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As instituições do terceiro setor são essenciais à qualidade de vida, à cidadania e, 
na verdade, trazem consigo os valores e a tradição da sociedade como um todo.  

Drucker, Peter F. 
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RESUMO 

O Terceiro Setor foi reconhecido recentemente no Brasil, e sua ascensão como setor 
deve-se à sua crescente importância no mundo neoliberal de hoje, como uma forma de 
ampliar as alternativas que permitam acesso a bens ou serviços de cunho social e/ou 
econômico. Poder-se-ia dizer que o Terceiro Setor passa a atuar como uma 
composição ou conjunto de organizações contra as conseqüências excludentes da 
globalização econômica. As organizações sociais que formam o Terceiro Setor, no 
Brasil, e o propósito de sua criação, além de se constituir em um espaço intermediário 
entre o Estado e o mercado contribuem para o fortalecimento das instituições 
democráticas e para maior eficiência e melhor qualidade na realização dos serviços 
com finalidade pública que a sociedade necessita. A pesquisa teve como objetivo 
identificar e analisar em que medida as entidades associadas à ABONG sediadas nas 
regiões sul e sudeste se valem dos princípios de boa governança e definidos pelo 
IBGC. Os princípios de boa governança consideram-se direcionadores e caminhos que 
podem ser utilizados por todos os tipos de organizações e pelo tipo de estudo foram 
adaptados para as organizações do Terceiro Setor e com fins sociais. Buscou-se 
também, analisar características e aspectos de governança nas entidades pesquisadas 
por uma parte recomendados pelo código das melhores práticas de governança 
corporativa. Para a elaboração do questionário, foi considerado o modelo anexo do 
Estudo 13 do IFAC - Federação Internacional de Contadores, aplicado nas entidades 
com fins públicos no Canadá, visando ajudar aos membros dos órgãos de gestores. 
Para efeitos da pesquisa, foi realizado um levantamento das entidades ONGs 
cadastradas e associadas a ABONG. Por meio de uma listagem, que foi acessada no 
site da internet da Associação, verificou-se 270 organizações e, dessas foi selecionada 
uma amostra intencional das regiões do sul e sudeste composta por 131 organizações 
e, para as quais foi enviado o questionário por meio do sistema Formsite.Com®. 
Utilizou-se o sistema do  SPSS ® v15.0 na utilização dos dados e para a análise dos 
resultados, utilizou-se o procedimento de clusters ou conglomerados. Dos resultados 
obtidos, foram escolhidos 7 Clusters. O Cluster 1 que abrangeu vinte e oito ONGs. 
teve no seu conjunto os resultados mais relevantes do estudo ao considerar em uma 
forma geral características de governança. Este agrupamento considera não somente 
alta tendência na utilização dos princípios de boa governança, pois também têm 
instrumentos importantes de governança que ajudam no atendimento dos objetivos 
institucionais das organizações da pesquisa. Os resultados sugerem uma concordância 
positiva de aplicação dos quatro princípios de boa governança. Para os Clusters 2, 3, 
4, 5, 6 e 7, em geral apresentaram características homogêneas de governança, por 
evidenciarem-se valores altos nas suas escalas. Os instrumentos de governança 
referem-se: possuir código de conduta ou seguir um conjunto de valores e na maioria 
das ONGs. apresentam de que a diretoria executiva procura maximizar o valor na 
produção de suas atividades. Conclui-se que os resultados sugerem uma concordância 
positiva de aplicação dos quatro princípios de boa governança e no que se refere aos 
Clusters 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em geral apresentaram características homogêneas de 
governança, por evidenciarem-se valores altos nas suas escalas.  
 
 
Palavras-chave: Governança corporativa, Organizações Não Governamentais e 
Terceiro Setor. 
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ABSTRACT 

The Third Sector was recently recognized in Brasil and its ascension as a sector is 
related to its growing importance in the neoliberal´s world today. This is a good way 
to have more alternatives to access social and economical services. We can say that 
the Third Sector works like a group of organizations against the bad consequences of 
the economic globalization. The organizations of the Third Sector in Brasil and the 
purpose of their criation, is important not only because it is an intermediate space 
between the State and the market, but because it contributes to the strengthening of 
the democratic institutions and for a better efficiency and quality in the public 
services. This research was aimed to identify and analyse how the entities associated 
to ABONG and located on the South and South-East of Brazil really use the principles 
of the de good governance which is defined by IBGC. The good governance’s 
principles are considered the ways that can be used in all types of organizations and 
they were adapted  for the Third Sector organizations and for the social entities. This 
research also wanted  to analyse the characteristics and the  aspects of the governance 
in these entities based  on the best practices code of the corporate governance. To 
construct the questionnaire, it was used the annex model of the 13 Study of IFAC – 
Internacional Federation of  Accountants, which was applied for the public entities in 
Canadá to help the members of the  manager organs. To the purpose of the research, it 
was made a survey of the ONGs’s entities registred and associated to ABONG. 
Through a list, which was acessed on the  internet of the association, we could find 
270 organizations and it was chosen an  intencional sample of the South and e South-
East region, which had 131 organizations. The questionnaire was sent through the  
Formsite.Com® system. The SPSS ® v15.0 was used on the use of the dice and, for 
the analysis of the results, it was used the clusters’conduct or conglomerates. From the 
obtained results, it were chosen seven clusters. The Cluster 1, which has 28 ONGs. 
had, in the whole conjuct, the more relevants results of the research because it 
considered, in a general way, characteristics of the governance. This grouping showed 
not only a high tendency of the utilization of the good government principles, but it 
also has important governance instruments  that help to meet the institucional purpose 
of the searched organizations. The results shows a positive agreement of the 
application of the four principles of the good governance. Clusters 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in 
general, showed similar characteristics of the governance, for presenting high values 
in their scales. The governance’s instrument refers to: have a behave code or follow a 
group of  values and, most of the ONGs., shows that the executive management try to 
maximize  the value in their activities production. The results show a positive 
agreement in the aplication of the four principles of the good governance. Clusters 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 7, had, in general, homogenious characteristics of governance, because 
they showed high values in their scales 
 
Palavras-chave: Corporative Governance, Non- Governamental Organizations and  
Third Sector.  


