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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de analisar a importância da gestão profissional para o sucesso do empreendedorismo social no Projeto Castelo 
dos Sonhos – ABECAS, realizado na cidade de Castanhal (PA). O estudo parte do princípio de que as organizações não estão no mercado para 
competir a qualquer custo. Na concepção de suas estratégias, elas buscam vantagens competitivas, sim, mas não deixam de lado os interesses de 
todos os sujeitos envolvidos. Uma forma de concretizar esse propósito é pelo sistema de parcerias, no qual empresas com e sem fins lucrativos se 
fortalecem, gerando e agregando valor de forma eficiente e eficaz. A presente pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, visando a 
descrever o conceito de gestão, propondo sugestões e questionando os principais obstáculos que inviabilizam a gestão de uma Organização não-
governamental. Foram coletados dados em documentos da organização e também por meio de entrevistas, com roteiro estruturado, junto ao 
gerente geral do projeto e a três coordenadores. Para o tratamento de dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2016. Os documentos foram 
analisados pela técnica de análise documental e as entrevistas, depois de transcritas, foram analisadas com o intuito de confrontar as opiniões 
dos entrevistados, na busca de convergências e divergências de percepções. Os resultados da pesquisa mostram que os gestores da ABECAS 
reconhecem a importância de possuir ou desenvolver o espírito de liderança, comprometimento e hábitos transformadores, alicerçados na 
missão, visão e valores da associação, com o objetivo de melhor atender à demanda dos stakeholders. Outra constatação da pesquisa foi que os 
gestores dominam apenas parcialmente o termo gestão, embora reconheçam que a gestão profissional é importante para o desempenho de 
qualquer organização. As funções básicas de gestão profissional, preconizadas por Drucker, são aplicadas parcialmente. A definição dos objetivos 
é estabelecida em assembleias extraordinárias, no início de cada ano, e segue dentro do planejamento para atender às demandas nos prazos pré-
determinados. Para a avaliação de desempenho das crianças e adolescentes participantes do projeto, a coordenação solicita relatórios de notas e 
frequência para as instituições de ensino às quais eles estão vinculados. Apesar do planejamento estratégico da ABECAS ser realizado de forma 
participativa com todos os stakeholders (comunidade, alunos, membros da equipe e gestores), a gestão encontra barreiras para concretizá-lo, 
devido à escassez de recursos e à falta de estrutura. A solução para captação de mais recursos é buscar parceiros para investir no projeto. Esse 
deve ser um dos pontos mais importantes no planejamento estratégico da associação. Essa prospecção de parceiros pode ser realizada por meio 
da divulgação dos indicadores alcançados. Sugere-se atenção para o planejamento no quesito parcerias/investidor. A aplicação das ferramentas 
de Administração, principalmente do ciclo PDCA, poderá gerar os indicadores que serviriam para demostrar a importância desta organização para 
a comunidade.
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