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Crescimento do mercado faz do terceiro setor uma alternativa profissional  

 
A primeira dificuldade que Melissa Porto Pimentel, superintendente do Instituto Camargo Corrêa – 
que coordena a atuação social das empresas do Grupo Camargo Corrêa –, enfrentou há pouco ao 
buscar reforço para ampliar sua equipe foi definir o perfil que queria. Para dar início ao processo 
de seleção, a área de recursos humanos da companhia pediu que ela indicasse a formação de 
quem iria ocupar o cargo. Não foi fácil para Melissa convencer que currículo, no caso, não era o 
que devia pesar mais. Bióloga que hoje administra a verba de R$ 3,5 milhões que a Camargo 
Corrêa destina anualmente a projetos sociais, ela estava em busca de um profissional que ainda 
não se encontra com facilidade nem sai pronto da universidade.  
 
Embora não haja números oficiais, estima-se que o terceiro setor, composto por um universo de 
cerca de 300 mil organizações, já empregue mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil. Estão 
computados nesse cálculo executivos de fundações empresariais, como o Instituto Camargo 
Corrêa, profissionais de entidades de caráter técnico – caso do Cenpec (Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), que produz conhecimento para a área de 
educação – , e gestores e funcionários de entidades sociais dos mais diferentes tamanhos e 
setores de atuação, de colossos como o Greenpeace a pequenas creches espalhadas pelo interior 
do País.  
 
Boas intenções e competência  
 
Em sua linha de frente, a das instituições financiadoras, ligadas a empresas ou agências de 
fomento, o terceiro setor já disputa talentos com a iniciativa privada. Desde o ano passado, Vânia 
Ferro, uma das mais bem-sucedidas profissionais da área de negócios, está à frente das 
operações brasileiras da Care, organização internacional de combate à pobreza e à fome. Formada 
em física, com pós-graduação em matemática aplicada, ela construiu ao longo de 25 anos uma 
sólida carreira profissional em companhias como 3Com, que deu os primeiros passos no Brasil sob 
seu comando.  
 
Vânia, que é do Conselho da Amcham-SP, chegou à Care atraída pelo desafio do novo mas 
trazendo uma bagagem considerável. Durante sua passagem pela 3Com, coordenou a 
implantação de 28 projetos sociais, uma rica experiência que contribui para a função que 
desenvolve atualmente. “A grande diferença entre a iniciativa privada e o terceiro setor é que aqui 
não basta atingir resultados financeiros. É preciso uma compreensão da causa pela qual se 
trabalha”, sustenta. “É ela que vai ditar a maneira e a intensidade de se atuar.”  
 
Em outras palavras é isso o que também diz Melissa, do Instituto Camargo Corrêa. Se a 
habilidade em gestão é fundamental, como na empresa, o que se espera do profissional do 
terceiro setor é uma certa inquietação, a busca de soluções capazes de fazer diferença, a aposta 
na mudança, mesmo que em pequena escala. “Mas é preciso mais que boas intenções”, adverte. 
“Conhecimento é indispensável.” Foi isso que levou a bióloga Melissa a fazer um curso de 
especialização em administração de empresas e um mestrado, em Londres, sobre gestão de 
organizações não-governamentais.  
 
Desde a iniciativa pioneira da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) de São Paulo, em 1995, um número crescente de instituições de ensino também passou a 
oferecer cursos voltados para o terceiro setor. A oferta não pára de crescer, dos programas de 
curta duração ao MBA do Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor 
(Ceats), da Universidade de São Paulo, em parceria com a Harvard Business School.  
 
Por tempo limitado  



 
A atração que o terceiro setor vem exercendo sobre executivos de diferentes áreas, em parte por 
entusiasmo, em parte para driblar a retração nas contratações das empresas privadas, incomoda 
alguns especialistas. “Que o terceiro setor está crescendo é um fato. Mas não acredito que ele 
terá condições de continuar absorvendo por muito tempo toda esta oferta de profissionais”, avalia 
Luiz Carlos Merege, coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS – FGVSP). Merege 
baseia sua análise na composição das turmas dos cursos da FGV. Quando foi criado o primeiro 
programa para o terceiro setor, 90% dos alunos já atuavam na área. Atualmente, esse percentual 
caiu para 60%; os outros 40% são profissionais à procura de novas oportunidades de carreira.  
 
Os salários ficam bem abaixo dos que a iniciativa privada oferece – de 30% a 40% menos, em 
média. E também são raros os benefícios, mesmo os mais comuns, como planos de carreira. 
“Gestão de pessoal ainda deixa a desejar no terceiro setor”, diz Merege. Mas, em tempos de 
dificuldade de colocação, especialmente para quem sai das universidades, o campo é favorável – 
pelo menos por enquanto. Educadores e sociólogos, com poucas oportunidades de trabalho nas 
empresas, têm encontrado espaço no terceiro setor. Mas há chances para praticamente todas as 
profissões. O que conta, entre outros pontos, é a capacidade de gerenciar a instituição, captar 
recursos, coordenar as atividades dos voluntários, desenvolver projetos, criar programas sociais e 
interagir com a comunidade.  
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