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Terceiro Setor para quê(m)?

“Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si 
na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, 
tão duro que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, di-
visou o arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, 
sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de 
escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram 
miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos”.

 (Franz Kafka - A metamorfose)

Nas ultimas décadas, em todo o mundo, temos assistido a uma multiplicidade de esforços orientados para a 
“profissionalização” da gestão de organizações do Terceiro Setor. Apesar do multiforme e diverso conjunto 
de elementos a impulsionar este movimento e a caracterizá-lo em cada contexto específico de sua figuração, 
acreditamos poderem ser apreendidas recorrências e aproximações que permitem uma análise heuristica-
mente produtiva deste, com conclusões generalistas válidas. Para este breve artigo, nossa proposta é analisar, 
partindo das possíveis bases ou fatores causais do fenômeno em discussão, suas dinâmicas e algumas de 
suas consequências. Considerado este objetivo, as nossas limitações, bem como a forma e dimensão de tal 
proposta, não será nossa intenção aqui fazer um aprofundado estudo histórico e conceitual das raízes histó-
ricas deste movimento, tampouco esclarecer de modo definitivo as dinâmicas e possíveis ou concretas con-
sequências deste. Na ausência ou carência de teorias suficientes e capazes, em nossa opinião, de dar conta 
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satisfatoriamente do entendimento deste movimento, procuraremos por meio 
da reflexão, contribuir apenas para um maior esclarecimento deste, lançando 
alguma luz sobre questões experimentadas cotidianamente, na prática, por or-
ganizações e atores humanos direta ou indiretamente ligados ao Terceiro Setor. 
Nesse intuito procuraremos também explorar a complexa relação entre os as-
pectos/elementos idealísticos e egoístas da atuação das organizações do Terceiro 
Setor em geral. Cabe observar que estamos, claro, conscientes da incompletude 
e imprecisão desta empresa, sujeita a refinamentos de toda amplitude. 

Em diferentes períodos históricos, organizações do Terceiro Setor, por inicia-
tiva própria ou, como na quase totalidade dos casos, impulsionadas (não raro 
pressionadas) por fatores externos, buscaram de algum modo ampliar a pro-
fissionalização de sua gestão. Quase sempre limitadas, as ações nesse sentido 
orientam-se pela adoção de princípios e ferramentais de gestão oriundos do 
Segundo Setor, em especial nas áreas de planejamento, de controle financeiro 
e de racionalização da produção. 

Entre os fatores externos a influir nesta busca figuram três em especial, quase 
sempre co-atuantes, sejam, 1) as exigências por parte de atuais financiadores; 
2) as exigências por parte de potenciais financiadores; e 3) a ampliação da 
concorrência por financiamentos. Fatores que convergem para a valorização 
de um elemento: a ideia de “sobrevivência” da organização – em alguns casos, 
infelizmente ligada ao desejo da manutenção de ganhos, financeiros ou não, 
por parte de atores direta ou indiretamente colaboradores. Nesse sentido, o 
risco central é o de que a organização se transforme em simples grupo defesa de 
interesses próprios, na difusão exclusiva de uma visão de mundo extremamente 
particular etc. Dentro disso, as principais exigências para com as organizações 
do Terceiro Setor, por parte dos financiadores e parceiros, têm sido a produção 
de resultados mensuráveis em curto prazo (parciais), com o objetivo de justifi-
cação do investimento e, idealmente, a ampliação da efetividade das ações.

A incorporação destes elementos de forma alguma é surpreendente, sendo ex-
pressão de um movimento secular bem mais amplo, que tendo sido desenvol-
vido inicialmente no Segundo Setor chegou ao Primeiro e agora vem progres-
sivamente sendo implementado no Terceiro. Em meio ao clamor e anseio pela 
“modernização” do Estado, diretamente ligados à ideia de eficiência, e com a 
apresentação cada dia maior deste como alternativa financiadora, o Terceiro 
Setor não poderia apresentar-se com um discurso/atuação despreocupado com 
a eficiência. Em especial no Brasil, atualmente, não faltam discursos oriundos 
dos mais diversos segmentos a apontar a necessidade de profissionalização, no 
alcance da eficiência nas organizações do Terceiro Setor. 
Acreditamos que a utilização destes ferramentais por organizações do Terceiro 
Setor, o que tem significado simples transplantação atualmente, deve-se tam-
bém à suposição de que existiria uma semelhança entre o Segundo e o Terceiro 
setores quanto às necessidades e possibilidades (soluções) de gestão e ampliação 
da eficiência “produtiva” e gerencial. Neste sentido, também fará parte desta 
empresa a busca por demonstrar a inadequação da aplicação simples, ou insu-
ficientemente adaptada, de tais princípios, ferramentais etc., nas organizações 
do Terceiro Setor.
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Em nossa percepção, atualmente grande número de organizações do Ter-
ceiro Setor tem ganhado espaço em seu cenário de atuação, pelos resul-
tados positivos na captação de recursos, obtenção de resultados parciais e 
na eficiência administrativa, em especial de recursos financeiros; vantagens 
competitivas inegáveis neste estranho e novo mercado. Um movimento que 
pode mesmo ser entendido como de adaptação a um quadro de cobranças 
externas muito mais que internas. 

A adoção da lógica de gestão produtiva oriunda do Segundo Setor pode e vem 
modificando de maneira significativa o espírito, a legitimidade, a atuação e os 
resultados concretos das ações desenvolvidas pelas organizações do Terceiro 
Setor. A arquitetura funcional destas vem caminhando, em nossa opinião, para 
algo próximo à indistinção com relação ao Segundo Setor. Os avanços signifi-
cativos no trabalho que desenvolvem são inegáveis, porém, a adoção plena des-
te modelo, em nosso entendimento, não deve ser lida como um parâmetro do 
ideal, uma vez que podemos elencar uma série de reflexos negativos. Quanto 
mais completa a utilização deste modelo, acreditamos, maior é a possibilidade 
de corrupção da essência/função social (objetivos sociais últimos etc.) das or-
ganizações do Terceiro Setor.

Assim visto, a adoção da já comentada lógica de gestão do Segundo Setor ofe-
rece respostas positivas, podendo proporcionar, em especial, um sentimento de 
controle e, daí, de segurança para a organização. Talvez, a adoção deste modelo 
possa ser lida mesmo como um importante elemento que vem contribuindo 
para a própria sobrevivência do Terceiro Setor, lhe garantido forças e a sua 
não integral substituição por prestadores lucrativos de serviços sociais. Vem 
contribuindo, também, para uma redefinição da imagem interna e externa das 
organizações do Terceiro Setor, a qual tem se tornado quase que consensual, 
em termos do que seria uma organização confiável e digna de ser apoiada, re-
conhecida, financiada etc. 

Posicionando a racionalidade mercadológica como juiz na competitiva busca 
de financiamento que tem permeado a atuação de organizações do Terceiro 
Setor, as principais ações de desenvolvimento institucional, partindo deste en-
tendimento, tem se limitado a busca de ampliação da captação de recursos e 
a racionalização do trabalho. Estes elementos se integram e continuamente 
vem sendo incorporados de modo sereno, quase acrítico pelas organizações do 
Terceiro Setor, tornando-se a “eficiência” um dos parâmetro centrais de legiti-
mação, definindo mesmo uma imagem ideal de organização social: apolítica, 
eficiente em captar recursos, eficiente na administração financeira, eficiente na 
obtenção e na mensuração de resultados imediatos/parciais. A universalização 
deste modelo, em nosso entendimento, levaria a um rompimento com o pró-
prio sentido da existência do Terceiro Setor. 

A busca da eficiência, eficácia e efetividade, e da profissionalização da gestão, 
no Terceiro Setor, como vemos hoje em dia, objetivadas especialmente pela 
aplicação de métodos, ferramentais, princípios etc. oriundos do Segundo Se-
tor, tem como importante consequência trágica a “desumanização” do trabalho 
social, o distanciamento das atividades da maioria de seus colaboradores da 
realidade a ser transformada (justamente o elemento que, originalmente, ca-
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racteriza e distingue as organizações do Terceiro Setor, junto a não existência 
de fim lucrativo – antes mesmo da ideia de distância do político-partidário, 
do religioso e do governamental): por excelência motor motivacional deste, 
diretamente ligado, em nosso entendimento, à sensibilidade social e ao desejo 
de transformação de realidades. 

Diferente de uma organização do Segundo Setor, em que a eficiência do cola-
borador é de modo concreto, na maioria das vezes, lida como a capacidade para 
maior produção, de um mesmo modo e em menor tempo, no Terceiro Setor, 
salvo em situações muito especificas, deve-se privilegiar e buscar principalmente 
a possibilidade de soluções criativas, proposições inovadoras etc. O desafio é har-
monizar a aplicação de elementos de gestão, eficiência etc. com a flexibilidade 
para a criatividade, que permitiria, entre outras coisas, a saída da simples execu-
ção, muitas vezes externamente orientada, para uma posição de desenvolvimen-
to da organização. A busca de eficiência deve centrar-se sempre na obtenção da 
eficácia do impacto e não na captação de recursos e sustentabilidade financeira 
da organização. A arquitetura organizacional deve orientar-se não apenas para 
resultados parciais, mas para a consecução de objetivos sociais últimos.

A adoção de posturas estritamente pragmáticas, a anulação da autonomia da 
organização pela sobrevivência financeira e a tomada da captação de recursos 
como o fim, no lugar da busca pelo bem/transformação social, legitimados por 
uma cultura de eficiência, qualidade e competitividade podem, acreditamos, 
levar à geração de uma verdadeira cultura de dependência (ligada diretamente 
à ideia de sobrevivência, equivocadamente equiparada ao conceito de susten-
tabilidade, e de que sua possibilidade mesma tem como condicionante central 
a capacidade de captação de recursos financeiros). Aceitar uma condição de 
dependência e submissão para se atingir a “sobrevivência” é manter-se vulnerá-
vel indefinidamente e limitar as possibilidades de atuação da organização e seu 
potencial transformador do social. Este conjunto de elementos, entre outras 
consequências negativas, como o descrédito e a desconfiança, tem contribuído 
também para o fomento de um verdadeiro “desencantamento” por parte da 
sociedade com relação às organizações sociais.

Nesse contexto, protagonizam termos antes alheios ao Terceiro Setor, como 
competitividade, eficiência, desempenho etc. A luta pela sustentabilidade por 
meio da ampliação do potencial captador de recursos, via “profissionalização” 
(em atendimento a demandas de financiadores), nesse sentido, tem se constitu-
ído como o principal mecanismo supostamente eficaz para o enfrentamento de 
incertezas por parte das organizações. Nessa percepção, os principais elementos 
a garantir a sobrevivência institucional de uma organização do Terceiro Setor se-
riam sua capacidade de profissionalização e daí sua capacidade de captar recursos 
e formar parcerias estáveis. A generalização da aceitação deste modelo de gestão, 
importado do Segundo Setor, contribuiria também para uma concepção ilusó-
ria de eficiência, aproximando do ideal as organizações que mais se alinham à 
plena realização deste modelo e deixando num segundo plano o impacto social 
significativo, ainda que resultados parciais sejam conseguidos e uma leitura su-
perficial possa levar a equivocada conclusão de sua condição fim. Esse “modelo” 
de gestão, quando internalizado pelas entidades do Terceiro Setor, passa muitas 
vezes a estruturar a própria natureza das organizações e, daí, seu modo de ação 
etc., tornando-se seu conjunto de princípios estruturadores da prática.
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Na medida em que a única determinante para a ação da organização passa a ser 
a captação de recursos financeiros para assegurar a sobrevivência institucional, 
o interesse e a disposição para o engajamento sincero dos colaboradores di-
minuem. Visto isso, a busca pela sustentabilidade institucional, quase sempre 
limitada sua leitura à busca pela sobrevivência institucional, em nossa opinião, 
deve ser substituída pelo empenho para se alcançar uma condição sólida de 
desenvolvimento institucional, centrada na consecução dos objetivos sociais 
últimos da organização, necessariamente alinhados às necessidades sociais.

 “Qual o sentido da existência do terceiro setor?” é uma pergunta que nunca 
deve deixar de ser feita, em especial, atualmente, quando muitas organizações 
distinguem-se do Segundo Setor apenas pela ausência de lucro. O problema 
aqui é exatamente que o elementos/princípios importados do Segundo Setor, 
que viemos criticando nas últimas páginas, vêm operando na prática do Tercei-
ro como princípios estruturantes (orientando e estruturando suas ações) e daí 
interferindo/influindo na busca e, consequentemente, na consecução ou não 
dos objetivos sociais últimos e no cumprimento de sua função social. Um ver-
dadeiro paradoxo: não se visar o lucro tendo-se a alma carregada de elementos 
do espírito do mercado. 

Assim visto, o maior problema não seria a adoção de ferramentais de gestão 
oriundos do Segundo Setor, mas a vivência e desenvolvimento de uma cultura, 
pelo Terceiro Setor, que integral ou parcialmente incorpore a lógica de pensa-
mento do primeiro. Os objetivos sociais últimos são os elementos que devem 
orientar o trabalho das organizações do Terceiro Setor, e não a ampliação de 
captação de recursos, o simples alcance de resultados parciais etc., devendo 
mesmo figurar como algo certo e fixo, assim como o lucro no caso de organi-
zações do Segundo Setor. 

Um dos fatores que mais inibe o desenvolvimento institucional de organiza-
ções do Terceiro Setor, em nosso entendimento, é a limitação, auto-imposta ou 
não, do foco em objetivos médios e imediatos, mais facilmente identificáveis 
e mensuráveis, que têm ganhado espaço, principalmente, pela dificuldade da 
visualização da consecução dos objetivos sociais últimos, tanto por parte das 
organizações como de seus financiadores e da sociedade em geral. As entidades 
do Terceiro Setor podem ser extremamente eficientes em sua atuação e con-
seguir significativos resultados parciais, mas se deixado em segundo plano ou 
esquecido o impacto real das ações empreendidas para os fins sociais últimos 
– que realmente definem a necessidade/importância de sua existência –, é mi-
nado o motor que alimenta a possibilidade de desenvolvimento institucional e 
daí a consecução objetiva de tais fins.

Não é raro se responsabilizar a escassez de recursos como o principal elemento 
de fragilização do Terceiro Setor. A existência de recursos financeiros, em nosso 
entendimento, não é o fator fundamental para o desenvolvimento institucio-
nal. A existência de recursos em abundância, a ampliação de equipes etc. não 
seriam garantia para o alcance de uma condição de desenvolvimento institu-
cional e para a consecução de resultados reais de transformação da realidade. A 
preocupação com a perfeição técnica e com a padronização muitas vezes sufoca 
a possibilidade da condição interna para o desenvolvimento institucional. A 
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idealização da organização, internamente, é definidora e daí limitadora das 
possibilidades de transformação da organização.

Atualmente, não raro, esta idealização tem se limitado – ainda que de modo 
não integralmente consciente – à ideia de eficiência em captação de recursos, o 
que permitiria sua sobrevivência (em alguns casos, intimamente relacionada à 
manutenção financeira do corpo funcional). A própria imagem das organiza-
ções do Terceiro Setor vem sendo reconstruída com base nesta percepção, ou 
seja, por contraposição a um “amadorismo” pretérito (junto a elementos outros 
como a distância do político-partidário etc.). 
A questão da sustentabilidade para as organizações do Terceiro Setor, em nosso 
entendimento, é algo difícil e problemático até mesmo no caso de organizações 
“consolidadas” quanto ao reconhecimento e histórico de atuação, exatamen-
te porque muitas delas direcionaram/limitaram o foco de sua busca para a 
própria sustentabilidade e não para o alcance de uma condição de desenvol-
vimento institucional, cujo orientador central fosse de fato o cumprimento 
de sua função social. O trabalho de uma organização do Terceiro Setor deve 
necessariamente e sempre dirigir-se à obtenção de seus fins sociais últimos. Os 
empenhos de autonomia e auto-realização institucional devem sempre estar 
orientados para os fins sociais. A sustentabilidade deve ser entendida muito 
mais como autonomia, dinamismo, movimento. 

O alto grau de importância atribuído à busca pela sobrevivência por parte de 
grande número de organizações do Terceiro Setor, neste entendimento, ca-
minharia de mãos dadas com a ampliação da relação de dependência com 
financiadores e a submissão às suas exigências. A obtenção de recursos pelas 
organizações do Terceiro Setor deveria dar-se, de outro modo, sem a geração 
desta dependência, subordinação e perda da essência/identidade. Neste senti-
do, acreditamos que exista uma nítida distinção entre duas estruturas organi-
zacionais possíveis no Terceiro Setor: 1) uma arquitetura organizacional de so-
brevivência e 2) uma arquitetura organizacional de desenvolvimento; geradas 
a partir de duas possibilidades de orientação: 1) orientação da ação pela neces-
sidade de sobrevivência e 2) orientação da ação alinhada a necessidades sociais 
reais. A capacidade de conseguir recursos e a perenidade da instituição deve ser 
sempre entendida, acreditamos, como um meio, nunca como um fim.

O grande problema aqui é a formação/consolidação de uma “cultura da so-
brevivência” por parte da organização, alicerçada pela crença incondicional na 
lógica de gestão importada do Segundo Setor e daí a legitimação de seu modelo 
no Terceiro Setor, como solução única, perfeita e inevitável, para o alcance do 
desenvolvimento institucional e dos resultados sociais. 

Organizações do Terceiro Setor necessitam, acreditamos, de uma arquitetura 
organizacional diversa da quase consensualmente lida pelas organizações do 
Segundo Setor como ideal para a consecução de seus objetivos. A preocupação 
de seus protagonistas nunca deve centrar-se na satisfação, reconhecimento e 
aprovação dos financiadores, mas na resolução de necessidades sociais reais. 
O trabalho social jamais deve tornar-se um “negócio”. As estruturas processu-
ais destas organizações, preferencialmente, não devem ser rígidas em demasia, 
uma vez que desse modo inibiriam a espontaneidade, a iniciativa e a criativi-
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dade, mas de outro modo, flexíveis e relativas. Uma arquitetura promotora e 
possibilitadora de um desenvolvimento institucional eficientemente dirigido 
para a solução de problemas sociais.

O exemplo brasileiro mostra uma rica variedade de formatos possíveis de con-
dições de sustentabilidade frágeis. É preciso empenho na criação de uma es-
trutura de oportunidade para o desenvolvimento institucional, o que pode 
eventualmente representar uma reescrita/redesenho bastante profunda e com-
pleta da organização. A sustentabilidade é apenas um degrau na escada para a 
condição de desenvolvimento institucional. A sustentabilidade/sobrevivência 
financeira não deve tornar-se jamais o principal ou único pilar existencial da 
organização. É necessário consciência social e dinamismo na atuação. Mover-se 
e causar impactos efetivos para a transformação social (condição de legitimi-
dade das organizações e do próprio Terceiro Setor) e não apenas procurar a 
organização conservar-se ou crescer dentro de uma lógica de sobrevivência.  Na 
ausência de teorias adequadas e suficientes e, daí, de ferramentais operacionais, 
a importação/assimilação irrefletida ou pouco refletida do modelo de gestão 
oriundo do Segundo Setor, com seus princípios e ferramentais, foi a alternativa 
que restou. Porém, o específico lugar ocupado pelas organizações do Terceiro 
Setor exige um modelo próprio de gestão e a utilização de instrumentos, ferra-
mentais etc. também específicos, ou melhor, adaptados. 

A perseguição da ideia de “sobrevivência” em nosso entendimento deve ser 
substituída pela de “desenvolvimento”. A organização deve centrar sem-
pre sua atuação no ser útil, no produzir resultados relevantes socialmente. 
Eficiência e profissionalismo da gestão devem harmonizar-se com o firme 
interesse no bem comum e orientar-se por este; conciliação nada simples, 
automática ou fácil. A força motriz de uma organização do Terceiro Setor 
nunca deve ser a vontade de sobrevivência institucional, manutenção de 
empregos internos, crescimento da organização etc., mas deve sempre fixar-
se necessariamente no alcance do bem comum. 

Racionalização, formalização, padronização, mensuração etc., garantem a efi-
ciência da gestão, mas não o desenvolvimento da instituição, em termos de 
eficácia da atuação, autonomia e principalmente do potencial para a consecu-
ção de resultados sociais efetivos. A criatividade deve se encorajada a todo o 
momento porque, diferente do Segundo Setor, nem sempre importa produzir 
mais, em menos tempo e com maior qualidade, ou com a qualidade esperada, 
mas interessa, principalmente, transformar/impactar ao máximo. Por exem-
plo, limitar o acesso do corpo funcional a informações externas e centrar sua 
atuação na eximia e perfeita execução repetitiva de uma função é eliminar, em 
grande medida, a possibilidade de proposições criativas de sua parte, que po-
deriam em muito contribuir no desenvolvimento institucional e na ampliação 
do potencial transformador social desta. 

O desafio não é repetir modelos experimentados bem sucedidos, mas encon-
trar o modelo único e mais eficaz para cada organização, por meio da inevitável 
conciliação das exigências de sobrevivência com uma visão de mundo distinta 
e particular por parte das entidades sociais.
A justificativa da existência de uma organização do Terceiro Setor relaciona-
se, antes de qualquer coisa, ao seu potencial para promover a transformação 
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social efetiva. Desenvolver-se é equilibrar elementos de estabilidade e de mu-
dança. O processo para o desenvolvimento institucional deve estar alicerçado 
na vontade e no desejo perene por este e pela consecução de objetivos sociais 
últimos. É necessário privilegiar modos de operação e/ou estruturas funcio-
nais mais fluidas e procurar sempre a mensuração, ainda que imperfeita, do 
impacto real das ações no alcance ou contribuição para os objetivos sociais 
últimos da organização, que devem coincidir com as necessidades da própria 
sociedade. Para além do redesenho estrutural é necessário uma mudança cul-
tural nas organizações já imersas nesta lógica e cultura (de desenvolvimento 
voltado para a sustentabilidade/sobrevivência financeira e resposta submissa a 
exigências de financiadores). As organizações não deveriam jamais perder de 
vista seus objetivos sociais últimos e procurar sempre uma atuação que permita 
sua consecução de fato. Essa fluidez e flexibilidade estrutural/funcional, entre 
outras coisas, permitiriam novas e maiores possibilidades para processos infor-
mais de criação, criatividade, ampliação da capacidade de reação adaptativa ao 
ambiente de atuação, ampliação de rede de parceiros e, em especial, autonomia 
ou redução da condição de dependência externa em relação a financiadores 
privados ou públicos. 

As organizações sociais do Terceiro Setor, por fim, devem coibir também, com 
firmeza, a presença do auto-interesse – ou seja, dos interesses pessoais e egoístas 
de seus colaboradores e da própria organização apenas, buscando orientar sua 
atuação sempre para a solução de problemas sociais em beneficio do interesse 
comum e resgatar, de modo pleno, o desejo original de ajudar, que em grande 
medida levou, exatamente, à existência de um Terceiro Setor.
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