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Resumo 

O objetivo deste artigo é avaliar a competência em elaboração de projetos sociais nas 

Organizações do Terceiro Setor (OTS) da Região Guajará, cadastradas no Portal do Mapa das 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) do IPEA, composta pelos munícipios de Belém, 

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará. A pesquisa classifica-se como 

descritiva e o objeto de estudo é quantitativo. Considerando os dados da pesquisa, das 47 

organizações que elaboram projetos sociais, 10 possuem competência sendo que apenas 08 

passaram por capacitação. Em conclusão a pesquisa expressa a enorme necessidade de 

conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas de gestão e elaboração de projetos nas 

entidades do terceiro setor da região Guajará.  
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Abstract 

The objective of this article is the programming of actions in the Organizations of the Third 

Sector (OTS) of the Guajará Region, registered in the Portal of Organizations of the Civil 

Society of the IPEA, formed by the municipalities of Belém, Ananindeua, Marituba, 

Benevides and Santa Bárbara do Pará. The research is classified as descriptive and the object 

of study is quantitative. The research data of the 47 organizations that develop social projects 

are 10 that have competence and only 08 of them have undergone training. Issuance of a 

research based on knowledge and improvement of project management techniques in the 

entities of the third sector of the Guajará region.  
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INTRODUÇÃO 

Entender o que é o Terceiro Setor e sua contribuição para a sociedade é de grande 

importância para a transformação social. De acordo com Scheunemann e Rheinheimer (2013), 

o Terceiro Setor é um conjunto de iniciativas particulares em prol do bem social, são 

organizações não governamentais e sem finalidade lucrativa buscando sinergia com o 

primeiro e segundo setores. A sua forma jurídica pode ser instituída como associação, 

fundação ou cooperativa social. De acordo com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), no Brasil há 390.000 organizações da sociedade civil cadastradas no site, e 30.468 

organizações existentes no Estado do Pará.  

Uma forma dessas organizações sobreviverem é captando recursos, que podem ser por 

meio de eventos, financiamento coletivos, editais, campanha de doação, entre outras. Dessa 

maneira, para atingir os objetivos da organização é necessário obter recursos, assim como, ter 

capacidade de administrar conforme o planejado e prestar contas adequadamente. 

Scheunemann e Rheinheimer (2013) afirmaram que para captar recursos é preciso existir uma 

razão, um objetivo e um planejamento, cuja proposta seja pensada em benefício de uma 

sociedade mais igualitária, com mais acesso e oportunidades para todos. Devido a isso, é 

essencial que a organização possua competência na elaboração de projetos sociais e saiba 

apresentar um escopo bem elaborado, que seja capaz de descrever o contexto do projeto, os 

recursos necessários, os benefícios esperados e assim por diante, visto que os financiadores 

estão cada vez mais exigentes, tendo como ponto de grande importância, a capacidade que 

essas organizações possuem de promover os resultados descritos em seus projetos sociais e 

utilizar os recursos de forma eficiente (CAMPOS ET AL., 2002).  

 

OBJETIVO 

O objetivo para se elaborar um projeto social não é exclusivo para captação de 

recursos financeiros, mas também para a correta gestão da entidade e de todos os recursos 

utilizados por ela. Portanto, o objetivo do presente artigo, é identificar o grau de competência 

em elaboração de projetos sociais nas Organizações do Terceiro Setor (OTS) da Região 

Guajará. 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa classifica-se como descritiva, que segundo Gil (2010), têm como 

finalidade principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. O objeto de estudo é quantitativo, que de 

acordo com Miguel et al. (2012) é a necessidade de mensurar as variáveis da pesquisa e a 

forma de justificar a adoção da abordagem. Na abordagem metodológica foi realizado um 

Levantamento Survey, com o objetivo de avaliar uma amostra significativa de uma população 

com um problema específico a fim de extrair conclusões em relação a essa amostra.  

A coleta de dados foi realizada em conjunto com o projeto do Núcleo de Articulação e 

Cidadania – NAC, que visa mapear o perfil socioeconômico das organizações do terceiro 

setor, porém, nesse trabalho foi estudada apenas a competência em elaboração de projetos 

sociais. Os participantes dessa coleta foram as organizações do terceiro setor localizadas na 

região Guajará composta pelo município de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa 

Bárbara do Pará, resultando em 2.040 entidades cadastradas no Portal do Mapa das 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) do IPEA. Para o cálculo da amostra foi considerado 

um nível de confiança de 95% com um erro amostral de 5% considerando uma distribuição da 

população heterogênea.  

 

Onde N é o tamanho da população, Z o valor crítico do grau de confiança, nesse caso 

1,96, e E a margem de erro, nesse caso é de 5%. Diante disso, o cálculo amostral da região 

Guajará é de 324 organizações, de acordo com a tabela 1, a seguir:  

Tabela 1: Distribuição amostral da região Guajará por município 

Região Guajará 

Município Amostra 

Ananindeua 64 

Belém 233 

Benevides 4 

Marituba 17 

Santa Barbara 6 

Total 324 

Fonte: Projeto do NAC. 
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Para a escolha das OTS será realizada uma amostra sistemática para cada estrato do 

plano amostral, já que a mesma estará controlada pelo número de indivíduos em cada estrato 

amostral. Por fim, o instrumento da pesquisa foi um formulário de perguntas abertas e 

fechadas que foram aplicadas in loco nos endereços disponibilizado pelo Portal OSC, no qual 

compões os seguintes critérios de competência para elaboração de projetos sociais: a área de 

atuação, a responsabilidade quanto a elaboração de projetos, se foram capacitados, se 

utilizaram software na elaboração dos projetos, se os custos foram calculados de maneira 

correta, se seguiram cronograma, se utilizaram os recursos corretamente, se já tiveram algum 

tipo de problema com a prestação de contas e se realizavam planejamento orçamentário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados os dados das entrevistas realizadas em 66 OTS, classificadas por 

áreas de atuação, conforme a tabela 2:  

Tabela 2: Área de atuação das OTS. 

Área de atuação Frequência % 

Assistência Social 20 30 

Cultura e arte 16 24 

Defesas e direitos sociais 11 17 

Religiosa 10 15 

Outras 06 09 

Educação e saúde 03 05 

Total 66 100 

Fonte: Autores 

Com relação à forma de atuação das organizações da região Guajará, 30% são de 

assistência social, 24% atuam com cultura e arte, 17% atuam na defesa dos direitos sociais, 

15% são entidades religiosas, 5% atuam na educação e saúde e 9% atuam em outras áreas. 

Em relação a aplicação dos formulários, o município de Belém apresentou um total de 

21,5%, Ananindeua 2,1%, Marituba 2,1%, Benevides 0,4% e Santa Bárbara 2,1% Sendo que 

das 324 entidades descritas na pesquisa, 258 questionários não foram aplicados. Esse número 

se deve ao fato do presidente ou diretor da entidade não estarem presentes, a entidade estar 

fechada ou mesmo não ser encontrada, e com telefones desatualizados.  

No aspecto da captação de recursos 40,9% das entidades sobrevivem de contribuições 

diretas ou indiretas, bem como mensalidades de associados, 37,8% se mantém com doações 
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financeiras e de recursos materiais, 12,1% realizam promoções, sorteios, rifas e outros 

eventos para manter a entidade e 9% não souberam responder.  

Quando se trata de elaboração de projetos sociais, 71% das entidades elaboram seus 

projetos, 27% não elaboram e 2% não souberam responder. Analisando as 47 organizações 

que elaboram projetos, 25 delas afirmaram que receberam capacitação, 13 não receberam 

capacitação e 09 delas não souberam responder.  

Para julgar um projeto competente é necessário que seja feito o planejamento 

orçamentário e que elabore um cronograma detalhado, que seja realizado o acompanhamento 

e controle das etapas dos processos (utilizando ou não softwares de gestão de projetos) sem 

que haja estouro de custos, que a prestação de contas seja realizada adequadamente e que não 

destinem recursos captados para outras atividades que não seja específica do projeto. Diante 

disso, das 47 organizações que elaboram projetos sociais, apenas 10 têm competência sendo 

que 08 tiveram capacitação e 02 não tiveram capacitação. Enquanto que as outras 37 

organizações não possuem competência em elaborar projetos sociais por não executarem o 

orçamento e o cronograma conforme o planejado, não haver realizado o acompanhamento e o 

controle dos processos sem apresentar um estouro de custos, bem como a prestação de contas 

adequadamente.   

Diante desses dados, foi possível observar que há certa dificuldade quanto a formação 

e desenvolvimento de técnicas para elaboração de projetos sociais, principalmente no que diz 

respeito a capacitação dos elaboradores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a competência em elaborar projetos sociais 

nas Organizações do Terceiro Setor (OTS), da região Guajará do Estado do Pará. A partir da 

análise dos resultados pode-se concluir que há pouco ou nenhum interesse dos gestores das 

entidades em se aperfeiçoar, ou mesmo buscar as melhores práticas de elaborar e gerir seus 

projetos, visto que das 47 organizações que elaboram projetos sociais, apenas 10 possuem 

competência em elaboração. Isso retrata que as organizações que receberam capacitação, 25 

não realizaram de forma prática e contínua a elaboração e execução dos seus projetos sendo 

que apenas 08 delas cumprem todos os requisitos de competência.  

Dessa forma, podemos concluir que o objetivo foi alcançado, mesmo com um baixo 

quantitativo de formulários aplicados em relação a sua amostra, pois permitiu avaliar a 
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competência das OTS em elaborar seus projetos sociais. Mostrando níveis muito baixos de 

competência em elaboração, visto que não basta haver capacitação, é necessário prática 

contínua, planejamento e o controle de todas as etapas do projeto. 
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