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Objetivo: Maior divulgação sobre o que é o terceiro setor, como ele é formado e seus
desafios. Apresentar a importância do administrador para o setor. Metodologia: Com
base em pesquisas definimos o terceiro setor da seguinte forma:
O Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas
pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-governamental, dando
continuidade a práticas tradicionais de caridade, da filantropia e do mecenato e
expandindo o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do
conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil.
Segundo Melo Neto (1999, p. 5) Ele seria a mistura de dois setores econômicos
clássicos da sociedade: o publico, representado pelo Estado, e o privado, representado
pelo empresário em geral.
 Resultados: O estudo, a discussão e a reflexão sobre o Terceiro Setor é assunto atual e
pertinente no contexto acadêmico, à medida que se busca uma compreensão específica
e atualizada sobre a atuação de diferentes profissionais nessas organizações,
considerando a busca da qualidade social para os serviços prestados.
O Terceiro Setor se configurou, no decorrer dos últimos vinte anos, dentro de um
contexto social, econômico e político marcado pela complexidade, incerteza,
instabilidade e mudanças aceleradas, em uma dimensão globalizada e de grande
desenvolvimento tecnológico e científico. Em contrapartida, de muita pobreza e
desigualdade social.
A abordagem desse tema não pode ocorrer nem de forma “ufanista” como se o terceiro
setor viesse ocupar o papel que é do Estado na formulação e execução de políticas
sociais e nem de forma “pessimista”, negando a sua importância e a dimensão de suas
ações no enfrentamento de diferentes manifestações da questão social brasileira.
Um dos maiores desafios colocados hoje ao terceiro setor , é a melhoria da qualidade e
eficiência da gestão de organizações e programas sociais que o compõem, sendo
exatamente nessa questão que se faz de vital importância a atuação de profissionais de
áreas específicas ligadas às ciências humanas e sociais.
 Conclusão: A atuação de profissionais competentes, comprometidos e participativos
se faz de fundamental importância. Há a necessidade da inserção profissional ocorrer
de forma equilibrada e cuidadosa, crítica e construtiva, discernindo claramente a
contribuição que o administrador pode trazer para um trabalho de qualidade
empresarial e social no âmbito do terceiro setor.
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