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Social 
Resumo 

O terceiro setor é um conceito recente, que possui diferentes classificações para as             
organizações a este pertencentes. Tais organizações têm apresentado crescente         
desenvolvimento e abrangência de impacto, carecendo de maior profissionalização de suas           
atividades para que esta evolução continue. É nesse contexto que esse trabalho busca avaliar o               
impacto de processos de governança organizacional, comumente aplicados ao setor privado,           
no terceiro setor com relação a sua eficiência. De modo que também apresenta um estudo de                
caso dos ganhos obtidos pelo time Enactus UFABC após a implementação do processo de              
Pré-Auditoria Interna.  
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Abstract 
The third sector is a recent concept, which has different classifications for the organizations              
that belong to it. These organizations have presented increasing development and scope of             
impact, requiring a greater professionalization of their activities for this evolution to continue.             
It is in this context that this work seeks to evaluate the impact of organizational governance                
processes, commonly applied to the private sector, in the third sector in relation to its               
efficiency. So it also presents a case study of the gains obtained by the Enactus UFABC team                 
after the implementation of the Internal Pre-Audit process. 
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Introdução 

O termo terceiro setor é considerado recente, no Brasil e no mundo. Obteve maior              

destaque devido a crescente influência na economia mundial devido a geração de empregos e              

impacto social de suas ações. Na década de 70 a expressão foi utilizada para designar as                

organizações sem fins lucrativos que prestavam serviços públicos nos Estados Unidos.           

(LANDIM, 1993 apud ROSSONI, et al, 2006). 

Estas organizações interagem e não são excludentes entre si. É necessário entender e             

diferenciar os grupos existentes, pois uns estão mais voltados para o Estado e outros para o                

mercado. Tal distinção é importante devido ao reconhecimento adquirido pelas organizações           

do terceiro setor  nos últimos anos. (ANDION, 2001). 

Shleifer e Vishny (2000) apud Andrade, et al (2004), conceitua a governança            

corporativa, como um conjunto de relações entre a direção da organização, seus conselhos de              

administração, acionistas e outras partes interessadas. Pode ser caracterizada como um           

conjunto de práticas ou princípios que governam os processos decisórios em uma empresa.  

O time Enactus UFABC é uma entidade estudantil, que existe a quatro anos e ao longo                

de sua existência, já atuou efetivamente com 10 projetos, e mais de 150 alunos da ufabc já                 

passaram por este. Além disso, foi contemplado por editais da rede Enactus e campeão              

nacional da Enactus Br no ano de 2016. Enquanto organização do campo social, buscou a               

profissionalização de suas atividades por meio da implementação de um processo de            

Pré-Auditoria Interna estruturado pelos próprios membros. É nesse contexto que se analisa o             

impacto de processos de governança organizacional em organizações do campo social. 

 

Objetivos 

O presente trabalho busca apresentar o impacto da governança organizacional no           

terceiro setor, no contexto do empreendedorismo social, por meio de um estudo de caso do               

desenvolvimento e aplicação da Pré-Auditoria Interna no time Enactus UFABC. Além disso,            

abrangerá um breve histórico, definições, características e relações entre o terceiro setor e o              

empreendedorismo social.  



 

 
 
 
 
 

 

O terceiro setor e o empreendedorismo social: breve histórico, definições, característica           

e relação  

No Brasil, o terceiro setor foi formalmente reconhecido com o processo de reforma do              

Estado em 1995, pois o fortalecimento institucional deste poderia colaborar ativamente na            

produção de bens públicos (MARE, 1998 apud RODRIGUES, 1998).  

Junqueira (2002) apud por Leal, et al (2007) caracteriza o terceiro setor como um              

conjunto de valores, que privilegiam a iniciativa individual, a auto expressão, a solidariedade             

e a ajuda mútua, considerando aspectos institucionais e econômicos. Suas organizações           

possuem diversas classificações, como organizações sem fins lucrativos (ONGs), entidades          

filantrópicas, fundações, associações, instituições voluntárias, Organizações Não       

Governamentais (ONGs), e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

Anton (2001) diverge do conceito tradicional de terceiro setor ao classificar as suas             

organizações como pertencentes ao campo social. São apresentados três grupos distintos:           

a)Economia Social = organizações com função de produzir bens e serviços, adquirindo lucro e              

o redistribuído proporcionalmente aos membros; b)Financiadores = organizações que não          

operacionalizam diretamente programas e/ou projetos sociais, redistribuem recursos com         

vistas a diminuir desigualdades sociais; c)Economia Solidária/Filantropia = organizações com          

atuação social direta. Esta conceituação será utilizada ao longo do desenvolvimento do            

presente trabalho. 

Melo Neto e Froes (2002), apresentam as principais diferenças entre          

empreendedorismo privado e social, o último é descrito como: coletivo, responsável por            

produzir bens de serviço para a comunidade, tem o foco na busca de soluções para problemas                

sociais, sua medida de desempenho é o impacto social e visa resgatar pessoas da situação de                

risco social. 

Ducker (1986) apud Onozato e Teixeira (2013) menciona que o empreendedorismo           

social como não restrito apenas às organizações econômicas, mas também aquelas de serviço             



 

 
 
 
 
 

público, sem fins lucrativos ou instituições governamentais. É nesse contexto que a Enactus é              5

uma organização sem fins lucrativos dedicada inspirar os alunos a melhorar o mundo através              

da ação empreendedora. De acordo com a conceituação de terceiro setor adotada no presente              

trabalho, é caracterizada como uma organização financiadora. 

O Manual dos Times do Ciclo 2017-2018, da Enactus Br (2018) define a ação              

empreendedora como aquela em que se aproveita a oportunidade de usar negócios            

sustentáveis e práticas comerciais consistentes para desenvolver modelos de negócios          

inovadores. Esta se refere ao modo em que os projetos são desenvolvidos pelos times Enactus               

e entregues às comunidades, que não é necessariamente à criação de negócios            

empreendedores.  

Os times Enactus transitam em duas das classificação do campo social adotada no             

presente trabalho e podem ser agentes da outra. Estes são responsáveis por desenvolver             

projetos, por meio da ação empreendedora. Sendo assim, teriam a finalidade de agir como              

“financiadores”, sem ter o envolvimento direto com o projeto, mas condicionando que este             

ocorra. Todavia, ao longo do desenvolvimento de um projeto, pode haver a necessidade dos              

membros do time trabalharem diretamente na ação social, o caracterizando temporariamente           

como “Economia Solidária/Filantropia”. 

Para além das classificações no campo social, as organizações ainda carecem de            

organização e formas de governança para garantir a realização de suas atividades da melhor              

maneira possível. 

 

Governança Organizacional no campo social 

Como visto no item anterior, é perceptível a expansão das iniciativas no campo social,              

carecendo também de maior profissionalização. A governança corporativa pode ser          

incorporada não apenas como um meio de disciplina das relações entre diversas áreas de uma               

organização ou com partes externas, e sim para promover um aprimoramento na            

5 Disponível em: <http://www.enactus.org.br/>. Acesso em: 23 maio 2018. 



 

 
 
 
 
 

profissionalização da gestão transparente, diminuições na assimetria informacional, buscando         

maximizar o valor da instituição (LEAL;FAMÁ, 2007).  

Campos (2002) apud Tsai e Yamamoto (2005) identifica agentes do setor privado que             

também atuam no campo social, dado que ambos possuem conselhos (como órgãos            

deliberativos que traçam metas e diretrizes das entidades, de acordo com o estatuto), conselho              

fiscal (responsável pelo acompanhamento e gestão econômico-financeiro) e auditoria social          

(do inglês Social Auditing - SA, que avalia a implementação de políticas de responsabilidade              

social). 

Tsai e Yamamoto (2005) afirmam que alguns princípios e práticas de governança            

corporativa podem ser aplicada ao terceiro setor, com as devidas alterações, e dentre essas cita               

a auditoria como um processo que busca avaliar e validar os procedimentos internos da              

organização, emitindo uma opinião sobre os mesmos. 

Enfatizando a auditoria na esfera da Enactus, a Enactus Br enquanto “financiadora” no             

campo social submete todos os time à pré-auditoria, e o campeão nacional do Evento              

Nacional Enactus Br passa pelo processo de auditoria. E o Manual dos Times do Ciclo               

2017-2018, da Enactus Br (2018) incentiva que os times também conduzam processo de auto              

auditoria, mas não fornece bases para execução e estruturação do mesmo. 

É nesta conjuntura que o time Enactus UFABC estruturou “Pré-Auditoria Interna”,           

inspirado no processo realizado pela Enactus Br e por outras demandas do time. Este trabalho               

busca explorar os motivos da implementação de tal processo e impactos deste.  

 

Estudo de caso: Pré-Auditoria Interna Enactus UFABC 

O time Enactus UFABC surgiu no ano de 2014, com o intuito de reunir alunos da                

UFABC para realizar projetos de impacto social de uma forma eficiente e sustentável,             

promovendo o impacto positivo inicialmente nas regiões próximas à universidade          

Desenvolvendo suas atividades por meio da seguinte missão “Com a crença no potencial de              

transformação da sociedade, a Enactus UFABC promove o empreendedorismo social através           



 

 
 
 
 
 

da empatia e desenvolvimento dos membros, tornando pessoal em vulnerabilidade          

protagonistas de uma nova realidade.” (ENACTUS UFABC, 2017). 

Durante seu período de funcionamento, o time obteve grande evolução em termos de             

funcionamento, estrutura e projetos, de forma que foi crescente a quantidade de informações             

para serem gerenciadas. Com a expansão e consolidação dos projetos do time, também             

mostrou-se necessário maior profissionalização do mesmo.  

A necessidade da realização de Pré-Auditorias Internas surgiu durante o período de            

Pré-Auditoria Enactus Br durante o ciclo de 2016/2017, o qual os membros enfrentam             

dificuldades no levantamento dos dados necessários culminando em dificuldades da          

participação do mesmo no processo. Ademais, esta também foi observada como uma            

oportunidade de verificar e validar as atividades realizadas em todas as equipes, tal qual a               

revisão dos planejamentos estratégicos e atividades. 

O método de avaliação dos processos internos foi estruturado para ser aplicado            

trimestralmente, em quatro etapas: a) Estruturação do processo = validação do edital do             

processo, estruturação dos métodos de avaliação, sendo eles uma planilha que compila os             

dados solicitados na Pré-Auditoria Enactus Br e outras informações de interesse, junto com             

um anexo de evidências, e o Quadro de Monitoramento, principal ferramenta de registro e              

organização do planejamento estratégico das equipes; b) Levantamento de dados = período            

em que as equipes preenchem ou atualizam os documentos de avaliação; c) Avaliação dos              

dados = análise dos documentos preenchidos pelas equipes auditoras e elaboração de            

feedbacks individualizados para cada equipe; d) Feedbacks = realização de reuniões para a             

entrega dos feedbacks, reuniões de finalização e balanço do processo e elaboração do relatório              

final. 

A primeira aplicação ocorreu em janeiro de 2018, a qual cada equipe recebeu um              

feedback individual referente aos documentos preenchidos, suas atividades e planejamento.          

Também foram levantadas necessidades comuns às equipes: capacitação em conceitos de ação            

empreendedora, critérios enactus, sustentabilidade de projetos e conceitos gerais de          

empreendedorismo social.  



 

 
 
 
 
 

Entre as realizações do processo foram realizadas ações que pudessem suprir as            

necessidades levantadas e caracterizadas como comum às equipes. Um exemplo foi a            

realização da Imersão Estratégica de Replanejamento, o qual os temas mencionados foram            

abordados de diversas maneiras, por agentes externos e pelo próprios membros. 

Em abril de 2018, quando executado pela segunda vez, o processo de auditoria             

demonstrou o crescimento dos equipes com relação às atividades realizadas, e com relação             

aos tópicos abordados nesse período. Um dos possíveis indicadores de tal melhora é o índice               

de preenchimento do Quadro de Monitoramento, que assim como mencionado é a principal             

ferramenta para registro do planejamento e de atividades do time Enactus UFABC: 

 

Figura 1. Índice de preenchimento do Quadro de Monitoramento 

Embora não hajam muitos dados quantitativos das melhorias ocasionadas na          

organização devido a implementação do processo, qualitativamente é possível notar mais           

clareza e esclarecimento nas atividades realizadas, assim como maior profissionalismo.  

 

Considerações Finais 

A revisão bibliográfica realizada com relação ao impacto de processos de governança            

no terceiro setor é corroborada no estudo de caso da Pré-Auditoria Interna Enactus UFABC.              



 

 
 
 
 
 

Embora o processo seja recente, foi possível notar a evolução no desenvolvimento das             

atividades do time, no desenvolvimento dos membros e dos projetos, de forma que por meio               

da utilização de uma metodologia foi possível potencializar as ações orientadas à missão do              

mesmo. Em suma, é notável que as organizações do campo social possuem grande capacidade              

de promover grandes impactos na sociedade, devido ao ramo de atuação. E para isso, é               

possível aproveitar processos de governança organizacional já consolidados pelo setor          

privado, garantindo a eficiência alinhada a missão da organização. 
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