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O terceiro setor deixou o anonimato total para se tornar um dos assuntos preferidos da mídia nos 
últimos anos. Tal fenômeno também ocorreu no campo acadêmico onde se multiplicaram pelo 
Brasil os centros de estudos do setor, tendo como uma salutar conseqüência o crescimento da 
produção de conhecimento, representado pelas dissertações, teses e trabalhos apresentados em 
congressos e conferências, que em sua maioria são estudos de caso. 
 
O aumento significativo de programas de formação de dirigentes e técnicos que tem sido 
oferecidos para o setor, cumpre um dos objetivos que estudiosos tinham definido como sendo 
estratégico, qual seja o de fortalecer as organizações através do aprimoramento de sua 
administração. Os outros objetivos estratégicos dizem respeito à necessidade de se dar 
visibilidade ao setor, à urgência da institucionalização de um marco legal que crie um ambiente 
propício para o seu desenvolvimento e à implementação de uma política de financiamento que 
estimula as transferências de recursos para o setor. 
 
Os esforços para dar visibilidade ao setor estão agora ocupando a agenda dos pesquisadores, pois 
a inexistência de estatísticas agregadas tornou-se um sério obstáculo para o reconhecimento 
institucional e para demonstrar a importância do setor para o desenvolvimento social. 
 
Embora o setor tenha sido identificado já em 1987 em um clássico artigo de Marc Nerfin que 
trazia o sugestivo título "Nem Príncipe, nem Mercador: Cidadão - Uma Introdução ao Terceiro 
Sistema" foi somente em 2002 que o Departamento de Estatística da ONU, passou a considerá -lo 
como objeto de pesquisa na metodologia das Contas Nacionais, que serve como referência para 
todos os países que fazem levantamentos estatísticos de suas atividades econômicas. Em artigo 
anterior nesta coluna, já foi mencionada a importância de termos agora uma metodologia 
universal para coletar informações que ao serem agregadas darão a necessária visibilidade ao 
setor.  
 
É preciso usar uma metodologia universal   
 
O Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da FGV-EAESP adotou essa metodologia como 
referência para aplicá-la em projetos pilotos de recenseamento do terceiro setor. Dois projetos 
estão em curso sendo que um está sendo realizado para o Estado do Pará e o outro para o 
município de Londrina. A participação e o apoio entusiasta dos governos locais tem sido 
fundamental para que esse desafio possa ser traduzido nos primeiros censos a serem realizados 
sobre o terceiro setor em nosso país usando uma metodologia comum. As dificuldades para se 
concretizar os projetos são consideráveis, uma vez que:  
 
a) inexiste um cadastro unificado das organizações;  
 
b) os cadastros existentes não são confiáveis, pois neles não é dado baixa das organizações que 
foram extintas;  
 
c) as organizações apresentam grande mobilidade mudando seus endereços com freqüência;  
 
d) jamais foram pesquisadas com tal abrangência de questões, o que gera desconfiança;  
 
e) não tem as informações organizadas o que demanda tempo além do planejado para o 
preenchimento dos formulários;  
 
f) um número considerável de organizações são informais, não possuindo estatutos e registros 
contábeis. 
 



A primeira fase do censo do terceiro setor do Pará está sendo concluída e abrange a região 
metropolitana de Belém, que é composta de sete municípios. Com relação ao município de 
Londrina aproximadamente 80% das organizações já foram pesquisadas e os primeiros resultados 
agregados revelam informações surpreendentes. O número de postos assalariados no terceiro 
setor de Londrina representa 6% do total da população ocupada assalariada.  
 
Aproximadamente 44% das organizações movimentam um orçamento que está em uma faixa que 
vai de R$ 25 mil até R$ 500 mil anuais, sendo que 7% apresentam um orçamento superior a um 
milhão de reais. Com relação às atividades principais do setor a pesquisa revela que 25% das 
organizações se dedicam à Educação e Pesquisa, 19% à Assistência e Promoção Social e 15% ao 
Desenvolvimento Comunitário, Social e Econômico. Entre as organizações que trabalham com 
educação a maioria se dedica ao ensino fundamental, colaborando para que Londrina tenha uma 
das menores taxas de analfabetismo que é de 6,4% , que corresponde à metade da média 
nacional (13,6%). 
 
Lideranças da sociedade civil tem procurado motivar o governo federal para a realização de um 
censo brasileiro do terceiro setor. Seis países no mundo já utilizam a metodologia da ONU e o 
Brasil seria o primeiro país da América Latina a utilizá-la, servindo como referência aos demais. 
Ao IBGE fica lançado o desafio para desbravar esse universo desconhecido. 
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