
Terceiro setor precisa de profissionalização 
 
A área, que abriga as organizações privadas sem fins lucrativos, está em expansão e exigindo 
gestão mais profissional  
 
Direitos humanos, educação, saúde, meio ambiente, políticas públicas, cidadania, direitos da 
criança... Você sabia que, atualmente, cuidar de assuntos como esses não significa apenas 
idealismo, mas uma boa opção de trabalho? Como o Estado não consegue resolver todas as 
inúmeras questões sociais do Brasil, para tentar melhorar esse quadro o setor privado cria 
instituições como ONGs (organizações não-governamentais), fundações e entidades 
assistenciais. E essa espécie de corrente do bem, a cada dia, ganha novos elos que compõem 
o chamado terceiro setor, formado por organizações, responsáveis por projetos sem fins 
lucrativos, que geram serviços de caráter público e, de quebra, empregos.  
 
Apesar de não existir uma estatística oficial, estima-se que o número de empresas do terceiro 
setor esteja próximo de 300 mil, empregando cerca de 1,5 milhão de pessoas e reunindo 
aproximadamente 12 milhões de voluntários. Se há alguns anos bastava um pouco de boa 
vontade para administrar esse tipo de organização, a realidade, aos poucos, começa a mudar. 
Por isso, profissionalismo tem sido a palavra mais pronunciada por quem já atua no terceiro 
setor. 
 
A partir dessa constatação, não é difícil vislumbrar uma promissora frente de trabalho, para 
todos os tipos de profissões, sobretudo se pensarmos que não existe um modelo pronto e 
definitivo de gestão. Os paradigmas são novos e ainda estão sendo construídos. Mas é 
importante frisar que o terceiro setor não pode ser visto como um campo vasto, infinito, e nem 
tê-lo como uma alternativa para quem apenas necessita de emprego – algo cada vez mais raro 
no segundo setor (ou iniciativa privada). Quem entra para o segmento que oferece serviços de 
caráter público, pensando apenas em ganhar dinheiro, geralmente se dá mal. Essa área ainda 
paga menos que os outros setores – é comum encontrar nas entidades rendimentos de 30% 
até 50% mais baixos do que na iniciativa privada – e exige dedicação e desprendimento. Mas 
graças à necessidade de possuir profissionais mais qualificados, a tendência é, com o tempo, 
haver uma melhora na remuneração.  
 
Outro ponto a favor para quem apostar no terceiro setor, especialmente os iniciantes, que 
podem conseguir suas primeiras experiências de trabalho, é a possibilidade de ser um 
trampolim para a iniciativa privada. Em recente artigo publicado na VENCER!, o economista 
Walter Barelli, secretário do Emprego e das Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, 
salientou: “o idealismo dos jovens encontra nessas organizações um escoamento natural. As 
próprias empresas consideram o engajamento em atividades sociais um ponto positivo na 
seleção de futuros contratados.” 
 
De onde vem o dinheiro? 
Como o trabalho das ONGs é realizado basicamente junto a empresas privadas ou do governo 
– e essas não distribuem dinheiro à toa –, as entidades sem fins lucrativos encontram como 
maior desafio para sua manutenção a necessidade de profissionalizar a sua área 
administrativa.  
 
Atualmente, tanto as empresas do primeiro setor (governo) quanto as do segundo participam 
de projetos que possam servir, de alguma maneira, para as camadas mais necessitadas da 
sociedade ou a causas, como a do meio ambiente. Por isso, é preciso, acima de tudo, 
criatividade para idealizar projetos que sirvam aos interesses das empresas e firmar parcerias. 
Em troca, as corporações buscam reconhecimento dos consumidores por sua “responsabilidade 
social”.  
 
Sendo assim, a questão principal do terceiro setor no Brasil, e que se relaciona diretamente 
com os salários achatados, é o modelo de gestão, ainda amador em boa parte dos casos. Mas 
como esse quadro não é definitivo, a situação está mudando gradativamente. Por isso, a 
maioria dos entrevistados para esta reportagem aponta que o atual desafio do terceiro setor é 
a necessidade de profissionalização – especialmente para captar verbas. Porém, todos 



disseram também que, apesar das dificuldades e remuneração pouco atraente, existem 
recompensas: não tem preço que pague a satisfação de trabalhar pela melhoria da sociedade. 
 
Ricardo Voltolini, jornalista, empresário e autor do recém-lançado livro Terceiro Setor – 
Planejamento e Gestão (Editora Senac-SP), atua na área há 10 anos. Segundo ele, apenas 
10% das entidades voltadas para a área social usam um modelo de gestão profissional. Os 
90% restantes ainda têm uma estrutura completamente amadora, o que dificulta o trabalho de 
várias etapas, especialmente a captação de recursos em entidades privadas. Para Voltolini, 
porém, os cursos de gestão no terceiro setor, oferecidos por várias universidades do país e nos 
mais diversos níveis, estão respondendo por um modelo melhor de gestão.  
 
Como consultor, Voltolini ajuda empresas a investirem em projetos na área social. Sua 
experiência no terceiro setor iniciou quando um de seus clientes o contratou para organizar um 
trabalho voltado para a responsabilidade social. Aos poucos, ele começou a conhecer esse 
mundo relativamente novo e tomou gosto pela coisa. Ao longo do tempo pôde perceber que, 
durante o primeiro grande movimento do segmento no país, ocorrido entre 1993 e 1998, o 
terceiro setor era visto como a salvação do mercado de trabalho. O empresário conta que se 
cansou de ver profissionais, das mais variadas atividades, tentando largar o mundo corporativo 
para se dedicar à área social (leia a reportagem sobre Vânia Ferro, na página ??). Mas a 
maioria se frustrou e desistiu. 
 
Sobrevivência sustentável 
Outra questão fundamental pela qual passam as ONGs é a sustentabilidade pelos próprios 
recursos. É muito comum uma entidade sem fins lucrativos firmar um projeto com uma 
empresa comercial que, de uma hora para outra, se vê em dificuldades financeiras e é 
obrigada a interromper a parceria. Nesse caso, a entidade, que dependia desse dinheiro para 
sobreviver, não tem outra saída a não ser parar o trabalho e até fechar as portas.  
 
Um exemplo de organização que consegue se manter independentemente de projetos é a 
Fundação SOS Mata Atlântica, criada em 1986. Além de desenvolver parcerias com diversas 
empresas – que devem ser ecologicamente corretas – a fundação conta com uma série de 
ações de marketing para arrecadar verba. Entre elas, a filiação de associados, venda de 
produtos (como camisetas e botons), promoções e até cartões de crédito em conjunto com 
bancos.  
 
Plínio Bocchino, diretor executivo e de marketing da entidade (veja o box), explica que toda 
entrada de dinheiro é revertida para a realização de projetos e devidamente documentada e 
comprovada. Em razão dessa transparência e dos resultados obtidos em favor da Mata 
Atlântica, hoje em dia cerca de 100 mil filiados contribuem financeiramente com a ONG.  
 
De acordo com o diretor da fundação, a cada projeto são recrutados os profissionais 
remunerados necessários para sua execução. Muitos acabam se tornando colaboradores quase 
fixos, engatilhando um trabalho atrás do outro. Além desses, a SOS Mata Atlântica também 
utiliza voluntários, que atuam de acordo com sua disponibilidade. Bocchino acredita na 
melhoria dos salários pagos no terceiro setor, graças aos crescentes investimentos na área, e 
também sente a tendência de profissionalização do segmento. “Se eu estivesse terminando a 
faculdade e me preparando para ingressar no mercado de trabalho, optaria por procurar 
emprego no terceiro setor”, conclui.  
 
Campo em construção 
Mas é bom tomar cuidado e não achar que o terceiro setor é o paraíso. O alerta é de Ricardo 
Voltolini. Ele afirma que, antes de tudo, a pessoa que deseja seguir carreira na área social 
deve começar com o trabalho voluntário. “Dessa forma, vai entender melhor como funciona 
esse mundo”, observa. “Outro ponto importante é ter em mente que, independentemente da 
área, não se deve enxergar no terceiro setor a estrutura do segundo, pois é um campo ainda 
em construção”, alerta.  
 
As diferenças básicas, para o consultor, estão nas condições de trabalho, já que a maioria 
absoluta das ONGs trabalha com estrutura reduzida. “Quem sair da faculdade achando que vai 



encontrar em uma organização assistencial escritórios acarpetados, com ar-condicionado, nos 
mesmos moldes de uma grande empresa da iniciativa privada, deve repensar a escolha. Nas 
ONGs, a situação é completamente diferente.” 
 
Os voluntários 
O trabalho voluntário pode ser feito de duas maneiras: a primeira é por iniciativa própria, 
quando se deseja dedicar um tempo da vida a servir e ajudar o próximo. A segunda se dá por 
meio de empresas, que realizam projetos sociais e recrutam voluntários entre seus 
funcionários.  
 
Em São Paulo, um ótimo lugar para quem quer ser voluntário, mas não pertence a uma 
empresa, é o Centro do Voluntariado. No site da entidade (www.voluntariado.org.br), é 
possível encontrar órgãos assistenciais por todo o Brasil. O centro cadastra voluntários e 
organizações sociais, criando uma ponte entre pessoas dispostas a servir e organizações 
sociais. E também desenvolve programas de capacitação, atualização e acompanhamento de 
voluntários e ONGs. 
 
Mas não pense que no local só trabalham pessoas sem remuneração. Na trilha do processo de 
profissionalização que estamos constatando, muitas das pessoas que ali atuam recebem 
salário. A superintendente do centro, Marlene Carvalho, é uma delas. Assistente social por 
formação e com 16 anos de experiência, Marlene sempre trabalhou na iniciativa privada. Sua 
entrada no terceiro setor é curiosa: estava em uma empresa há 12 anos e simplesmente 
decidiu pedir demissão para poder se dedicar à área social, mesmo sem ter nada acertado. Em 
pouco tempo, porém, recebeu o convite para ser a superintendente da entidade. Detalhe: com 
o mesmo salário que recebia na iniciativa privada. Aliás, Marlene calcula que a maioria dos 
nove funcionários do órgão receba o equivalente ao segundo setor, algo raro para o segmento. 
 
Nas organizações especializadas em realizar parcerias com empresas da iniciativa privada 
também há espaço para profissionais remunerados. Uma delas é o Instituto Qualidade de 
Ensino. O órgão desenvolve projetos educacionais em escolas públicas que apresentam maior 
carência e busca parcerias com empresas para realizá-los.  
 
Os projetos concebidos pelo instituto consistem basicamente de avaliações diagnósticas dos 
alunos em Língua Portuguesa e em Matemática, com as quais é possível identificar deficiências 
na aprendizagem e possibilitam aos educadores atuar a partir dos resultados obtidos. O 
trabalho também inclui reforço para os alunos e formação continuada para os professores. 
A coordenadora do instituto, Maria Cristina Salerno dos Santos, pedagoga por formação, conta 
que o IQE dispõe de uma equipe fixa de funcionários, todos remunerados. “Quando há 
necessidade, como em projetos de curto prazo, chamamos profissionais para a realização 
desses trabalhos”, conta. Na equipe fixa, estão, além de Cristina, coordenadores de 
Matemática e Língua Portuguesa, uma supervisora, uma diretora executiva e uma equipe de 
Artes Gráficas. 
 
Antes de ser coordenadora do IQE, Cristina era professora. Ela diz que seu trabalho no 
instituto se dá basicamente por motivações ideológicas, já que o salário é muito abaixo do que 
na iniciativa privada. “Em uma escola particular, ganharia 50% a mais como coordenadora e 
30% a mais como professora com relação ao salário que recebo aqui”, calcula.  
Pryscila Monteiro, da equipe de Artes Gráficas do IQE, trabalha na área de editoração de 
materiais da entidade. Ela faz coro quando o assunto é salário e ideologia, pois acredita que 
receba entre 50% e 60% a menos do que em uma empresa do segundo setor. Mas a 
satisfação de ajudar as crianças das escolas é enorme. Por isso, classifica seu trabalho como 
80% de ideologia. “Tenho 28 anos e há cinco atuo no terceiro setor”.  
 
O que é o terceiro setor? 
Resumidamente, consiste de organizações privadas, sem fins lucrativos, que geram bens e 
serviços de caráter público. Surgiu a partir de uma necessidade da sociedade civil diante da 
gradual deficiência do Estado em atender aos mais necessitados. Fazem parte do terceiro setor 
as associações civis, as entidades assistenciais, as organizações não-governamentais (ONGs), 
ao institutos e as fundações. 



E por que terceiro setor? O primeiro setor é o público (governo) e o segundo, a iniciativa 
privada. O conceito de terceiro setor chegou ao Brasil na década de 1970, mas popularizou-se 
e cresceu, sobretudo, nos anos 90, quando o conceito de cidadania adquiriu maior 
importância. Como resultado, organizações sem fins lucrativos começaram a atuar em áreas 
que até então seriam de responsabilidade governamental, como saúde, educação, meio 
ambiente, habitação e até mesmo alimentação. 
 
Profissão: ecologista 
Com 22 anos de experiência, Plínio Bolchini pode ser apontado como exemplo de quem saiu do 
segundo setor para se aventurar na área social e não se arrependeu. Desde 2000, é diretor 
executivo e de marketing da Fundação SOS Mata Atlântica. Publicitário, exerceu a profissão na 
área de marketing por vários anos, tendo passado por agências bem conceituadas no mercado.  
No início da década de 1980, quando praticava esportes na natureza, passou a empunhar a 
bandeira da ecologia. E tentou levar a cultura ambiental para o trabalho. Não foram poucas as 
vezes em que foi chamado de sonhador e até chato, ou “ecochato” – termo bastante utilizado, 
pejorativamente, para identificar grande parte dos ambientalistas. 
 
O publicitário aponta a ECO-92 como o grande divisor de águas. Ele conta que, antes do 
evento, encontrava muita dificuldade de levar aos clientes suas idéias ligadas à ecologia. Mas 
depois do encontro realizado no Rio de Janeiro sua missão foi facilitada. As empresas 
passaram a enxergar o respeito à natureza como uma forma de melhorar a própria imagem.  
 
Em 1996, Bolchini tornou-se conselheiro da SOS Mata Atlântica. Quatro anos depois, recebeu o 
convite para trabalhar no cargo que ocupa até hoje. Ele aponta como diferença básica entre 
seu trabalho em agências e na fundação a forma de abordagem com o público: “em uma 
agência, eu era obrigado a convencer as pessoas a comprarem um produto. Aqui, sou obrigado 
a convencer as pessoas a abraçarem uma causa. Porém, antes de convencer, é preciso 
sensibilizar e educar.” 
 
Sobre o desafio de trocar o segundo pelo terceiro setor, Bolchini aprova e recomenda a 
experiência. Mas faz algumas ressalvas: “é preciso ter a certeza de que a instituição é séria, 
idônea e honesta. Aliás, é como trocar de emprego em qualquer setor, seja ele público ou 
privado.”  
 
Em relação ao trabalho na fundação, ele conta que é necessária muita criatividade para 
desenvolver os projetos em parceria com empresas. Quando o assunto é salário, ele não 
revela quanto ganha. Mas se diz satisfeito com o que considera suficiente para suas 
necessidades, apesar de receber bem menos do que na iniciativa privada. O publicitário é mais 
um que coloca a satisfação de lutar por uma causa acima da questão financeira.  
 
Aulas sobre o terceiro setor 
Já que falamos no desafio de profissionalização da gestão, que tal conhecer alguns cursos de 
especialização? Eles são oferecidos por diversas escolas, que formam profissionais qualificados 
para o desafio. Uma delas é o Senac, de São Paulo, cujo curso (lato sensu) é dirigido 
basicamente a profissionais de organizações da sociedade civil. O objetivo é capacitar o aluno 
para a gestão competente e empreendedora. É focado em sustentabilidade e implementação 
de ações socialmente relevantes. Tem duração de 18 meses. Para mais informações, ligue (11) 
6647-5151. 
 
O CEATS – Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, que 
funciona na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo, com suporte da FIA / USP – Fundação Instituto de Administração, oferece MBA em 
gestão e empreendedorismo social. Com duração de um ano (500 horas/aula), tem disciplinas 
como Funções Gerenciais e Modelos Contemporâneos de Gestão; Gestão da Atuação Social; 
Alianças Estratégicas Intersetoriais; e Desenvolvimento de Competências para o 
Empreendedorismo Social. Mais informações pelo telefone (11) 3031-6526. 
 
Disponível em: <http://www.vencer.com.br>. Acesso em 11 nov. 2005. 


