sintéticas para bateria (antes se 

usavam peles de animais). Essa empresa tinha sido parceira da RMV (sua 

equivalente brasileira), passando para esta última o know-how da fabricação de 

peles, para que fossem produzidas e vendidas com a marca dupla Remo-RMV. 

Contudo, a RMV conseguiu registrar a marca Remo no país e simplesmente passou 

a fabricar as peles e vende-las com seu nome, rompendo o acordo e impedindo a 

Remo de comercializar no Brasil. Quando o dono da Remo estava no Brasil para 

tratar desse assunto, ele conheceu Flávio, que sugeriu então que ele registrasse no 

Brasil os conhecidos nomes dos vários modelos de peles (Ambassador, Pinstipe e 
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outros), para poder comercializá-los. O fundador e presidente da Remo gostou da 

idéia, a implementou a tornou a DRUM sua única representante e distribuidora no 

Brasil. Com o maior volume de vendas no país de peles para bateria, a DRUM 

conseguiu manter uma boa margem, ao mesmo tempo que reduziu o preço para o 

consumidor.  

 

Além disso, a Remo tornou Flávio um “endorsed artist”, processo de patrocínio onde 

o artista usa e prestigia a marca do fabricante, que fornece os instrumentos e utiliza 

a imagem do artista em sua propaganda. Flávio também é “endorsed artist” da 

Zildjian, a maior e mais tradicional fabricante de pratos de bateria. 

 

No comando da DRUM, e aproveitando o apoio de fabricantes do instrumento, Flávio 

promoveu em 1986 o “Primeiro Encontro Brasileiro de Bateristas”, No Sesc Pompéia 

(Bairro da Lapa, São Paulo), evento que teve mais duas edições anuais, e reunia os 

maiores nomes brasileiros do instrumento (Duda Neves, Vera Figueiredo, Robertinho 

Silva e outros) e bateristas iniciantes. Os bateristas consagrados fizeram workshops 

abertos e participaram do júri de um concurso para os vinte bateristas iniciantes 

selecionados no Brasil todo. Na reportagem da Folha de S. Paulo, levantou-se a  

seguinte declaração atribuída à direção do evento: “o publico poderá desmistificar a 

bateria como algo restrito a pequenas elites culturais ou camadas sociais de elevado 

poder aquisitivo” (Folha de S. Paulo, 1986) 

 

A outra finalidade era colocar os instrumentistas em contato com os fabricantes, no 

sentido de promover uma troca de experiências para o aperfeiçoamento do produto 

nacional. Esse tipo de evento já era tradicional no exterior, mas foi o primeiro nesse 

feitio no país. 

 

Ao mesmo tempo que desenvolvia a DRUM, Flávio, junto com dois sócios (seu irmão 

mais novo e um amigo), abriu o Blue Note Jazz Bar na Av. São Gabriel, Itaim Bibi, 

uma casa para 250 pessoas, que tornou-se referência na noite paulistana e palco 

obrigatório para os bons artistas e grupos de blues e jazz. Esse bar existe até hoje, 

com o nome de Mr. Blues, mas casas maiores como o Tom Brasil e o Bourbon 
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Street ocuparam boa parte desse mercado de shows de jazz e blues. Após dois 

anos saiu da sociedade para dedicar-se às suas outras atividades.    

 

Notamos, portanto, que Flávio tem várias características atribuíveis ao perfil de um 

empreendedor, como iniciativa, assunção de riscos e visão de oportunidades. Em 

termos estratégicos, sua atenção está mais voltada às oportunidades do que aos 

recursos necessários para implementá-las. 

 

 

Motivação e Intenções 
 

 

“Então o meu sonho pessoal de músico, eu abri e coloquei todo mundo dentro. Eu 

não parei a vida para ajudar ninguém, eu coloquei todo mundo dentro desse meu 

sonho”.16   

 

 

Da mesma forma que Art Mellor,(fundador do Boston Cure Project, em caso descrito 

no capítulo 2), Flávio Pimenta diz que não parou a vida para ajudar ninguém. Ele 

tem seu sonho de músico, que conseguiu compartilhar com centenas de jovens. Sua 

paixão, interesse e motivação principais são a música. O que não significa 

desinteresse pela questão social e pelos resultados que a associação consegue, 

pois em suas palavras: “quando você percebe que está realmente ajudando, 

fazendo uma diferença, isso emociona muito mesmo”.17. Indagado sobre o que 

sentia em relação aos outros projetos da associação, fora a banda, ele responde: 

“Acho legal, mas esse não é meu sonho. Meu sonho é a banda, a música. Por 

exemplo: ajudar as famílias, com terapias e tudo o mais é o sonho da Lígia18. Não é 

o meu. Mas o sonho dela cabe aqui dentro, e contribui bastante”. 

 

 

                                            
16 Entrevista gravada em 31 de agosto de 2004, com o diretor-presidente da associação 
17 Entrevista gravada em 19/10/2004, com o presidente da associação. 
18 Liga Pimenta, psicoterapêuta familiar e coordenadora de programas e projetos da MM 
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3.2.2 Surgimento da Meninos19  
 

 

A história da organização é iniciada em 1996.  Surgiu, como a maioria das 

organizações da sociedade civil (ou OSC ou OSCIP, ou ainda “ONG”), a partir de 

redes sociais informais, num processo quase de “geração espontânea”. Flávio 

Pimenta jogava futebol com os meninos pobres das redondezas de sua residência 

(Morumbi). Como ele era professor de bateria, alguns meninos pediram que ele os 

ensinasse a tocar. Assim foi feito, e Flávio formou um grupo com os alunos. 

Formado o grupo, começaram a surgir colaboradores, principalmente amigos e 

músicos conhecidos do professor, que o ajudaram a conseguir instrumentos e 

pequena ajuda (roupas, lanches, etc) para o grupo de meninos. Assim o grupo 

seguiu pelos primeiros anos, crescendo, partindo de uma composição inicial de 

pouco mais de uma dezena de meninos, para chegar a mais de duas centenas nos 

anos seguintes.  

 

Os ensaios eram inicialmente na casa de Flávio, mas à medida que a banda foi 

aumentando seu número de integrantes, o espaço exíguo da residência os fez 

passar a ensaiar em uma praça próxima. Os vizinhos dessa praça se sentiam 

incomedados com o barulho e assim, constantemente o ensaio tinha de ser 

interrompido pela chegada da polícia, acionada por reclamações desses vizinhos.   

 

Já em 1996 (junho e dezembro) a associação começa a ter cobertura da mídia 

impressa, tendo alguns de seus shows anunciados. As primeiras citações falavam 

quase exclusivamente da banda, apenas citando que era composta por meninos das 

favelas, mas posteriormente passaram a citar também o projeto social que 

começava a dar sustentação ao projeto.  

 

A FOS (Fundação de Obras Sociais) estabeleceu um convênio com a recém-criada 

associação, que viabilizou sua primeira sede, ainda alugada, no mesmo bairro do 

Morumbi.  

 
                                            
19 Baseado em relato durante entrevista de 25 de junho de 2004, com o fundador da instituição. 
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A qualidade musical e o sucesso dos shows legitimavam o projeto e fizeram 

aumentar o empenho dos amigos colaboradores. Um dos conhecidos que ajudaram 

inicialmente foi Roberto Carlos Braga 2° (conhecido como “Braguinha”), filho do 

cantor Roberto Carlos. A esse último foi solicitado pelo filho que comparecesse ao 

jantar anual do grupo (20 pessoas, num restaurante do bairro). Nas palavras de 

Flávio, “O Roberto, que não é nada bobo, sabia como apoiar o grupo: avisou à 

revista CARAS que iria lá”.20  

 

O resultado desse fato foram seis páginas na referida revista. Nessa mesma edição 

em 2000 o Pão de Açúcar comemorava seus 50 anos. A empresa, que já colaborava 

com a instituição fornecendo vales que eram trocados por lanches para os meninos 

nas lojas do grupo, entrou em contato, e resolveu investir mais, como parceira, para 

crescer o projeto. A grande qualidade musical e o trabalho de networking de Flávio 

abriram a possibilidade do grupo apresentar seu show fora do Brasil. Nessa 

oportunidade a British Airways tornou-se também parceira de primeira hora, 

fornecendo as passagens aéreas. Esse tipo de apoio é prestado até hoje pela British 

Airways, para todos os eventos no exterior.    

 

Com o aumento de recursos, aumentaram também o porte e a diversificação, tanto 

da banda, como da própria organização.  

 

Quando começou a nascer o projeto social em torno da banda, Flávio convidou sua 

irmã, Lígia Pimenta, psicoterapeuta familiar pela PUC-SP, para trabalhar no projeto. 

Ela chegou à associação poucos meses após sua fundação. Como o projeto seguiu 

crescendo rapidamente, Flávio percebeu que não podia mais contar exclusivamente 

com os amigos colaboradores iniciais, e partiu para a institucionalização dos 

“Meninos do Morumbi”, chamando colaboradores remunerados e, atuando 

profissionalmente na gestão e na busca de recursos, eles conseguiram desenvolver 

novas parcerias e projetos, resultando na atual diversificação de atividades (dança, 

esculturas, informática, esportes, fotografia, teatro, etc.) e um crescimento 

exponencial desde o ano 2000. 

 
                                            
20 Relatos durante entrevistas de 25/06/2004 e 31/08/2004, com o fundador da instituição. 



72 

 

3.2.3 Reconhecimento no Exterior 
 

 

Aproveitando o forte apelo emocional que representa a banda, pelos seus aspectos 

entrelaçados de crianças carentes, música e brasilidade, a ONG, desde cedo, 

procurou realizar shows internacionais, de forma a levar a mensagem a públicos 

mais amplos. Isto proporcionou um aumento de visibilidade (pela cobertura da mídia) 

e um atestado de legitimidade, ambos extremamente úteis ao projeto. 

 

Sendo boa parte do reconhecimento da ONG no exterior, muitas vezes ela recebe 

visitantes estrangeiros ilustres. Já estiveram presentes artistas, esportistas e 

políticos de expressão. De Edwin Moses a Tony Blair, passando por David Glass, 

STOMP, Asian Dub Foundation e Colin Powell, essas visitas resultaram em 

exposição na mídia e novos projetos. Como exemplo, representando a Laureus 

Sport for Good Foundation, compareceram à sede da ONG os esportistas Emerson 

Fittipaldi, Edwin Moses e Bob Charlton. Além da efetiva colaboração financeira, de 

pequena monta (US$ 40 mil/ano), e da exposição da visita na mídia, uma grande 

colaboração oferecida por essa fundação é que ela passou a comprar esculturas de 

metal em forma de troféus, feitos pelos alunos, para agraciar grandes nomes do 

esporte mundial e personalidades do terceiro setor. Isso ajudou a promover a ONG e 

deu força ao projeto interno de confecção de esculturas em metal. Hoje, lá são feitos 

e vendidos troféus para vários esportes, especialmente o automobilismo nacional, 

como as fórmulas Renault, Truck e Clio. 

 

 

3.2.4 Luta pela Sobrevivência 
 

 

Dado o atual porte institucional, que incorre em custos fixos respeitáveis, existe a 

preocupação constante da busca de novos patrocínios e parcerias, já que esse 

relacionamento de apoio foi descrito pelos líderes da organização como um ciclo 

com início, meio, e fim.  
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Curiosamente, a associação não procura contribuição de pessoas físicas. Essa 

postura, surpreendente para uma organização cujo orçamento é 60% financiado por 

patrocínios e contribuições, é explicada por Flávio: as pessoas físicas contribuem 

pouco e sempre estão impregnadas pelo assistencialismo, que em suas palavras, “É 

uma coisa que eu odeio! Muitos deles vêm aqui nessa intenção de ajudar os 

coitadinhos, e como aqui não têm coitadinhos, mando procurar outra instituição, tem 

um monte por aí precisando mais que nós”21.      

 

O esforço para buscar apoios que mantenham a sustentabilidade da organização é 

feito tanto no aspecto financeiro (patrocínios e projetos), quanto no aspecto de 

capacitação. Assim, a MM conta com quatro modalidades de parceria, sendo 

patrocinadores, apoio educacional, apoio e apoio institucional, como no quadro 5, 

abaixo: 

 

Tipo de Parceria Contribuição Membros 

Patrocinadores 
colaboração financeira (direta ou 

indireta) de porte 

Pão de Açúcar, HP, British 

Airways 

Apoio Educacional 
fornecimento de know-how e 

materiais de apoio para ensino 

Cultura Inglesa,  Bit 

Company, Colégio Meritum 

Apoio 

colaboração financeira de menor 

porte ou fornecimento de 

materiais, produtos e serviços 

que são utilizados pela 

associação 

Sadia, SKF, Embratel, Porto 

Seguro, PMSP, Vitol,  

BNDES, Rotary Club, Pátria 

Banco de Negócios, Anglo 

American, Laureus Sports 

Apoio Institucional 
certificação e capacitação 

institucional 

Unicef, Unesco, Ministério 

da Cultura 

Quadro 5: Tipificação de parcerias da MM.  

Fonte: autor 

 

                                            
21 Entrevista de 25/06/2004, com o presidente da associação. 
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Na sua vivência prática, a organização aprendeu que as grandes empresas 

patrocinadoras tendem a distribuir suas verbas para novos projetos, após algum 

tempo. Desta forma é necessário ficar atento para manter a atração do projeto para 

os parceiros atuais e substituir os parceiros que se distanciam.    

 

Existe hoje a clara noção de que a grife “Meninos do Morumbi” é um produto, que o 

patrocinador quer ver associado à sua imagem de responsabilidade social. Continua 

ele: “Nossa estrutura custa caro e temos de negociar direitinho, pois já teve empresa 

que pagou em espécie um show do grupo, algo como quinze licenças de software 

(R$ 15 mil), e no seu encarte anual colocou duas páginas falando da gente como se 

fossem nossos parceiros. Para ser parceiro são R$ 800 mil por ano. Sair na foto é 

bonito, mas colocar a mão no bolso poucos querem”.22 

 

 

3.3 Traços marcantes no perfil da entidade  
 
 
3.3.1 Discurso da disciplina e da excelência: “somos campeões” 
 
 
Perguntado sobre o real significado da MM para os adolescentes, Flávio Pimenta 

responde: “O que nós fazemos é vender o sonho. O sonho de melhorar de vida, de 

fazer uma coisa bem feita, levar a sério e se orgulhar dela. Aqui não tem esperto. Se 

quiser continuar conosco tem de ser para valer. Sempre falamos que aqui só tem 

campeões, porque é verdade: esses garotos da favela aprendem inglês, usam o 

computador e já se apresentaram até na Europa. Até o Tony Blair já nos 

cumprimentou... e auto-estima ajuda a formar boas pessoas, bons cidadãos e bons 

profissionais”23 

 

Flávio relembra um fato que lhe foi particularmente marcante, ainda numa das 

primeiras apresentações do grupo. Nesse episódio, ele relatou ter havido uma 
                                            
22 Entrevista em 25/06/2004, com o presidente da associação. 
23 Baseado na mesma entrevista de 25/06/2004. 
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sensação muito ruim entre os meninos quando foram apresentados ao público, num 

show, com expressões como “carentes e coitadinhos”. Carentes todos eram e o 

sabiam, mas a expressão “coitadinhos” deixou uns deprimidos e outros revoltados. 

Flávio ficou indignado, e lhes falou que não podiam ser coitadinhos, que eles eram 

campeões, pois superaram dificuldades e se esforçaram muito, individual e 

coletivamente, para dominar seus instrumentos e formar um grupo musical único. 

 

A partir desse momento, além de ensinar música ou aliviar carências, Flávio adotou 

como objetivo do grupo oferecer condições de realização para os jovens. Foi então 

adotado o discurso de “somos campeões”, discurso esse que têm a construção do 

orgulho e da auto-estima como intenções básicas.   

 

Para complementar o discurso de excelência, existe também a ênfase na disciplina, 

muito importante dada a origem sócio-educacional dos meninos e o objetivo de 

afastá-los dos riscos da vida nas ruas. Cobra-se dos jovens, portanto, esforço, 

compromisso e disciplina. Como toda ONG, a demanda social é imensa, e o 

principal critério de seleção e manutenção de cada jovem é sua postura adequada 

com relação à instituição.   

 

 

3.3.2 A Repulsa ao Assistencialismo 
 

 

Outro aspecto marcante na organização é o seu desejo de afastamento da imagem 

de assistencialismo clássico, de ajuda material básica aos carentes. Entende seu 

fundador24 que esse tipo de assistencialismo só é admissível na organização em 

situações emergenciais, e que deve ser evitado para não enfraquecer e minar a 

capacitação, que é o objetivo efetivo deles. Dependendo do modo como se oferece 

ajuda, (e do modo que percebe quem a recebe), pode-se fazer o beneficiário sentir 

algum grau de humilhação, o que tem um efeito corrosivo na sua auto-estima e 

anula grande parte do esforço da instituição. Resumindo, não se pode ter discurso 

de campeão com quem é tratado como “coitadinho”. 
                                            
24 Entrevista de 25 de junho de 2004 
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3.3.3. Aspecto Comunidade 
 

 

Apesar de terem preocupação com a disciplina, o tipo de relacionamento percebido 

dentro da organização é informal e cordial, entre seus membros dos diversos níveis, 

levando a uma sensação de que a instituição constitui uma verdadeira comunidade. 

Festas coletivas são organizadas, e existem atividades diárias em que todos 

participam. Um exemplo disso é a prática diária de condicionamento físico, de 

inspiração nas empresas japonesas, a que todos (jovens, funcionários e direção) são 

incentivados a participar. Define Flávio:25 “Todo mundo tem de fazer educação física 

juntos. é igual a empresa japonesa. Todo mundo tem de fazer, mas não é nada 

(assim) tão obrigatório...eu vou, faço, e tal, é o momento de estar comigo, é legal a 

gente conviver, então eu como vivo correndo, eles podem conviver comigo nesse 

momento... “. 

 
 
3.3.4. O Espetáculo 
 
 
O primeiro aspecto marcante que se percebe na MM, seja através de visitas, 

consulta a jornais, ou assistindo um show ou ensaio, é a sua espetacularidade. A 

instituição como um todo e a maior parte dos seus projetos têm fatos extraordinários 

relacionados a eles. Quando recebe visitas de políticos, estes geralmente são muito 

ilustres, como chefes de estado ou membros de primeiro escalão de governos 

(exemplos: Tony Blair, primeiro-ministro inglês, e Colin Powell, secretário de estado 

americano); seu projeto de teatro é capitaneado por um ator principal da Rede Globo 

(Fábio Assunção); seu curso de Jiu-Jitsu é ministrado por um campeão brasileiro 

(Fábio Gurgel); seu curso de moda tem como titular um dos mais conmhecidos 

estilistas nacionais (Ricardo Almeida); a banda apresenta-se em alguns dos palcos 

mais nobres do Brasil e do exterior, e assim por diante. 

 

                                            
25 Entrevista gravada em 31 de agosto de 2004. 
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Essa característica de espetacularidade leva-nos a considerar se seria adequado 

abordarmos a associação estudada na presente dissertação como organização 

espetacular. Contudo, em teoria das organizações, a literatura que trata de 

organizações espetaculares é dirigida a grandes empresas privadas, onde o 

espetáculo é na verdade um simulacro, com a imagem da organização afastando-se 

de sua substância, e um instrumento de controle, via gerenciamento de impressão 

(WOOD, 2001). No caso da MM, o espetáculo não é uma construção simbólica, 

muito longe disso, é a realidade diária, pois a imagem espetacular efetivamente 

representa a substância da organização, em parte pela natureza artística ou 

esportiva de seus projetos e em parte pela notoriedade dos seus visitantes e 

colaboradores. Contudo, parte do modelo proposto por Wood pode ser aplicado na 

organização estudada na presente dissertação, nos seus conceitos de liderança, 

especialmente o gerenciamento da impressão, que é praticado constantemente na 

MM, não com a finalidade de controle, mas como ferramenta para reforçar sua 

identidade e sua missão, e angariar simpatizantes. 
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CAPÍTULO 4 - O papel da banda como âncora estratégica 
 

 

Neste capítulo, será feito um exercício de análise estratégica da organização 

Meninos do Morumbi, usando uma metodologia interpretativa. Organizações têm 

sido vistas sob diferentes perspectivas, não raro inspiradas por metáforas. Assim, 

organizações são vistas ora como máquinas, ora como cérebros, ora como 

pirâmides, ora como famílias, ora como mercados. Por exemplo, Morgan (1996) 

apresenta uma série dessas interpretações.  No presente exercício, será 

demonstrado que, ao olhar para a MM de diferentes formas, desvenda-se uma série 

de fenômenos que explicam a consistência estratégica daquela organização     

 

 

4.1. A Banda como Símbolo da Organização 
 

 

A banda é, para o público externo à organização MM, a atividade mais visível da 

entidade. Na medida em que a banda se apresenta perante o público como o 

“produto” mais manifesto da organização, ela passa a ser vista como uma 

representação da organização, um símbolo dela. Os símbolos associados a uma 

organização podem ter um profundo impacto na maneira como ela é vista pelos 

clientes, pelos seus membros e pelo público em geral. 

 

Há uma ampla literatura sobre o assunto de simbolismo organizacional, que examina 

desde símbolos mais óbvios, como marcas, logos corporativos e figuras, até 

representações mais sutis, como jargão próprio da organização e sagas ou anedotas 

sobre a organização.26 Essa literatura é produzida por pesquisadores da área de 

comunicações e semiótica, mas também das áreas de comportamento 

organizacional, estudos organizacionais, recursos humanos, marketing e estratégia. 

Os conceitos e construtos utilizados como símbolos incluem imagem organizacional, 

                                            
26 Uma coletânea clássica de textos de simbolismo organizacional é a de Pondy, Frost, Morgan e 

Dandrige (1983). 
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identidade organizacional ou corporativa, marca corporativa, personalidade 

corporativa e outros. 

 

O exame dessa literatura e desses conceitos nos levaria para muito além do escopo 

desta discussão. Em vez disso, o autor selecionou dois trabalhos, um da área de 

estudos organizacionais, outro da área de marketing, que tratam de imagens de 

organizações e são suficientes para fundamentar as idéias que serão expostas aqui. 

  

Os conceitos de imagem e de identidade organizacionais aparecem interligados num 

estudo de Dutton, Dukerich e Harquail (1994), cujas proposições são particularmente 

úteis para a compreensão do papel da banda como símbolo da MM. As três autoras 

apresentam um modelo que explica como as imagens que os membros de uma 

organização têm da mesma influem na intensidade de sua identificação com a 

organização.27 

 

Dutton et al. partem do pressuposto que quando um membro de uma organização se 

identifica fortemente com ela, os atributos que ele usa para definir a organização 

também o define. Ou seja, o senso de pertencer ao grupo social “a organização” 

molda o conceito que o membro tem de si mesmo. Este pressuposto pode ser assim 

formulado: 

 

O senso que um membro tem de pertencer a uma organização molda como 

ele se vê. 

  

Mais especificamente, as autoras definem duas imagens que cada membro de uma 

organização pode ter dela, a identidade organizacional percebida – o que o membro 

acredita ser distintivo, central e durável sobre ela – e a imagem externa interpretada 

– o que ele acredita que pessoas externas à organização acham dela. O modelo, 

construído a partir de fragmentos fundamentados em outros estudos (empíricos e 

teóricos), levam a uma série de proposições, da qual destacamos as seguintes: 

 
                                            
27 O estudo de Dutton, Dukerich e Harquail refere-se a organizações de trabalho, mas este autor 

acredita que o modelo pode ser aplicado à MM. 
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Quanto mais atraente for a identidade organizacional percebida (o que o 

membro acha da organização), maior será a identificação do membro com a 

organização. 

 

Quanto mais atraente for a imagem externa interpretada (o que o membro 

acredita que pessoas de fora acham da organização), maior será a 

identificação do membro com a organização. 

 

Em outras palavras, os dois tipos de imagem que cada membro faz da organização 

(a que ele faz e a que ele acredita que o público externo faça) afetam a sua 

identificação organizacional.  

 

Depois de definir esses fatores que impulsionam a identificação organizacional, as 

autoras passam a considerar as conseqüências dessa identificação: 

  

Quanto mais a identidade organizacional percebida aumentar a auto-estima 

de um membro, maior será sua identificação com a organização. 

 

Portanto, na medida que uma dada organização se preocupar em aumentar a auto-

estima dos seus membros, ela conseguirá que eles se identifiquem mais fortemente 

com ela. 

 

Quanto mais forte for a identificação do membro com a organização, mais ele 

avaliará a identidade organizacional percebida e a imagem externa 

interpretada como atraentes. 

 

Quanto mais forte for a identificação do membro com a organização, mais ele 

buscará contato com a organização. 

 

Quanto mais forte for a identificação do membro com a organização, maior 

será a cooperação do membro com outros membros da organização. 
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Quanto mais forte for a identificação do membro com a organização, mais 

freqüentemente o membro manifestará comportamento cidadão na 

organização. 

 

“Comportamento cidadão” inclui atos de obediência, lealdade e participação, tais 

como dispor-se a ajudar recém-chegados, trabalhar em projetos de longo prazo da 

organização, estimular os superiores a elevar seus padrões de desempenho e dar 

sugestões de como melhorar a organização (DUTTON et al., 1994). 

 

Em resumo, o modelo de Dutton et al. diz que quanto mais atraente for a imagem 

subjetiva que um membro tem da organização e quanto mais essa imagem contribuir 

para aumentar a auto-estima desse membro, maior será sua identificação com ela, o 

que o fará achar a organização mais atraente e o levará a ter um comportamento 

cidadão na organização. Há uma clara circularidade nesse modelo, um círculo 

virtuoso: imagem subjetiva mais atraente  maior identificação  imagem subjetiva 

mais atraente, sendo que, ao percorrer esse círculo, atributos como auto-estima e 

comportamento cidadão podem ser paralelamente reforçados. 

 

Quando aplicado à MM, o modelo ajuda a perceber que a potencialidade da 

organização de produzir efeitos educativos nas crianças irá aumentar na medida que 

elas se identificarem com a organização. Neste contexto, a banda tem a virtude 

crucial de ser uma atividade lúdica agradável e revestida de prestígio e de sucesso, 

o que propicia uma atração inicial, pondo em movimento o círculo virtuoso apontado. 

 

Pode-se mesmo afirmar que é a banda que define a identidade organizacional da 

MM. De fato, além de ser uma instituição anterior e núcleo gerador da associação, a 

banda ainda é seu maior projeto. A banda tem a função de conferir identidade à 

organização nos seguintes aspectos: 

 

 - a banda é a identidade da organização para o público externo; 

 - a banda é a identidade da organização para os próprios membros; 

 - a banda é o local onde se constrói a identidade social dos meninos 
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Nos últimos anos, os pesquisadores e profissionais da área de marketing vêm 

desenvolvendo o conceito de “corporate brand” (“marca corporativa”), a qual tem 

ricas implicações para a organização MM e sua banda. O conceito de marca 

corporativa é uma extensão do conceito de marca, esta tradicionalmente associada 

a um produto. O conceito evoluiu a partir das idéias iniciais de Olins (1978), 

Bernstein (1989) e King (1991). Há duas inovações importantes neste conceito 

recente. A primeira é que desenvolver uma única marca para uma empresa ou um 

grupo que vende uma gama diversificada de produtos (bens ou serviços) tem 

enormes vantagens em comparação com desenvolver uma marca diferente para 

cada produto, especialmente no mundo globalizado e hiper-competitivo de hoje. A 

segunda inovação é que a marca corporativa não é um símbolo dirigido tão somente 

aos clientes da empresa, mas também a todos os seus demais stakeholders 

(públicos interessados), em particular aos seus empregados. Entre os objetivos da 

criação de uma marca corporativa, King (1991) inclui “transformar a organização de 

uma burocracia sem face para uma companhia para a qual é atraente trabalhar e 

com a qual é atraente negociar” (p. 45). 

 

Hatch e Schultz (2001) definem marca corporativa como “uma imagem abrangente 

única que, com um só facho de luz, faz brilhar uma ampla gama de produtos”. Em 

anos recentes, não só um número crescente de empresas está trocando marcas de 

produtos por marcas corporativas, como também essas marcas estão se tornando 

ativos imensamente valiosos. Um caso marcante deste tipo de mudança é o da 

Procter & Gamble, empresa conhecida na área de marketing pela força das suas 

marcas de produtos e que agora vem promovendo a sua marca corporativa. (Um 

exemplo disto no Brasil é o esforço da Lacta em tornar a marca “Lacta” mais visível, 

tendo uma gama de produtos que se sustentam sozinhos pelas próprias marcas, 

como “Sonho de Valsa”, “Bis”, “Diamante Negro” e outras.) As razões deste 

deslocamento da marca de produto para a marca corporativa são várias (vide 

HATCH; SCHULTZ, 2001 e MARKWICK; FILL, 1995). Em primeiro lugar, as marcas 

corporativas reduzem custos. As empresas podem economizar bilhões de reais 

explorando economias de escopo em marketing e propaganda, adotando uma marca 

única em vez de uma marca diferente para cada produto (e especialmente para cada 

novo produto). Nos últimos tempos, os ciclos de vida dos produtos vêm se 
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encurtando e as despesas de criação de uma nova marca para cada novo produto 

podem levar a uma soma inviável. Este fator se acentuou com o aumento 

extraordinário dos custos de mídia. Uma segunda razão da migração para marca 

corporativa é o senso de comunidade que a marca corporativa comunica. Ela pode 

transmitir uma imagem de qualidade, de inovação ou de confiança, que se estenderá 

para toda a linha de produtos. No limite, a marca corporativa funciona como um selo 

de garantia, uma certificação. Ainda outra razão da migração para marcas 

corporativas é a possibilidade de se criar uma marca universal, como McDonald’s ou 

Coca-Cola, as quais representam diferentes coisas para diferentes culturas, mas 

evocam prestígio e confiança em todo o mundo. 

 

Dentro da visão estratégica de Flávio (compartilhada por muitos do terceiro setor), é 

fundamental o aspecto de visibilidade para a organização, e existe uma ligação 

instrumental entre visibilidade e sustento financeiro. Em suas palavras: “quanto mais 

famoso, quanto mais notório, quanto mais visibilidade tem o projeto, mais fácil 

alcançar os patrocinadores”28. 

 

Pelo fato de suas características principais terem forte apelo emocional, como 

música, carência, infância e brasilidade, a banda é um excelente fator gerador de 

exposição para a organização. Já foram feitas matérias jornalísticas29 com a banda 

em vários veículos de comunicação, orientados a públicos diversos, jornais como O 

Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo, e outros30. Da mesma forma, existe 

presença de reportagens em revistas de públicos diversos31 e em programas da 

Rede Globo, da TV Cultura, e da SBT. 

 

Continuando a olhar separadamente a banda da organização, constatamos, a partir 

da pesquisa nos arquivos da Folha de São Paulo, que a primeira citação sobre a 
                                            
28 Entrevista gravada em 31/08/2004 
29 Retirado da seção de clipping do website www.meninosdomorumbi.org.br, acessado em 

19.09.2004. 
30 Jornal da Tarde, Jornal do Comércio (P.Alegre), Diário de S. Paulo, Jornal de Brasília e Gazeta 

Mercantil . 
31 Revista Caras, Veja, Veja São Paulo, Dinheiro, B2B Magazine, Racing, Revista Melhor e Revista 

Crescer. 

http://www.meninosdomorumbi.org.br/
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banda ocorreu 11 meses antes das citações sobre a organização (e seus outros 

projetos), e são numericamente mais que o dobro destas, como no gráfico 8, abaixo.   
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Gráfico 8: Citações Acumuladas da Banda e da ONG. 

Fonte: autor 

 

Isto parece natural, pois iniciativas artísticas já recebem citações breves e sem 

profundidade, como agenda de shows, que pelo nosso critério de pesquisa já 

contam como citações na imprensa. O mesmo não ocorre quando a imprensa se 

refere à associação ou aos seus projetos e iniciativas sociais, pois neste caso 

geralmente trazem um texto com alguma substância, descrevendo a iniciativa ao 

invés de apenas citá-las. 

 

 

A visibilidade da banda é maior, mas as matérias sobre a ONG e seus outros 

projetos costumam ter maior profundidade. A presença da banda também é bastante 

constante, pois o maior período sem citações é de três meses. Já para a 

organização, esse período máximo de “recesso” de citações já é de um ano. Com 

essas características, pode-se dizer que a banda exerce o papel de outdoor para a 
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organização, constantemente “lembrando” a sua existência para os patrocinadores e 

para a sociedade, enquanto projetos específicos, com coberturas pontuais, reforçam 

seu papel e sua missão.  

 

Uma ONG, por ser uma receptora de recursos alheios, deve incluir em sua 

estratégia a exibição de seriedade e competência na utilização desses recursos, 

especialmente quando começa a perder força a “aura” que cerca o terceiro setor, em 

virtude de denúncias de desvios em ONGs. Além dos resultados medidos dos 

projetos, a associação tem como principal evidência de competência a própria 

banda, num efeito metonímico, onde a parte substitui o todo. 

 

Com valor artístico reconhecido dentro do meio musical, e também pelo trabalho de 

“networking” feito por Flávio, a banda passou a fazer shows de abertura para 

grandes músicos nacionais. Os shows de abertura geralmente são uma 

oportunidade para artistas iniciantes apresentarem-se em shows maiores, 

aproveitando o público do artista principal. Além da oportunidade de se apresentar 

para milhares de pessoas32, esses eventos têm cobertura da mídia, com divulgação 

prévia de agenda e de críticas posteriores aos shows. O ditado popular “Dize-me 

com quem andas e te direi quem és!” aplica-se com bastante propriedade ao meio 

artístico, onde o artista “júnior” beneficia-se, pegando carona no prestígio do artista 

mais conhecido. 

Isto vale para shows de abertura, como as dezenas feitos do Parque do Ibirapuera, e 

especialmente para “jam-sessions “ (quando o artista de prestígio experimenta tocar 

numa sessão improvisada com os Meninos do Morumbi) e shows em conjunto.  

 

Dentre estas “jams” e shows em conjunto com outros artistas, quase todos 

mereceram cobertura na Folha de S. Paulo, dentre os quais podem ser citados a 

visita-jam do grupo inglês STOMP, de dança e percussão, o show com o African 

Sanctus (projeto do musicólogo britânico David Fanshawe) na Sala São Paulo, o 

show com Carlos Bratke (pianista e pesquisador) no Queen Elizabeth Hall (Londres), 

o laboratório de teatro com David Glass Ensemble, a “jam” com o Asian Dub 
                                            
32 Os shows realizados na Praça da Paz do Parque do Ibirapuera costumam ter um público superior a 

5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
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Foundation (cultuada banda underground inglesa), e o show com The Scottish Link 

Pipe Band (orquestra de foles da Escócia) no MASP.        

 

Esses fatos certamente impressionam e tornam difícil duvidar da qualidade da 

banda. Mais do que isso, quando pensamos em quantos artistas ou grupos 

brasileiros já se apresentaram no Queen Elizabeth Hall e também na Sala São Paulo 

(certamente não foram muitos), a legitimidade da excelência musical parece 

incontestável.  

 

A qualidade da banda tornou mais fácil atrair outros colaboradores, que também 

contassem com ampla legitimidade, para novos projetos. Assim, o curso de teatro lá 

ministrado foi organizado por um ator principal da Rede Globo, o de Jiu-Jistu por um 

campeão brasileiro da modalidade, e assim por diante.  

 

Essa excelência atribuída à banda, independente dos outros projetos de sucesso, já 

funciona, sozinha, como um atestado de seriedade e competência à associação 

como um todo.  

 

Estes argumentos sugerem a tremenda importância que a banda exerce como 

símbolo da organização. A banda funciona como esteio da identidade da 

organização, até mesmo da marca corporativa da mesma, capaz de revestir toda a 

entidade e suas atividades de uma identidade formada pelos valores que a banda 

transmite: de escola, de juventude, de esforço e dedicação, de virtude e de 

cidadania, tudo através de uma atividade lúdica e espetacular. 

 

 

4.2. A banda como Expressão 

 

 

A interessante abordagem teórica de Mason (1996), abordada no capítulo 3 da 

presente dissertação, mesmo tentando ser ampla, é dirigida a organizações do 

terceiro setor com um perfil não idêntico ao da MM, pelos fatores de localização 

geográfica (Estados Unidos), pelo seu porte (maiores e mais complexas) e por 
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serem organizações predominantemente voluntárias. Contudo, sua linha geral é 

aplicável e seu foco na dimensão expressiva valida a utilização desse modelo para 

análise do caso da MM, como será desenvolvido a seguir.  

 

A primeira grande diferença entre o perfil organizações do terceiro setor de Mason e 

a MM mostra-se quando são por ele descritos os tipos de colaboradores que 

participam de uma organização dessas, como sendo: pessoal contratado, 

fundadores, gestores, profissionais e especialistas, pessoal de apoio administrativo, 

voluntários, membros do conselho e clientes. Para todos eles, menos para os 

últimos (clientes), é feita uma análise da motivação oriunda da possibilidade de 

expressão pessoal, e, utilizando a mensagem central do livro, como se deve, 

estrategicamente, aproveitar e canalizar essa motivação para a organização atingir 

seus objetivos instrumentais.  No caso da organização estudada nessa dissertação, 

preferimos separar seus colaboradores em: fundador/presidente (Flávio Pimenta), 

coordenação de programas/projetos (Lígia Pimenta), professores voluntários, 

professores pagos, funcionários, colaboradores de exposição (que emprestam 

prestígio pessoal), e clientes (alunos).  

 

Uma análise da dimensão expressiva dos colaboradores e participantes da MM é 

apresentada a seguir. 

 

- Fundador: para se analisar o aspecto de expressão em relação ao fundador da 

MM, será utilizado um trabalho anterior de Mason (1992), onde ele afirma que 

geralmente os fundadores de organizações não-lucrativas são indivíduos 

carismáticos que vêem suas causas nascentes como meio instrumental, mas são 

eles mesmos pessoas fortemente expressivas. Essa descrição adapta-se 

perfeitamente à pessoa do fundador da MM, pois sendo um músico (atividade 

naturalmente expressiva), este nos relatou33 que a intenção inicial (anterior à ONG, 

quando só havia o núcleo inicial de percussão) era fazer da banda um instrumento 

para que os jovens tivessem a satisfação de expressarem-se musicalmente. Como 

ele também é o maestro da banda, para ele existe uma dupla oportunidade de 

expressão: ou seja, tanto como músico e regente da banda quanto como fundador 
                                            
33 Entrevista gravada em 19/10/2004, com o presidente da associação. 
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de uma organização social, ele pode expressar-se com relevância. Essa dimensão 

de expressão deve ser somada à análise realizada anteriormente das motivações do 

fundador da MM para iniciá-la e gerí-la. Numa análise última, quando ele fala que 

seu sonho e seu objetivo são a música, deve-se considerar, além do amor por esse 

tipo de arte, a possibilidade dele expressar-se através da mesma. 

 

- Coordenadora de programas e projetos: como citado, Lígia Pimenta é 

psicoterapeuta, co-administradora da MM e participa da organização desde seu 

início. Sua personalidade tem um perfil administrativo, com atenção nos recursos 

organizacionais, na estrutura organizacional e no planejamento possível. Este perfil 

dela é diferente e complementar ao de Flávio (mais empreendedor, mais atento a 

oportunidades, mais propenso a riscos), o que sugere um equilíbrio, ou ao menos 

um sistema de contra-pesos na gestão da organização estudada. Em entrevistas 

realizadas, pode-se notar que a MM permite à coordenadora de programas e 

projetos utilizar-se também de dois canais de expressão pessoal, sendo o primeiro o 

exercício de administração da ONG e o segundo seu exercício profissional original, 

de psicoterapeuta. Ela é a pessoa que porta mais alto a bandeira da capacitação 

institucional, pesquisando e freqüentando cursos de gestão para o terceiro setor. 

Sua outra atividade de expressão pessoal é materializada pelo projeto “Família e 

seus contextos”, que já citamos, e pela procura de novos projetos de cunho social e 

familiar com apoio de psicologia. 

 

- Professores voluntários: nesta categoria de colaborador estão os profissionais 

reconhecidos, que podem efetivamente atuar ou apenas orientar e “emprestar” seus 

nomes para projetos educacionais da MM. Assim, existem personalidades ligadas a 

projetos específicos, como o curso de teatro (Fábio Assunção), o de moda (Ricardo 

Almeida), e o de Jiu-Jitsu (Fábio Gouveia). Esses profissionais manifestam interesse 

pela causa social e educacional da MM, e a criação de projetos é sua contribuição. 

 

- Professores remunerados e funcionários: aqui estão os empregados CLT e 

professores autônomos. Para esse grupo, a MM é um local de trabalho. São 

remunerados e cumprem horários de trabalho. A possibilidade de expressão desse 
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grupo consiste em trabalhar para uma organização com projetos sociais. Além disso, 

vários de seus funcionários são ex-alunos e ainda fazem parte da banda. 

 

- Colaboradores de exposição: a função desse grupo para a organização estudada é 

atrair mídia e emprestar prestígio pessoal. Dada a importância da marca e da 

identidade corporativa, descritas anteriormente, é grande a relevância estratégica 

desse tipo de colaboração para a MM, chegando mesmo a ser decisiva (vide o papel 

decisivo que a exposição junto com Roberto Carlos teve no crescimento da 

organização, narrada anteriormente no capítulo 3 do presente trabalho). Essas 

personalidades têm consciência da ajuda que prestam à entidade ao exporem-se 

junto com a ONG para os órgãos de imprensa, e em contrapartida têm a 

oportunidade de expressar crenças e valores sociais e humanos para essa mídia, e 

atrvés dela, para a sociedade. Colin Powell, sendo de origem humilde e um dos 

primeiros oficiais negros de alta patente no exército americano, é simpatizante de 

causas raciais e sociais. Em sua visita à sede da MM, pareceu ser evidente, como 

sua intenção principal, fazer um discurso de valorização do esforço pessoal e 

tolerância racial baseado em sua história de vida.       

  

- Clientes: aqui aparece a maior distância entre a teoria de Mason (1996) e o caso 

estudado na presente dissertação. Ele praticamente não analisa a dimensão 

expressiva dos clientes ou beneficiários de organizações não-lucrativas. Sua 

organização típica é considerada à parte do grupo de beneficiários, de quem pouco 

se fala sobre motivação ou expressão. Toda a dimensão expressiva é analisada 

como fator estratégico de atração e motivação relativo aos gestores e colaboradores 

voluntários. No caso da MM, já citamos que parte dos objetivos da instituição é 

ajudar o desenvolvimento, pelos jovens, de valores pessoais e sociais. Contudo, não 

é tarefa fácil convencer um jovem da importância desses valores, especialmente 

quando se trata de um jovem carente, que frequentemente presencia cenas de 

injustiça social e violência. Assim, conceitos como esforço pessoal, disciplina, 

trabalho em grupo, ética nas relações pessoais e respeito às regras de convivência 

social não constituem apelos reais para essas crianças e jovens em seus processos 

iniciais de formação. Nas palavras de Flávio, isso se consegue depois que o jovem 

já faz parte do projeto, mas para atraí-lo, o apelo que funciona é o da diversão, da 
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música, e da arte, ou seja, da expressão pessoal. Desta forma, Flávio concordou 

com o entrevistador quando perguntado se a banda era uma isca, e definiu a banda 

e a diversão como a “armadilha” para pegar os jovens. A palavra armadilha é aqui 

usada jocosamente, para significar o meio de atrair, de envolver o jovem para depois 

poder socializá-lo e educá-lo. Da mesma forma, a procura por oportunidades mais 

importantes de expressão (como tocar na banda principal), é um fator de motivação 

para o esforço pessoal. Quando um jovem esforça-se ao máximo para poder 

excursionar pela Europa, por exemplo, seu objetivo não é só viajar e conhecer 

outras culturas. Apresentar-se em terra estrangeira é uma oportunidade de 

expressão que poucos artistas têm.  

 

Outro aspecto importante na dimensão de expressão, para atração e motivação dos 

alunos, é a adequação dessa expressão, em termos de estilo e tipo de orientação 

musical. Se a MM resolvesse passar a utilizar exclusivamente um estilo musical 

como, por exemplo, o canto gregoriano, dificilmente contaria com mais de uma 

dezena de alunos, se tanto. Por esse motivo, são trabalhados estilos musicais que, 

por questões étnicas ou sociais, fazem parte da realidade ou do interesse direto dos 

jovens. Entre os estilos utilizados, estão ritmos brasileiros e afro-brasileiros, como o 

jongo, o maracatu, o samba-enredo, o samba-de-roda, o maxixe, a marcha-rancho, o 

axé, a salsa, o aguerê, o maculelê, e ritmos diversos do universo pop, da M.P.B., do 

funk, do hip-hop, etc. Assim, trabalha-se a questão racial e da influência cultural, 

notadamente os aspectos folclóricos, como as origens africanas da percussão, 

estudando seus instrumentos e técnicas, e outras influências diversas. Como já 

citamos, apenas existe restrição a um tipo específico de estilo musical, chamado por 

Flávio de “gangster-rap”, pois como sua temática central é o crime, a violência, as 

cadeias e correlatos, ele acaba por constituir-se numa apologia à vida do crime. Já 

que um dos objetivos da instituição é afastar os jovens dessa estética e desse tipo 

de sedução, esse estilo e outros com temática semelhante estão banidos do 

repertório e são umas das poucas formas de expressão não aceitas pela 

organização. 

 

Concluindo a análise da dimensão expressiva na MM, vimos que, para os vários 

grupos de colaboradores voluntários, ela é o principal motivo de atração e 
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motivação, exercendo um papel estratégico na criação, no desenvolvimento e no 

desempenho da entidade, como descrito por Mason (1996). No caso particular da 

organização estudada, deve-se acrescentar ainda os beneficiários (alunos) aos 

grupos cuja possibilidade de expressão gera atração e motivação.  

 

 

4.3 A banda como Visão 

 

 

A banda também pode ser interpretada como a visão (estratégica) da organizaqão, 

no sentido que o desenvolvimento da banda como um empreendimento seguiu uma 

orientação inspirada pela banda em si, mais especificamente atendendo às 

demandas musicais de um grupo desse tipo, mas servindo, ao mesmo tempo, como 

guia para o desenvolvimento de toda a organização. 

 

Na organização pesquisada no presente trabalho, o empreendedor é seu fundador, 

Flávio Pimenta. Foram feitas três entrevistas formais com ele. Durante a terceira e 

última entrevista, onde o entrevistado estava totalmente à vontade, o autor da 

presente dissertação argüiu se existiu essa visão estratégica em seu caso. Flávio 

relatou que realmente iniciara tudo como uma brincadeira musical com os meninos, 

não havia a idéia de se fazer uma ONG. Pode-se então dizer que inicialmente não 

houve uma grande idéia, um grande objetivo ou um grande projeto. Collins e Porras 

(1995) colocam, ao analisar o sucesso de empresas excepcionais, que o primeiro 

mito da visão estratégica a ser desmistificado é o da necessidade de ser ter uma 

grande idéia para se iniciar uma nova empresa. Assim foi com a Hewlett-Packard, e 

assim também foi com a Meninos do Morumbi. Não havia uma grande idéia, apenas 

uma intenção com algum foco. A brincadeira musical depois transformou-se em uma 

banda, para depois tornar-se uma instituição social. Um projeto musical transformou-

se num projeto organizacional que, porém, manteve substancialmente os valores e 

as características do projeto musical inicial. 

 

Vejamos, a seguir, que tipo de visão estaria presente em cada fase. 
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1) Fase informal: garotos pedem para Flávio ensinar-lhes a tocar.  
 
“Quando eu comecei, aquele primeiro momento, o embrião de tudo, 
acho que foi a vontade de montar um grupo de percussão. Eu já 
estava com essa vontade, desde que eu hospedei o Robertinho Silva, 
e comecei a colecionar instrumentos de percussão. Também já tinha 
feito trabalhos com escolas de samba e achava legal o aspecto de 
comunidade” 

 

Visão do fundador (ainda não estratégica): Seria bom para os meninos (ambiente, 

disciplina, música) e para ele, pelo prazer musical e de ensino. Compromissos 

principais: amizade, música. 

 

2) Fase musical: começam a aprender a tocar e a ensaiar. Formam o grupo. O 

grupo cresce, e as necessidades sociais ficam mais evidentes. Nas palavras de 

Flávio: 
 
“Logo que passou de dez meninos da favela comigo, as necessidades 
no campo social já eram muito maiores que a música. Eram de todo 
tipo: desde a roupinha, até um caderno, os meninos chegavam e 
falavam: “tem um rango aí? ainda não comi hoje!”. Ou então 
chegavam com o pé todo arrebentado. Quantas vezes eu não fiz 
curativo no moleque...parece que você está curando um bezerro...tem 
que pegar o moleque à força, porque se deixar ninguém cuida”.34 

 

Ao mesmo tempo, Flávio percebe a oportunidade de mídia:  
 
 “A hora que eu chamei a meninada, da favela, a primeira jornalista 
que viu isso, já me levou para gravar um programa de rádio, alguém 
que ouviu falou com o governo estadual, que já trouxe as kombis do 
S.O.S. Criança, e aí eu descobri que o apelo social era a grande 
“freeway” de marketing do meu grupo de música. Eu já era do meio, 
tinha um feeling para isso. A primeira reportagem já chamou uma 
segunda, que já chamou uma terceira...eu pensei comigo mesmo: 
Você está fazendo a coisa certa duas vezes: você está fazendo a sua 
banda, e você está fazendo algo pelo outro, que é o social, e quando 
você faz alguma coisa social com criança, o  apelo é muito forte, a 
mídia é muito forte, é tudo muito forte”. 

 

Esse momento foi especialmente importante para a organização, pois ali surgia a 

visão da possibilidade de um projeto maior. História semelhante ocorreu com Ray 

Krock, co-fundador do McDonald´s: ele já fabricava copos de papel, e começou a 

                                            
34 Entrevista gravada em 31/08/2004, com o presidente da associação.  
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fabricas máquinas de milk-shake, quando conheceu os irmãos McDonald, que 

possuíam uma cadeia de lanchonetes de milk-shake, e a fusão dos copos, milk-

shake e uma cadeia de lojas gerou a empresa que conhecemos hoje. Indagado a 

respeito das origens, do surgimento da idéia original, ele respondeu que não sabia 

bem o que tinha sido, mas que certamente não era uma inspiração divina. Talvez 

fosse uma combinação de experiências anteriores, instintos e sonhos. (BENNIS, 

1988). 

 

Flávio decide então fazer apresentações públicas, para estimular o grupo e 

aumentar a auto-estima dos meninos. Seus compromissos principais nessa fase 

eram o trabalho social e o projeto musical. Sua visão estratégica era usar o apoio de 

mídia para ajudar os meninos e crescer a banda. 

 

3) Fase Institucional: Com as primeiras ajudas, conseguem alugar uma sede e 

começam a ser desenvolvidas novas atividades além da banda. Flávio percebe, 

além do aspecto social, o educativo e o de cidadania. 
 
“Os moleques que levavam (a banda) a sério estavam melhorando, 
estavam se transformando. Não só musicalmente. Colaboravam mais, 
ficaram mais educados, mais disciplinados. Eu percebi que, através da 
banda, dava para ensinar muito mais coisas para os meninos do que 
música e percussão. Essa era a fórmula que fechava o trabalho social, 
o educacional e o de cidadania” 

 

A organização cresceu seguindo essa fórmula. Seus compromissos são agora com 

os aspectos sociais, educacionais e de cidadania. Sua visão estratégica desde que 

se institucionalizou, é fazer da banda (e das outras atividades) uma metáfora para a 

vida, onde o aprendizado na banda estimula o desenvolvimento de cidadania e de 

competências pessoais.   

 

Notamos que, embora não se definam como tal, a Meninos do Morumbi tem todas as 

características de uma escola, pois pretende capacitar jovens, utiliza-se de métodos 

pedagógicos e tem claramente definidos seus corpos docente e discente. Vimos 

que, além de ter sido a banda o núcleo formador original e o maior projeto da 

instituição, ela foi também a origem e a inspiração de sua filosofia pedagógica. O 

sucesso da banda fez “transbordar” seus métodos e estratégias para os outros 
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projetos, todos com o mesmo caráter educativo. Nas palavras de um de seus 

visitantes ilustres:  
 
Quando eu assistia ao show lá em cima, eu apreciei a música. Mas 
percebi que todos se alinharam como soldados. Era como uma de 
minhas velhas companhias de infantaria. Todos tiveram realmente que 
fazer seu papel corretamente para que a equipe inteira trabalhe. Isso é 
o que ele está ensinando, mais do que a música. Vocês aprendem 
sobre responsabilidade pessoal e tem pessoas contando com vocês. 
Lugares como este também mostram a vocês que há pessoas na 
sociedade que se importam realmente com vocês. O governo, as 
companhias como a Hewlett-packard, as pessoas que se importam. 
Você tem que responder. Vocês tem que retribuir sendo bem 
sucedidos na vida, e quando vocês não freqüentarem mais o projeto, 
certifiquem-se de que  todas as lições que vocês aprenderam aqui 
vocês levam com vocês aonde quer que vocês vão. (Colin Powell, em 
conversa com jovens na sede da MM em 06/10/2004)35  

 

Muitos jovens chegam à instituição na situação de retomar os estudos, ou seja, 

voltam a se matricular no ensino oficial para poder usufruir dos benefícios e 

atividades oferecidos pela Associação. Nessas condições, o envolvimento, a 

disciplina e o esforço necessários para se dominar um instrumento musical ajudam a 

criar uma postura positiva do jovem em relação ao aprendizado, à sala de aula.  
 
 “A banda, como ela demanda um aprendizado em sala de aula, ela 
demanda um conhecimento mínimo de música nos moldes 
acadêmicos, ela demanda um caminho que tem disciplina, e ela 
também é uma prontidão para o letramento. Ela também é uma 
armadilha para fazer a volta à rotina de sala de aula, para mandar o 
menino para a escola. Ele tem de fazer aula de música antes de 
ensaiar, antes de ir para o show, ele tem de evoluir, ele começa 
tocando um instrumento mais básico e vai até conseguir um 
instrumento mais difícil, onde talvez tenha de ler música mesmo, como 
os tamborins, caixa, chimbal, que é mais difícil”. 36 

 

Assim, pretende-se que o jovem adquira gosto pelo estudo e pelo desenvolvimento 

que este possa proporcionar, como notamos na frase seguinte:  
 
“Isso tudo vai enriquecendo e vai provando para ele mesmo, o menino 
da favela, que ele pode, que ele consegue, [...] reforça a auto-estima, 
nutre uma autoconfiança e ainda faz com que ele descubra, por si, que 

                                            
35 Transcrição retirada do website da MM, acessado em 01/11/2004.  
36 Entrevista gravada em 31 de agosto de 2004, com o diretor-presidente da associação. 
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ele é cognitivo, ele volta a aprender a aprender, a aprender a conviver, 
aquelas bases da pedagogia”.37  

 

Resumindo a análise da visão estratégica do fundador da MM, ela só surgiu 

conforme o projeto foi crescendo, e Flávio então viu novas necessidades e 

oportunidades, e adotou como estratégia explorar institucionalmente todas as 

características positivas da banda, como a arte, a diversão, o aspecto comunitário, a 

atração da mídia, e, finalmente, seu modelo de educação e cidadania. Ao longo da 

evolução da MM, a banda sempre esteve no centro de sua visão estratégica, como 

atrativo de marketing, como suporte organizacional, como isca, como escola, e, 

finalmente, como modelo filosófico para a organização.  

 

 

4.4 A banda como Ritual  
 

 

“Isto aqui [a organização] é a banda. Todos aqui tocam, dançam ou cantam”.38 Por 

essas palavras, percebe-se o primeiro aspecto ritual da banda, que é a passagem 

compulsória por ela para todos os jovens da instituição. Ela é o grande ritual de 

passagem para o ingresso do jovem. 

 

Mas o que é um ritual? Dentro das ciências humanas, as definições de ritual não são 

incontestáveis, e as leituras interdisciplinares passam a impressão deste ser um 

caso de acadêmicos divididos por um termo comum (Auslander, 2003). Sociólogos 

influenciados por Goffman (1967) usam o termo ritual de maneira ampla, como 

sendo qualquer forma de comportamento padronizado, repetitivo, com particular 

atenção a estratégias interativas de melhoria de status. Etzioni (2000) dá ênfase à 

capacidade (geralmente integrativa) dos rituais de comunicar e incutir os valores 

comuns de importância para um grupo social. Lukes (1975) define ritual como “uma 

atividade regrada de um personagem simbólico, que dirige a atenção dos 

                                            
37 Essas bases da pedagogia a que o entrevistado refere-se faz parte da orientação pedagógica da 

instituição, que se utiliza dos quatro pilares da educação apontados em relatório da Unesco: aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 
38 Entrevista gravada em 31 de agosto de 2004, com o presidente da MM. 
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participantes para objetos de pensamento e sentimento que têm especial 

importância” (tradução do autor).  

 

Todas essas definições são aplicáveis à banda e a um de seus papéis dentro da 

organização, que é o de integrar e transmitir valores aos jovens. 

 

Dentro da banda, como existe um sistema de status baseado na complexidade dos 

instrumentos, interpreta-se o domínio do instrumento como sendo uma dessas 

estratégias interativas de melhoria de status, características de rituais, descritas por 

Goffman (1967).   

 

Partindo dos instrumentos mais simples, para se conquistar cada novo instrumento, 

são necessários novos estudos e novas e extensas sessões de prática. Assim, cada 

novo instrumento é um novo desafio, e o jovem deve munir-se novamente de 

humildade, esforço e dedicação para continuar o aprendizado. Desta forma, também 

as mudanças de instrumento são pequenos rituais de passagem, onde são 

adquiridos níveis crescentes de legitimação. 

 

Como nem todas as pessoas têm talento musical, caso o jovem não consiga se 

desenvolver ou se adaptar aos instrumentos musicais, ele é encaminhado para a 

dança ou para o coral, atividades que ainda fazem parte do grupo denominado 

“banda”. Alternativamente, são tentadas outras atividades como teatro, esculturas, 

fotografia, esportes, etc., mas sempre existe pelo menos a primeira passagem com a 

banda, pois é sempre lá a primeira tentativa. 

 

Os ritos são comuns a todas as culturas humanas. Victor W. Turner (1920- ), em seu 

livro “O Processo Ritual” (TURNER, 1974) descreveu a rituais de iniciação dos 

jovens de povos da África Central. Seja um jovem morador da favela de Paraisópolis 

ingressando na Meninos do Morumbi, ou um parisiense alistando-se no exército 

francês, ou um novo empregado em qualquer empresa do mundo, ou um jovem do 

povo ndembo sendo admitido entre os adultos, o processo de ingresso dos 

candidatos nesses grupos obedece a um ritual comum, descrito originalmente por 

Arnold van Gennep (1978). 
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Auslander (2003) descreve a integração a um grupo como um rito de passagem que 

se desenvolve em três estágios: 
 
No estágio um, a pessoa recém-contratada é separada de sua 
identidade prévia, usualmente através do recebimento de novas 
roupas, ferramentas, conhecimento privilegiado ou objetos de 
identificação. No estágio dois, o novo trabalhador ocupa uma posição 
liminar, intermediária às categorias sociais convencionais, e é 
frequentemente sujeito a formas de comportamento marginal, como 
trotes ou travessuras. Finalmente, no estágio três, a pessoa é 
integrada à nova organização ou rede. (AUSLANDER 2003. p. 9, 
tradução do autor)      
 

 

Mais especificamente, Gennep (1978) usa os nomes separação, margem e 

agregação para identificar os três estágios do ritual. Essas descrições tem 

características aplicáveis ao ingresso dos jovens na associação analisada: o estágio 

um, o ingresso do jovem, consiste em um discurso de apresentação inicial, no 

fornecimento de camisetas da instituição e na inclusão do mesmo em aulas de 

música e outras atividades. A intenção da associação nesse primeiro estágio é 

separar parte da identidade prévia do jovem (a parte perigosa ou negativa, oriunda 

de suas condições sócio-econômicas), mantendo os aspectos culturais e sociais 

positivos, que serão posteriormente trabalhados. No estágio dois, o jovem recebe 

aulas de percussão e passa a ter uma participação marginal na banda. No estágio 

três, após ter proficiência em um instrumento, ele é integrado à banda. O segundo e 

o terceiro estágios ocorrem ciclicamente, pois existe mais de uma banda, com status 

diferentes, e os instrumentos também carregam uma ordenação de status relativo à 

sua dificuldade. Assim, se o jovem desejar passar a tocar um instrumento mais 

sofisticado ou desejar se especializar no que já domina para integrar a banda 

principal, terá novamente de estudar para ser agregado num novo status superior. 

 

Além do aspecto ritual interno de incorporação dos jovens à organização, descrito 

até agora, a banda também tem um papel central no ritual de exposição da MM para 

as pessoas ou instituições que se interessem em conhecê-la, sejam elas simples 

visitantes, novos patrocinadores ou colaboradores em potencial. Tal qual em política, 

qualquer adesão à ideologia e/ou à causa da organização são desejáveis. Os 

ensaios ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Preferencialmente 
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são agendadas as visitas à sede da MM às sextas-feiras, com um roteiro que se 

inicia na apresentação pessoal e institucional, seguido de  visita às instalações e 

encerrando-se com o convite para os visitantes assistirem ao ensaio desse dia da 

semana, pois nele apresenta-se a banda principal, com todos os seus integrantes. 

Esses ensaios são como festas de auto-celebração, com intensivo uso de símbolos, 

como a vestimenta, pois todos usam a camiseta da entidade, com as logomarcas da 

instituição e dos patrocinadores (uniforme), embora muitas meninas (geralmente as 

que passaram pelo curso de moda) portem camisetas totalmente recortadas e 

retrabalhadas; além da vestimenta, o repertório com muitas músicas de inspiração 

folclórica e africana tem a função de simbolizar e afirmar a origem étnica da maioria 

do grupo. O rápido discurso inicial de Flávio Pimenta no início do ensaio, aqui 

atuando como maestro, contém algumas informações administrativas e em seguida 

passa para um discurso carregado de símbolos cuja intenção é fazer os jovens 

valorizarem a si próprios e a seus objetivos de vida. Após o discurso, inicia-se o 

ensaio, onde os músicos, dançarinos e cantoras, estimulados pelo clima positivo 

estabelecido, esforçam-se para exibir o melhor do que aprenderam e ensaiaram 

para o maestro e para os visitantes. Quando inicia-se a música, executada por mais 

de meia centena de tambores e outros tantos instrumentos em uma quadra fechada, 

a sensação percebida de surpresa com a pressão sonora e a precisão musical é 

semelhante à de um ensaio de bateria de escola de samba, com o diferencial da 

banda da MM de todos os componentes serem jovens ou crianças. Em ensaios 

sucessivos o autor, observando os visitantes, percebeu expressões faciais e 

corporais que variavam do espanto à satisfação, mas não pode perceber 

indiferença. Notadamente os visitantes estrangeiros observados (um executivo 

italiano e um outro britânico), demonstraram um leve estado catatônico nos primeiros 

minutos da apresentação. 

 

Pode-se dizer que existe uma forte semelhança entre esses ensaios principais, 

como descritos acima, e um comício político-eleitoral que conte com a apresentação 

de artistas. Ambos iniciam-se com um discurso de exaltação moral (a pessoas, 

grupos, locais, etc.), passam a um evento artístico (para emocionar o público) e 

terminam bem-sucedidos se conquistarem a simpatia, a colaboração ou o voto de 
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pessoas do público. Em seu livro sobre ritos e rituais contemporâneos, Martine 

Segalen discorre sobre as festas políticas: 

 
A vontade revolucionária de instaurar festas edificantes, tal como se 
expressa pela voz de Mirabeau, é bem conhecida. Trata-se de 
estabelecer as condições propícias para momentos de intensidade 
emotiva apropriada à formação de homens novos. Em 1791, o grande 
orador da Constituinte proclama que é necessário agir sobre os 
sentidos dos homens, pois ele acredita na virtude dessas 
manifestações. Segundo Mirabeau, o homem, ser sensitivo, é levado 
por imagens surpreendentes, grandes espetáculos, emoções 
profundas. (SEGALEN, 2002, pg 94-95) 

 

Assim, esse ritual de apresentação para os visitantes, utilizado pela organização 

estudada na presente dissertação, tem um papel estratégico de informar e 

principalmente, através da emoção e do espetáculo, convencer e conseguir 

adesões. Essa adesão pode ser simplesmente a simpatia pela causa, ou 

contribuições financeiras, ou interesse por projetos novos, ou vontade de divulgar o 

trabalho da ONG. Todas essas adesões são de interesse estratégico, pois 

geralmente grandes contribuições, parcerias ou projetos nascem a partir desse 

interesse inicial. 

 

 
4.5 A banda como objeto limítrofe (boundary object) 
 
 

O termo “boundary object” (“objeto limítrofe”) surgiu há cerca de quinze anos na 

literatura de organizações, para significar um objeto, concreto ou abstrato, que serve 

como elemento de comunicação entre os membros de um grupo. Um exemplo típico 

é uma maquete de um edifício. Ela é extremamente útil para facilitar a comunicação 

entre proprietário(s) do imóvel, arquiteto, engenheiro, empreiteiro e outros eventuais 

interessados. Essas pessoas podem ter formação e percepções distintas umas das 

outras, o que dificultaria o entendimento através da linguagem cotidiana de cada um. 

A introdução de termos técnicos na conversação só pioraria a comunicação; certos 

sentimentos imprecisos, porém importantes, da parte dos proprietários também 

poderiam ser de difícil transmissão para os outros membros do grupo. A maquete 
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fornece uma referência clara para todos os participantes sobre idéias específicas no 

projeto. No mesmo contexto, uma planta também seria um boundary object, porém 

mais abstrato do que a maquete.  

A característica distintiva de um boundary object (BO) é, portanto, a sua capacidade 

de ser compreendido por participantes de um grupo social que diferem na sua 

formação, na sua experiência e no seu jargão profissional. É uma ferramenta de 

“tradução”, auxiliando a cognição compartilhada do grupo. Outros exemplos de BOs 

são formulários, planilhas, cronogramas, orçamentos, peças de uma coleção e até 

mesmo pessoas ou grupos. 

No caso da criação de um produto novo dentro de uma empresa, seriam bons 

exemplos de boundary objects todas as ferramentas de O&M e de desenvolvimento 

de projetos (gráficos, cronogramas, fluxogramas, gráficos de Gantt). Essas 

ferramentas são vistas por todos os grupos envolvidos (Design, Engenharia, 

Produção, Administrativo-Financeiro, Marketing, etc.) de maneira diferente, pois 

cada grupo tem uma função diferente a cumprir, determinada a partir do seu 

domínio. Para cada área, o cronograma significa diferentes preocupações e 

interesses, mas ele é usado como “tradução”, facilitando a cognição e a colaboração 

entre as áreas. Por exemplo, com base no cronograma, a área de engenharia 

consegue explicar onde ela pode acelerar o processo ou não, atendendo ao 

interesse da área de marketing em lançar o produto antes da concorrência. 

Como explicam Star e Griesemer (1989), 

“Boundary Objects são objetos suficientemente plásticos para se 
adaptar tanto às necessidades locais quanto às restrições de vários 
grupos que os empregam, sendo ainda robustos o suficiente para 
manter uma identidade comum através desses grupos. Eles são 
fracamente estruturados no uso comum, e se tornam fortemente 
estruturados quando usados dentro de um grupo. Esses objetos 
podem ser abstratos ou concretos. Eles têm diferentes significados em 
diferentes mundos sociais, mas sua estrutura é suficientemente 
comum a mais de um grupo para torná-los reconhecíveis, como um 
modo de tradução. A criação e gestão de boundary objects é um 
processo-chave no desenvolvimento e manutenção da coerência 
através da intersecção de mundos sociais.” (STAR; GRIESEMER, 
1989, p.393, tradução e grifos do autor). 
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O conceito de BO vem geralmente acompanhado de outras duas noções, a de 

comunidade de prática e a de comunidade de interesse. Ambos os tipos de grupos 

são os usuários do BO. Uma comunidade de prática é um grupo de pessoas que 

desenvolvem um conjunto de habilidades específicas, compartilhando técnicas e 

know-how próprios desse âmbito. Brown e Duguid (1998) afirmam que “[...] práticas 

coletivas levam à formação de conhecimento coletivo, à atribuição de sentido 

coletivo, e à compreensão distribuída, que não se resumem ao conteúdo das 

cabeças individuais”. (BROWN; DUGUID, 1998, p.96, tradução do autor). No mesmo 

texto, os autores descrevem que através da prática, uma comunidade de prática 

desenvolve um entendimento compartilhado do que ela faz, de como fazê-lo e de 

como isso se relaciona com outras comunidades e suas respectivas práticas, ou 

seja, uma visão de mundo. (BROWN; DUGUID, 1998). 

As categorias profissionais podem ser consideradas comunidades de prática, assim 

como comunidades em todas as áreas do conhecimento e do interesse humanos. A 

finalidade de uma comunidade de prática é o desenvolvimento de conhecimentos 

comuns, e assim, em qualquer tipo de atividade encontra-se, em maior ou menor 

grau, a presença de comunidades de prática. Por exemplo, logo após sua invenção, 

o esporte windsurfe evoluiu a partir de um pequeno grupo de inovadores que, pela 

impossibilidade de “esconder” suas inovações dos outros esportistas (dado o 

aspecto “explícito” da tecnologia das pranchas e velas), acabaram por constituir uma 

comunidade de prática que rapidamente encontrou as melhores soluções técnicas 

iniciais para o esporte (FRANKE; SHAH, 2001).   

Na organização estudada aqui, o conjunto de pessoas envolvidas com a banda 

constitui uma comunidade de prática maior, cujo domínio é a música e a dança. 

Dentro dessa comunidade maior, existem comunidades menores, os sub-grupos de 

dança, canto e percussão. Cada um deles compartilha técnicas específicas e assim 

também constituem comunidades de prática.  O pertencimento a uma comunidade 

de prática não é exclusivo nem necessariamente formal, e assim é possível ter, 

como exemplo, os bailarinos da associação fazendo parte da comunidade de prática 

dos que praticam a dança em São Paulo, que excede as fronteiras da associação.  

Já as comunidades de interesse são conjuntos de pessoas unidas por um projeto 

comum claro e objetivo. São grupos mais heterogêneos do que as comunidades de 
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prática. Sua existência temporal e a coesão de seus participantes limita-se à 

execução do projeto comum, com a tendência de extinguir-se ao término do mesmo. 

Um bom exemplo seria a discussão de um projeto de urbanização, onde participam 

comunidades de prática como urbanistas, arquitetos, contadores públicos e grupos 

de representação política dos cidadãos da região em questão. Nas comunidades de 

interesse, o foco é o projeto. 

Na organização objeto do presente estudo, os projetos sociais pontuais (Garagem 

Digital, Família e seus Contextos, Conexão com o Futuro, etc.)  são comunidades de 

interesse, que envolvem pessoas com domínios pessoais diferentes. Por terem 

domínios (ou perfis) diferentes, também são diferentes as visões de mundo dessas 

pessoas. Um diretor de marketing institucional de uma grande empresa tem uma 

formação e uma visão de mundo muito diferente da dos meninos da banda, dos 

gestores da associação e dos jornalistas que dão cobertura aos projetos. Essas 

diferentes visões de mundo oferecem uma barreira à cognição compartilhada e à 

colaboração dentro das comunidades de interesse.  

A cognição compartilhada dentro das comunidades de prática tende a ser mais fácil 

e precisa, se comparada às comunidades de interesse. Mais fácil porque parte 

internamente de um único domínio, menos sujeito a ruídos de comunicação (jargão 

estabelecido) e a distorções semióticas, e mais precisa porque tanto o “problema” 

como as “soluções” tendem a representar a mesma coisa para todos os 

participantes. Já nas comunidades de interesse, a cognição compartilhada torna-se 

um desafio, pois perfis, linguagens e interesses são diversos. 

Paul Carlile (2002) tipifica os boundary objects a partir de três funções principais: a 

sintática, a semântica e a pragmática. Para ele, um BO eficaz deve primeiramente 

atender à função sintática comum entre os colaboradores. Mesmo tendo 

interpretações diferentes, um BO eficaz tem de tratar-se do mesmo objeto. Sua 

característica é a de representação e estão, portanto, na fronteira sintática.  

A segunda categoria de BOs deve atender à função semântica entre os grupos. No 

caso do Museu Zoológico de Vertebrados, estudado por Star e Griesemer (1989), 

são exemplos dessa categoria os métodos e formulários padronizados, e sua 

característica é de representação e aprendizagem. Servem para os grupos 

expandirem suas fronteiras de conhecimento.  
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A terceira e última categoria proposta por Carlile (2002) exerce a função pragmática 

do projeto comum. Nela, objetos, modelos e mapas permitem não só a 

representação e a aprendizagem, como também a transformação do conhecimento 

dos vários grupos. Sendo a mais completa categoria, é também a mais difícil e cara 

de ser estabelecida. Um exemplo de BO com função pragmática seria uma maquete 

de uma construção, preferencialmente que aceitasse modificações pela comunidade 

de interesse ou que fosse elaborada em conjunto. 

 

Carlile observa que as três categorias não são excludentes, uma vez que os 

repositórios e formulários padronizados apóiam o uso de objetos, modelos ou 

mapas, assim como apóiam processos para administrar o conhecimento na fronteira 

pragmática. Além disso, o conhecimento transformado e criado com o uso de 

objetos, modelos e mapas pode ser usado para melhorar o conteúdo dos 

repositórios comuns e o uso de métodos e formulários padronizados.      

 

Tipo de Fronteira de 
Conhecimento 

Categoria de Boundary 
Object 

Característica dos 
Boundary Objects 

Sintática Repositórios Representação 

Semântica Formulários e Métodos 
Padronizados 

Representação e 
Aprendizagem 

Pragmática Objetos, Modelos e Mapas 
Representação, 
Aprendizagem e 
Transformação 

Quadro 6: Tipos de fronteiras de conhecimento, categorias e características dos boundary 

objects. Fonte: CARLILE, 2002, pg. 453. (Tradução do autor) 

 

A organização estudada na presente dissertação, por ser uma entidade não 

lucrativa, tem características similares a, por exemplo, museus ou orquestras. Na 

constituição do Museu Zoológico de Vetebrados (STAR; GRIESEMER, 1989), foi 

necessário coordenar captação de recursos, apoio político, trabalho técnico e 

colaborações diversas. Da mesma forma, em termos estratégicos, para a existência 

e continuidade de operação da MM, diversos grupos precisam trabalhar (formal ou 
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informalmente) juntos: é necessária a captação de recursos junto ao governo e a 

outras entidades e empresas privadas; é necessária a participação dos jovens nos 

projetos; é necessário o apoio ou consentimento das famílias e das comunidades 

atendidas; é necessária a divulgação da associação e seus projetos pela imprensa; 

é necessária a aprovação da sociedade para as atividades desenvolvidas na MM; e 

finalmente é necessária a contribuição de profissionais (quase sempre ilustres) para 

criação de novos projetos. Resumindo, esses grupos envolvidos com a MM são: os 

gestores da ONG, os patrocinadores, os jovens, as famílias e comunidades, a 

imprensa, a sociedade como um todo e os profissionais que montam projetos sociais 

dentro da MM. Como esses grupos, de viências tão díspares, conseguem entender o 

problema social colocado e trabalhar juntos para resolvê-lo, viabilizando a ONG? 

A resposta é que, para se conseguir que todos esses envolvidos colaborem, eles 

têm de primeiro entender o papel e a missão da MM, e para isso são usados 

boundary objects. Pode-se citar a existência de vários deles na ONG estudada. Os 

mais evidentes são os produtos dos vários projetos (esculturas, shows, fotografias, 

etc.) e os materiais de divulgação (próprios, como CD-ROMs, camisetas e portfólios, 

ou de terceiros, como as reportagens na mídia impressa e televisiva). Quando um 

atleta internacional recebe um troféu (escultura em metal) feito pelos jovens da MM, 

o fato deste ter sido feito por essas crianças carentes de um país em 

desenvolvimento torna o objeto uma representação do trabalho social e traz em si o 

significado de ajuda e colaboração, da qual o atleta ou o agraciado também participa 

como destinatário final. Mas, para que este troféu chegasse até o ele, passou antes 

pelos jovens da escultura em metal da MM, para quem a confecção de cada objeto 

destes significa um desafio (em termos de habilidade) e uma realização (sua obra 

poderá estar na estante de algum atleta ou personalidade, e ajudou a arrecadar 

fundos para a ONG). Voltando mais atrás no ciclo de produção desse troféu, o 

professor de escultura faz seu design a partir de entendimentos com a entidade que 

a está comprando (no caso de premiações internacionais, o comprador é a Laureus 

Sports For Good Foundation).  

A banda é um projeto, mas também funciona como objeto limítrofe para a 

comunidade de interesse que a mantém (gestores, patrocinadores, alunos, 

professores, funcionários, imprensa e outros colaboradores). Principalmente através 

da banda a associação estudada nesta dissertação mostra-se e explica-se. 
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Assistindo a uma apresentação da banda, um colaborador potencial entende, 

através da exibição, que tipo de projeto ocorre lá, quem são os jovens beneficiados 

e o tipo de efeito positivo que cria nesses jovens. O autor desta dissertação assistiu 

a mais de meia dúzia de apresentações, desde ensaios domésticos até aberturas de 

grandes shows no Parque do Ibirapuera, e pôde perceber constantemente a grande 

satisfação de muitos desses jovens em seus momentos de expressão. 

A banda, enquanto BO para o projeto de existência da associação, já é composta, 

ou seja, seus membros já são “tipos ideais”. Da mesma forma que no caso do 

Museu Zoológico Vertebrado, citamos o exemplo de uma águia como um tipo ideal 

da espécie a ser catalogada e preservada, e assim representava parte dos objetivos 

do museu, os jovens integrantes também são os “tipos ideais” que representam, no 

caso da MM, os destinatários do esforço social da organização. 

A banda também pode ser vista como um BO pragmático, categoria mais importante 

de boundary objects, segundo Carlile (2002). Os BOs pragmáticos permitem a 

representação, a aprendizagem e a transformação. Como exemplo, uma maquete de 

uma casa que aceite alterações pelos membros do grupo que a construirão 

(proprietário, arquiteto, engenheiro e empreiteiro), facilita a cognição compartilhada e 

o aprendizado coletivo. Da mesma forma, a banda da MM é plástica e aberta o 

suficiente para cumprir o papel de aprendizagem conjunta e  atender sugestões, 

solicitações ou restrições trazidas pelos patrocinadores, organizadores de shows e 

outros. Da mesma forma, a banda também encaminha suas sugestões, solicitações 

ou restrições, num diálogo de aprendizagem com as entidades externas durante o 

planejamento e a execução de projetos.  Quando houve sua primeira excursão 

internacional, patrocinada pela British Airways, o projeto das apresentações foi 

desenvolvido em conjunto com essa empresa, que, além de fornecer as passagens 

aéreas, ajudou a definir qual o tamanho ideal da banda para os shows, e deu 

sugestões diversas e informações sobre a cultura da Inglaterra para os membros da 

MM.  

Há também outro exemplo, em um projeto da MM já encerrado (ativo de 2002 a 

2003) onde a banda teve o papel de BO. Esse projeto, o “Tambor Embaixador”, 

efetuado através de parceria com o Instituto Credicard, era uma derivação da banda, 

onde alguns jovens receberam treinamento e ensino especiais sobre música e 
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percussão, com o objetivo de irem às suas comunidades de origem (Paraisópolis e 

Jardim Jaqueline) ensinar música e fazer oficinas musicais com as outras crianças 

da favela. Também neste caso a banda atuou de maneira a ajudar a entender o que 

era a MM, para os jovens que lá residiam, para suas famílias e para os “donos”39 

dessas favelas. Particularmente para esses últimos, era necessário convencê-los 

das intenções da associação estudada nesta dissertação, ou não poderia haver o 

projeto “Tambor Embaixador”, por impossibilidade de acesso ao local. 

Em outro evento, numa apresentação especial (aniversário da empresa) de um de 

seus colaboradores, a Sadia (que fornece a alimentação para os jovens da MM), a 

banda incluiu em seu repertório uma versão própria de uma música marcante, 

utilizada por essa empresa em publicidade e que se tornou bastante conhecida do 

público. Assim, a banda molda-se ao que aprende com os patrocinadores, aumenta 

a satisfação destes e estrategicamente ajuda na continuidade da missão da ONG. 

                                            
39 A palavra “dono” aqui significa o traficante que tem o controle da favela, inclusive determinando 

quem pode entrar dentro dela. 
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4.6 Uma perspectiva integradora 
 
Como se viu na Seção 2.3, não há ainda um paradigma dominante para o 

planejamento estratégico de ONGs. As concepções e os instrumentos largamente 

utilizados na gestão estratégica de empresas privadas geralmente precisam de 

adaptações para uso no terceiro setor e algumas dessas técnicas são mais úteis do 

que outras. As ONGs diferem de empresas privadas em pelo menos alguns 

aspectos fundamentais: 

 

1. Elas não são motivadas pelo lucro e nem são organizadas para isso 

2. Quem paga pelo serviço não é quem o recebe 

3. Elas produzem bens públicos, isto é, pelo menos uma parte dos benefícios 

que elas geram atingem uma comunidade maior do que os beneficiários 

diretos 

 

As estratégias de empresas privadas são formuladas para a criação e apropriação 

de valor privado, não público. Portanto, é natural que esquemas e instrumentos de 

atuação nessas empresas nem sempre sejam aplicáveis a uma ONG. Num estudo 

recente, Lindenberg (2001) mostra que um conceito desenvolvido para organizações 

públicas, o Triângulo de Moore, pode se bastante útil como guia estratégico para 

uma ONG.  

 

O Triângulo de Moore (MOORE, 2002) é um arcabouço conceitual desenvolvido na 

Kennedy School of Government, de Harvard, para ajudar a gestão estratégica de 

uma organização pública. Nessa concepção, uma estratégia organizacional é uma 

idéia que, simultaneamente: 

 

1. Estabelece a finalidade ou a missão da organização, em termos de valores 

públicos; 

2. Oferece um levantamento das fontes de apoio e legitimidade que serão 

usadas para sustentar o compromisso da sociedade com a organização; e 

3. Explica como a organização terá que se estruturar e operar para cumprir seus 

objetivos declarados (MOORE, 2002). 
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Em outras palavras, a viabilidade e sustentabilidade de uma organização pública 

dependerão da capacidade de ela poder responder a três perguntas: se o seu 

objetivo tem valor público, se a organização goza de apoio político e legal, e se ela é 

factível administrativa e operacionalmente.  

 

Usando esse modelo para uma ONG, vê-se que a organização deverá estruturar sua 

estratégia de maneira a buscar estes três objetivos (numa ONG, o apoio político e 

legal do esquema de Moore é substituído pelo apoio dos patrocinadores). Pode-se 

aplicar esse modelo à MM e observar como a banda ajuda crucialmente a 

organização MM a preencher esses três quesitos.  

 

Como símbolo da organização, a banda transmite claramente o papel da 

organização na criação de valor público. Como escola que é, a organização (e a 

banda) já tem esse papel, porém, no caso de crianças carentes, muitas das quais 

com famílias precariamente estruturadas, a banda acena com algo mais do que 

mera instrução: ela comunica enfaticamente o benefício social que representam 

essas crianças resgatadas de um futuro ameaçador para elas próprias e para a 

sociedade ao largo.  A banda é uma demonstração explícita da missão e dos 

objetivos da organização: ela está voltada à educação de crianças e jovens através 

de atividades artísticas, esportivas e de lazer, visando a integração social e o 

desenvolvimento da cidadania nesse público. Nesse aspecto, a banda, como 

símbolo da organização, é uma demonstração dos resultados que a organização 

consegue: união, disciplina, harmonia no contexto de uma atividade artística que, 

aos olhos do público, sugere uma possibilidade de redenção dos excluídos. 

 

Estes mesmos efeitos simbólicos da banda também operam no reforço da 

legitimidade e no apoio externo dos patrocinadores, o segundo vértice do triângulo 

de Moore. 

 

Quanto à capacidade de gestão operacional, a banda é, como vimos, uma fonte de 

identidade individual para seus membros e uma fonte de identidade para a 
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organização. Essa identidade é um forte elemento agregador que facilita a gestão da 

organização. 

 

Como visão, a banda operou como guia para as sucessivas fases por que passou a 

instituição, como se mostrou acima. A sua função é principalmente a de servir de 

base para a gestão estratégica da organização. 

 

Como expressão, a banda reforça os três vértices do triângulo de Moore.  Ao 

fornecer um veículo de expressão para a organização, a banda permite que a 

mesma demonstre seu inegável valor público. Desta forma, também atinge os 

patrocinadores e fornece a estes, também, um meio de expressarem os seus 

próprios valores, através do aplauso e do apoio à organização. Do ponto de vista da 

capacidade de organização interna, a capacidade expressiva da banda também 

ajuda estrategicamente, uma vez que a vitalidade dos projetos artísticos já por si 

impõem requisitos estruturais e administrativos. 

 

Como ritual, a banda também ajuda a preencher os requisitos que constituem os três 

vértices do triângulo de Moore. O ritual reforça a identificação e o compromisso dos 

meninos com a organização, aumentando sua eficácia e, portanto, alavancando 

seus esforços de gestão. O ritual também estabelece um uma trajetória para cada 

participante, um programa de aprendizado, e a necessidade de uma gestão desses 

programas individuais, o que contribui para uma cultura organizacional estruturada e 

programada no tempo. Além disso, como espetáculo ao mersmo tempo aprazível e 

edificante, a banda comunica, como já foi dito acima, seu inegável valor público e 

atrai o apoio de patrocinadores. 

 

Finalmente, a banda, como objeto limítrofe (boundary object), é um poderoso 

instrumento de comunicação entre todos os envolvidos: meninos, suas famílias, 

instrutores, administradores, patrocinadores, autoridades e público em geral. Não só 

a banda estabelece formas de comunicação entre esses públicos, mas também 

serve como referência na consideração dos três vértices do triângulo de Moore, 

integrando conteúdo, política e gestão (MOORE, 2002, p.48) 
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Em síntese, de várias maneiras, a banda opera como uma referência e um 

instrumento para a formação contínua da estratégia emergente da organização MM. 

Pode-se dizer que a banda é uma âncora estratégica daquela organização.  
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

 
5.1 O que foi feito e os resultados conseguidos  
 
 
Tendo como objetivo básico a caracterização do processo estratégico numa 

organização do terceiro setor e nas lições que essa caracterização pode trazer para 

o estudo da estratégia, este trabalho gerou uma visão plurivalente e rica em 

significados da gestão estratégica da organização. Dois processos de emersão 

podem ser identificados neste trabalho: em primeiro lugar, a emersão da própria 

estratégia da organização; esta estratégia não foi deliberada ou intencional, ela 

brotou da expansão natural das atividades da MM, a partir da banda, seu projeto 

inicial, este, sim, relativamente bem planejado. Mas houve também uma emersão no 

próprio processo de pesquisa. À medida que o objeto de estudo, a ONG, ia se 

revelando complexo e multifacetado, mas, ao mesmo tempo, dirigido com firmeza e 

consistência, foi emergindo o processo de análise, deliberadamente orientado para 

uma postura interpretativa, mas revelando surpresas e exigindo novas interpretações 

a cada passo da pesquisa.  

 

Em retrospectiva, os passos dados neste estudo foram como se descreve a seguir.  

Inicialmente foi traçado um breve perfil do setor, das suas organizações, dos 

“players” nele envolvidos, e de referências teóricas para sua abordagem. Em 

seguida foram descritas diferentes perspectivas no estudo de estratégia empresarial, 

e escolheu-se a escola empreendedorista como base para análise do caso. O passo 

seguinte foi a descrição do caso, seguida da análise dos fatos e dos dados da 

organização e do discurso de seus líderes, quando decidiu-se fazer a análise a partir 

da separação e comparação entre o projeto principal da instituição (a banda) e a 

própria organização. O objeto de estudo assim definido possibilitou uma série de 

visões sobre a estratégia e sobre o sucesso da organização, que analisadas levaram 

às respostas às questões de pesquisa colocadas no início do estudo, como a seguir.      
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5.2. Respostas às questões de pesquisa: 
 

 

Pergunta 1: Que tipo de estratégia a organização utilizou e utiliza atualmente? 
 

Definindo-se uma estratégia macro, para toda a história da MM, dir-se-ia que ela tem 

características de empreendedorismo (forte apoio na missão e na visão dos líderes), 

e consiste na manutenção e promoção de seu projeto original (a banda), enquanto 

ela procura desenvolver outros projetos paralelos, aproveitando sua estrutura 

organizacional, os clientes (alunos) e os colaboradores (patrocinadores, mídia e 

outros).  

 

Essa afirmação parece evidente à luz da afirmação de seu fundador e presidente, de 

que a organização é a banda, citando que lá todos tocam, cantam ou dançam. 

Porém, é importante ressaltar que o fato de praticamente todos participarem dessas 

atividades artísticas que compõem a banda não significa que eles dela façam parte 

de fato, ou que a organização seja a banda. A banda que sobe em palcos, é, de fato, 

composta por no máximo 120 pessoas. As outras mais de 1400 pessoas tocam, 

cantam ou dançam fora da banda ou em posições marginais à ela. Contudo, pela 

cultura organizacional, que exporta características e abordagem da banda para os 

outros projetos, diz-se que todos dela fazem parte. Vê-se aqui o papel que a banda 

representa como fonte de identificação dos membros da ONG e do “circulo virtuoso” 

apontado na Seção 4.1, envolvendo identificação e identidade. 

 

 

Pergunta 2: Como conseguiu sucesso a organização e quais foram seus 
fatores críticos de sucesso até o presente? 
 

A organização estudada conseguiu sucesso com o uso de uma estratégia que 

replicou e expandiu as características positivas do projeto original para os outros 

projetos e para a organização como um todo, em um ambiente externo favorável a 

esse tipo de iniciativa (necessidades sociais, responsabilidade social das empresas 

e receptividade da mídia).    
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Foram interpretados seus fatores críticos de sucesso como sendo: 

a- uma missão de forte apelo social (carências) e emocional (arte e crianças); 

b- networking: a rede de relacionamentos estabelecida e bem utilizada pelo 

líder empreendedor; 

c- competência (baseada em cultura organizacional) na execução de 

atividades e adaptabilidade para realizar novos projetos. 

 

 

Pergunta 3: Quais são os tipos de eficiência presentes em uma organização do 
terceiro setor? 
 

A definição mais usual de eficiência nasce da comparação direta entre os recursos 

utilizados e os resultados produzidos. Contudo, esta definição apóia-se no 

paradigma funcionalista, que não é o mais adequado para análise de organizações 

do terceiro setor. Nele, a importância de valores humanos permite outras 

abordagens, que por sua vez chegam a outras eficiências, como abaixo: 

 

- abordagem operacional: eficiência administrativa e financeira, transparência. 

- abordagem humana: eficácia no benefício social, canal de expressão dos 

voluntários.  

- abordagem organizacional: cultura atraente, sustentabilidade, crescimento. 

- abordagem pragmática: networking, competência, exposição. 

- abordagem política: missão válida e necessária, imagem da organização. 

 

Assim, ao se tentar aumentar uma de suas eficiências, torna-se necessário medir o 

impacto nas outras eficiências, sob o risco de, no balanço final, perder-se mais que 

se ganhou. Como exemplo, um acréscimo de eficiência operacional, baseado na 

utilização de recursos através de uma melhor logística, pode conduzir a uma 

diminuição na eficácia do benefício prestado, que é a missão da organização, ao 

deixar de atingir públicos isolados. Portanto, atenção especial deve ser dada, na 

procura de eficiência no terceiro setor, especialmente aos “trade-offs” entre 

eficiências humanas e materiais.     
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5.3 Limitações do estudo  
 

 

Fazer generalizações a partir de estudos de caso constitui a barreira de validação 

externa da pesquisa. Um estudo de caso único tem tratamento analítico, enquanto 

os de múltiplos casos têm tratamento estatístico. Assim, sua generalização é 

possível a partir de teorias sugeridas pela interpretação que o pesquisador retira do 

conjunto de dados analisado. No caso da presente dissertação, o autor entende que 

a generalização ou replicação parcial da estratégia emergente percebida é possível 

em outras organizações do terceiro setor. Para generalização plena, seria 

necessário, contudo, que estas organizações tivessem como característica principal 

uma missão ou um projeto com múltiplas características de grande apelo, como é o 

caso da organização estudada, onde se somam os apelos social, de infância e 

artístico.    

 

 

5.4 Contribuição deste estudo para a teoria da estratégia organizacional  
 

 

Entende o autor ser a principal contribuição do presente estudo para a teoria da 

estratégia organizacional a sua aplicação ter sido no terceiro setor, ainda pouco 

coberto por produção científica brasileira. Além disso, a utilização do paradigma 

interpretacionista revelou-se bastante adequada para esse tipo de análise do setor. 

De fato, o estudo revelou que a organização manteve, durante seu desenvolvimento, 

uma consistência estratégica nas suas iniciativas, apesar de não ter uma estratégia 

organizacional explícita. A fonte dessa consistência, como foi demonstrado, foi a 

banda, projeto inicial da organização. Através dos requisitos impostos na gestão 

desse grupo musical, a organização acabou preenchendo os requisitos estratégicos 

da organização como um todo. Esta constatação parece abrir toda uma nova linha 

de pesquisa em estratégia organizacional, a qual não é nem meramente 

funcionalista e nem meramente crítica, mas uma combinação dessas duas vertentes. 
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5.5 Sugestões para pesquisa futura 
  

 

Constatada a tendência de profissionalização das organizações do terceiro setor, 

novos estudos podem ser feitos analisando-se essas iniciativas e seus resultados, 

com base na argumentação da presente dissertação, especialmente deitando foco 

sobre os resultados e impactos nos vários tipos de eficiência organizacional que 

foram objeto de nossa terceira pergunta de pesquisa. Nessa mesma linha de estudo 

de outras eficiências, seria de grande utilidade, embora de enorme dificuldade, o 

desenvolvimento de índices para medição desses fatores de eficiências alternativas.  
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