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TERCEIRO SETOR

O investimento em projetos de respon-
sabilidade social faz parte da estratégia 
de 91% das empresas no país, destaca 
pesquisa recente da Associação dos Di-
rigentes de Vendas do Brasil (ADVB); 
e a aplicação de recursos em projetos 
sociais, culturais e ambientais chega a 
um bilhão de reais por ano, segundo 
levantamento coordenado pelo Grupo 
de Institutos, Fundações e Empresas 
(Gife). Dados do estudo Fundações Pri-
vadas e Associações sem Fins Lucrativos 
no Brasil (Fasfi l)* mostra crescimento 
de 157% no número de organizações 
do Terceiro Setor, que saltaram de 107 
mil, em 1995, para 276 mil, em 2002. 
Do total, 171 mil (62%) foram criadas 

a partir de 1990. 
Diversos fatores 

explicam a ex-
pansão desse 
setor de ati-
vidade que 
atua num es-

paço marcado 
pela ausência de 

ações do go-
verno e da 

iniciati-

Bom para o país e para o mercado 
O investimento social privado 
cresce no Brasil com refl exos 
na empregabilidade.

va privada. Entre tais fatores, incluem-
se, por exemplo, a redemocratização 
do país nos anos 1980, a Constituição 
de 1988 e o agravamento dos proble-
mas sociais provocado pela recessão 
econômica das duas últimas décadas 
do século passado, que começou a ser 
vencida quando o Plano Real domou 
o “dragão da infl ação” que vinha cor-
roendo a renda dos brasileiros a taxas 
que bateram na casa dos 80% ao mês. 
Mais recentemente, a abertura da 
economia, a maior inserção do Brasil 
no mercado globalizado e a valoriza-
ção da responsabilidade empresarial 
deram maior visibilidade ao impacto 
das posturas socialmente corretas no 
sucesso das organizações, segundo 
Fernando Rossetti, secretário-geral 
do Gife.
 
Geração de empregos. A movimen-
tação de recursos das organizações do 
Terceiro Setor já responde por 5% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Juntas, 
elas empregam 1,5 milhão de pessoas, 
o que corresponde a 5,5% do total de 
trabalhadores formalmente registra-
dos no país. Isso evidencia que o Ter-
ceiro Setor, ao intensifi car o esforço 
para suprir as carências que o governo 
não consegue eliminar, consolida-se 
como força econômica e geradora de 
empregos. Com isso, amplia seu pa-
pel como agente de inclusão social, 

seguindo uma tendência detectável 
especialmente em países mais avança-
dos. Causa e conseqüência desse pro-
cesso, o setor está se profi ssionalizando 
de maneira crescente e já se tornou op-
ção de uma carreira diferenciada para 
estudantes e profi ssionais que buscam 
atuar numa área “que pode fazer a di-
ferença”. Não há demanda de cursos 
específi cos, mas por profi ssionais com 
capacitação prática e ampla, “os cha-
mados profi ssionais modernos, em 
formação permanente”, destaca Ros-
setti. Além de conhecimento técnico, 
é recomendável pré-conhecimento da 
área social e ambiental, além de enga-
jamento nessas causas. 
Exatamente por isso, a construção do 
perfi l do profi ssional apto a atuar com 
efi ciência e sucesso nesse campo é ex-
tremamente benefi ciada pelo estágio, 
que propicia a indispensável vivência 
prática da realidade sócioambiental. 
Atualmente, perto de seis mil estudan-
tes, das mais variadas áreas, estagiam 
em organizações do Terceiro Setor 
parceiras do CIEE, em todo o Brasil. 
O segmento, ainda que timidamente, 
também começa a contratar aprendi-
zes, iniciativa que poderá ser ampliada 
com a parceria que começa a ser dese-
nhada entre o CIEE e o Gife, com o ob-
jetivo de conscientizar as organizações 
associadas à segunda entidade sobre os 
benefícios do programa. 

Além de trabalhar para o aperfeiçoamento e difusão dos conceitos e práticas do 
investimento social privado desde 1995, o Gife, primeira associação da América 
do Sul a reunir empresas, institutos e fundações, contribui para que seus mais 
de cem associados desenvolvam seus projetos e atividades, subsidiando-os 
com informações qualificadas, oferecendo capacitação por meio de oficinas, 
cursos, encontros com especialistas brasileiros e internacionais, proporcionan-
do espaço para troca de idéias e experiências e estimulando parcerias na área 
social entre o setor privado, o Estado e a sociedade civil organizada.
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Do total, 171 mil (62%) foram criadas 
a partir de 1990. 
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tação de recursos das organizações do 
Terceiro Setor já responde por 5% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Juntas, 
elas empregam 1,5 milhão de pessoas, 
o que corresponde a 5,5% do total de 
trabalhadores formalmente registra-
dos no país. Isso evidencia que o Ter-
ceiro Setor, ao intensifi car o esforço 
para suprir as carências que o governo 
não consegue eliminar, consolida-se 
como força econômica e geradora de 
empregos. Com isso, amplia seu pa-
pel como agente de inclusão social, 
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Fernando Rossetti: 
demanda por 

profi ssionalização 
do terceiro setor
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Revitalização urbana faz escola
Desde 1997, a Associação Viva o Cen-
tro, entidade parceira do CIEE, abre 
espaço para que estagiários partici-
pem de projetos de revitalização do 
centro velho da cidade de São Paulo, 
na tentativa de reverter um crescen-
te processo de degradação urbana. 
Sem fins lucrativos e sustentada pela 
contribuição de associados, a Viva o 
Centro propicia uma experiência rica 
e diferenciada aos estagiários. Para 
Júlio César Portásio, 21 anos, quarta-
nista do curso de História do Centro 
Universitário Fundação Santo André 
(FSA), essa oportunidade rendeu de-
senvoltura, segurança e capacidade 
de liderança. Para quem no passa-
do chegou a perder um emprego por 
causa da timidez, é um grande passo. 
“Credito essa conquista ao fato de lidar 
com diferentes públicos, como mora-
dores e trabalhadores, para conscienti-
zá-los sobre a importância de preser-
var as ruas do centro antigo”, diz Júlio 
César, que atua no apoio aos Núcleos 
de Participação Comunitária.
Uma das características do centro de 
São Paulo é sua multifuncionalidade 
e diversidade, envolvendo questões 
sociais, culturais e ambientais. “Por 
isso, quem faz estágio na Viva o Cen-
tro adquire uma visão abrangente de 

*O estudo As Fundações Privadas e Associações sem Fins 
Lucrativos no Brasil 2002 é o mais recente mapeamento 
das instituições sem fins lucrativos no Brasil e foi realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Asso-
ciação Brasileira de Organizações não Governamentais 
(Abong) e Gife.

riência lá adquirida tem muito valor 
aqui, pois os desafios encontrados em 
países em desenvolvimento são úni-
cos”, diz Eskinazi, que atualmente dedi-
ca seu tempo ao mestrado em Planeja-
mento Urbano com especialização em 
Desenho Urbano e Desenvolvimento 
e a um trabalho, realizado em equipe, 
focado na introdução de conceitos de 
sustentabilidade em projetos urbanos 
para a Vanke China, maior incorpora-
dora residencial chinesa.

urbanismo e de ações que podem re-
qualificar essa área em todos os seus 
aspectos”, diz Marco Antônio Ramos 
de Almeida, superintendente da asso-
ciação. Nesse ambiente dinâmico, os 
estagiários contribuem sendo partici-
pativos, criativos e, ainda, demonstram 
muita vontade de aprender, segundo o 
executivo. Apesar de, pela própria es-
trutura, não conseguir absorver todos 
os estudantes que treina, a Viva o Cen-
tro coleciona histórias bem sucedidas 
daqueles que passaram por ali.

Especialização no exterior. Victor 
Eskinazi, 30 anos, formado em Arqui-
tetura e Urbanismo pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, é um desses 
casos. Depois do estágio, foi 
efetivado como responsável 
pelo Departamento Técni-
co da associação e, no cargo, 
pleiteou e conquistou uma 
bolsa de mestrado no presti-
giado Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT), em 
Boston, nos Estados Unidos. 
“O trabalho da Viva o Centro 
é muito respeitado e a expe-

O estagiário Júlio César (ao lado) no centro velho de 
São Paulo. Acima, Victor Eskinazi, no MIT, em Boston.

Marco Antônio Ramos de Almeida, 
superintendente da Associação Viva o Centro. 
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