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RESUMO 

 

 

GALVEZ, Antonio Gomes. Gestão e Redes Sociais: um estudo de organizações do 

Terceiro Setor no município de Itatiba/SP. São Paulo, 2011. 114 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) – Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 

As redes sociais do terceiro setor estão baseadas nas relações entre atores, sejam 

pessoas e/ou organizações, em torno de objetivos e interesses comuns, a fim de 

melhorar a realidade social em que estão inseridas. Desse modo, o presente trabalho 

propõe verificar tanto a gestão das organizações da rede como também as relações entre 

elas, buscando identificar se estas relações contribuem para a eficácia de cada 

organização. Para tanto, promoveu-se um estudo de caso de natureza qualitativa e 

quantitativa junto à rede do terceiro setor denominada AEASFI, cujo atendimento 

destina-se à vários públicos nos diversos segmentos da área de assistência social, como 

educação, saúde, cultura, recreação, serviços sociais, treinamento, geração de renda, 

religião, entre outros. No total, dezessete organizações sociais sem fins lucrativos foram 

pesquisadas, por meio da aplicação de um formulário e de observação participante. 

Dessa forma, identificou-se o perfil da rede, bem como a gestão das organizações 

associadas. Por meio de investigação das informações obtidas, foi possível comprovar 

que as organizações possuem uma gestão estruturada, variando de acordo com algumas 

características como tempo de existência, tamanho, etc e se configuram como uma rede 

social. Identificou-se também um predomínio dos interesses individuais em detrimento 

do interesse coletivo da rede, além de uma certa hierarquia — fato que contraria o 

princípio da horizontalidade. Além disso, a pesquisa evidenciou o compartilhamento de 

informações, de melhores práticas e, por vezes, de recursos, impactando mesmo que em 

baixo nível, de forma positiva na gestão de cada organização, melhorando os resultados 

sociais esperados. 

 

 

Palavras-chave: Gestão social. Redes sociais. Terceiro Setor. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

GALVEZ, Antonio Gomes. Management and Social Networks: a study of third sector 

organizations in Itatiba/SP. São Paulo, 2011. 114 p. Master Degree Dissertation 

(Business Administration) – Post Graduate Studies Program in Business 

Administration, Catholic University of São Paulo (Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo). 

 

 

The social networks of the third sector are based on relationships between actors, 

whether individuals and/or organizations, around common objectives and interests in 

order to improve the social reality in which they belong to. Thus, this study proposes to 

verify both the management of organizations of the network as also the relationships 

between them, seeking to identify whether these relationships contribute to the 

effectiveness of each organization. For both, it was promoted a qualitative and 

quantitative case study with the network of third sector called AEASFI, whose 

attendance is for the various audiences in various sectors of social assistance area, such 

as education, health, culture, recreation, social services, training, income generation, 

religion, etc. In total, seventeen non-profit social organizations were investigated 

through the application of a form and participant observation. Thus, it was identified the 

profile of the network as well as the management of organizations. Through 

investigation of the information obtained, it was evident that organizations have a 

structured management, varying according to some characteristics such as duration, 

size, etc, and configure themselves as a social network. It also identified a 

predominance of individual interests against the collective interests of the network, plus 

a hierarchy - a fact which contradicts the principle of horizontality. Moreover, research 

showed the sharing of information, best practices and, sometimes, resources, impacting 

even at low level in a positive way in the management of each organization, improving 

social outcomes expected. 

 

 

Keywords: Social management. Social networks. Third Sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

Defrontamo-nos com o aumento crescente das desigualdades sociais, que cria 

riquezas na mesma magnitude em que acentua a pobreza – e com a constatação de que o 

Estado, supostamente o remediador desses males, não tem sido tão ágil e eficaz como 

promotor de maior justiça social. 

 

É nesse contexto, marcado pela falta de agilidade e eficácia do Estado em 

atender às demandas sociais, que surgem propostas alternativas, à margem da esfera 

governamental. Surgem as chamadas organizações sociais sem fins lucrativos, 

organizações estas que não fazem parte do Estado, nem a ele estão vinculadas, mas se 

revestem de caráter público na medida em que se dedicam a causas e problemas sociais, 

não tendo como objetivo o lucro, e sim o atendimento das necessidades da sociedade. 

 

Tem crescido muito no Brasil e no mundo o número de organizações que 

buscam por meio de ações locais e globais, respostas para os problemas sociais e 

ambientais decorrentes do tipo de desenvolvimento que experimentamos nos últimos 50 

anos. No entanto, a gestão desse tipo de empreendimento seguiu caminhos diversos 

daqueles dos setores privado e governamental. 

 

Preocupadas com a ação social transformadora, baseada em valores como 

solidariedade e confiança mútua, essas entidades não se dedicam a administrar no 

sentido clássico do termo. Por terem desenvolvido um estilo próprio de gestão, 

encontram dificuldades na execução das tarefas administrativas, ainda que diferentes 

das enfrentadas pelas empresas tradicionais. 

 

Essa particularidade e o fato das organizações sociais sem fins lucrativos se 

encontrarem diante de grandes desafios torna necessária a discussão sobre sua gestão. 

Não só porque essas organizações se vêem compelidas a pensar no futuro, mas porque 

se defrontam, em seu cotidiano, com problemas que ameaçam a sua sobrevivência no 

curto prazo, principalmente quando os recursos se tornam escassos, comprometendo a 

condução de seus projetos e questionando sua própria razão de ser. 
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No Brasil, como em outras partes do mundo, com a adoção do modelo 

neoliberal, atribuições do âmbito antes estatal vêm sendo compartilhadas com a 

iniciativa privada e com a sociedade no seu todo. Já é recorrente a expressão de que o 

cenário de uma política de desenvolvimento social exige a participação de novos atores. 

O Estado, que deveria ser o seu principal protagonista, muitas vezes acaba por delegar 

tais atribuições para as organizações sociais sem fins lucrativos afim de que estas 

desenvolvam ações necessárias para atender a sociedade. 

 

O papel do Estado tende a ser redefinido, pois tem havido uma intensificação 

das parcerias com setores da sociedade que possam colaborar no enfrentamento das 

questões sociais, passando o bem público a ser responsabilidade de todos, não apenas do 

Estado. 

 

No Brasil, nas últimas décadas do século XX, o terceiro setor se expande e se 

fortalece, reunindo organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas com ênfase na 

participação voluntária de âmbito não-governamental, objetivando o benefício público. 

As organizações que compõem o terceiro setor dão continuidade a práticas tradicionais 

de caridade e filantropia, expandindo o seu sentido para outros segmentos, através da 

incorporação do conceito de cidadania e das diversas manifestações da sociedade civil. 

 

Paradoxalmente, se numa primeira fase de sua existência, as organizações do 

terceiro setor se estruturaram gerencialmente para responder à lógica do setor público, 

nos últimos anos está sendo necessária uma adaptação na estrutura organizacional para 

acompanhar as exigências das parcerias entre as organizações do terceiro setor e 

empresas privadas, que começam a alocar recursos para os projetos ou ações sociais. 

 

Contudo, parece que só as organizações do terceiro setor bem estruturadas e 

profissionalizadas conseguem desenvolver estratégias adequadas para obter acesso aos 

financiamentos necessários para a realização de suas ações sociais. As organizações 

mais estruturadas já perceberam que as decisões sobre investimentos sociais são 

tomadas com base no “resultado” (DRUCKER, 2006, p. 79), e esses resultados são 

medidos por indicadores sociais e conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, 

visando ao desenvolvimento social. 
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Em face das reflexões e do cenário apresentado, o desenvolvimento social exige 

novos atores, redefinindo-se oportunidades e responsabilidades. Numa sociedade em 

que cresce a desigualdade social, emergem parcerias entre diferentes atores que buscam 

desenvolver ações de interesse público. 

 

Nessa linha, podemos inferir que cada vez mais se tornam necessárias as 

interações entre os vários atores, pois a união de esforços promove a troca de idéias, de 

informações, de conhecimentos, facilitando às organizações melhorar e até mesmo obter 

um grau de profissionalização desejado e, consequentemente, maximizar as 

possibilidades de se atingir os objetivos traçados. 

 

Essa vontade move a todos, em busca do objetivo geral, o que não pode passar 

por despercebido é que só a boa vontade em ajudar não basta, pois a necessidade de 

uma rede em se manter vai além, incluindo assim, compromisso, responsabilidade, 

determinação, superação e luta pela sustentabilidade, pois através dessa última, a rede 

ficará mais forte e terá o seu próprio escudo contra as tempestades que irá enfrentar. 

 

A base comum de uma rede é a circulação de informações e essas por sua vez, 

devem ser passadas para os membros que a compõe, dessa forma, todos estarão 

envolvidos e a realização de ações em conjunto passará a ser compartilhada entre eles. 

 

Não restam dúvidas, portanto, que a busca por uma gestão mais 

profissionalizada e capaz de atender às exigências atuais, bem como uma atuação em 

conjunto, maximizando potencialidades, aprendizados e ações, são cada vez mais 

fundamentais no âmbito social, para dar conta das necessidades latentes dos excluídos, 

dos que vivem à margem da sociedade, e de todos aqueles que se encontram na situação 

de vulnerabilidade social. 

 

Este trabalho buscou explorar o tema da gestão das organizações sem fins 

lucrativos e a atuação das mesmas em rede, na tentativa de verificar a interrelação entre 

estas organizações e a contribuição resultante de sua ação conjunta, promovendo a 

melhora da comunicação entre as organizações, o compartilhamento de informações, de 

conhecimentos, de melhores práticas e de recursos, impactando diretamente no 

aprendizado destas organizações e no desenvolvimento de sua gestão, tudo isto sem se 
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esquecer é claro do foco principal: atender da melhor forma possível, ou seja, de 

maneira rápida, eficiente e com qualidade, as necessidades da população local, 

maximizando os resultados sociais esperados e potencializando a utilização dos recursos 

financeiros captados, sejam eles públicos ou privados. 

 

Para chegar aos objetivos propostos, foi feito um estudo de caso de caráter 

qualitativo e quantitativo para mapear tanto a gestão das organizações quanto os 

relacionamentos entre os atores, com o propósito de verificar como as relações em rede 

contribuem para a eficácia da gestão de cada organização. 

 

Nessa perspectiva, o trabalho se inicia com uma contextualização dos problemas 

sociais decorrentes das mudanças históricas ocorridas ao longo do tempo, mostrando 

que o Estado necessita cada vez mais de novos atores para, em parceria, dar conta da 

gestão da política social. Como conseqüência, o terceiro setor ganha força, mas 

necessita repensar sua estruturação para atender as necessidades da sociedade. Esta 

estruturação demanda profissionalização, conhecimento, mas também colaboração, 

interação, agir em conjunto, que só um trabalho em rede pode proporcionar, 

enriquecendo a gestão e todos os demais processos através das trocas, do 

compartilhamento, etc. 

 

Na primeira seção é relatado o referencial teórico que é dividido em duas 

subseções. A primeira subseção discute o terceiro setor e sua formação e, logo após, 

discute o conceito de gestão social. 

 

A segunda subseção aborda as redes sociais e seu papel na gestão das 

organizações do terceiro setor. 

 

Na segunda seção é detalhada a metodologia utilizada na pesquisa. Inicia-se com 

uma breve contextualização da rede AEASFI, objeto do presente estudo. O ponto 

central desta seção é a apresentação da proposta metodológica e dos procedimentos 

metodológicos que norteia esta pesquisa. 

 

Os resultados e a discussão da pesquisa empírica são demonstrados na terceira 

seção, obtidos por meio de coleta de dados – realizada com 17 instituições que 
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compõem a rede AEASFI. Os resultados são obtidos por meio da interação entre a 

análise dos dados juntamente com as proposições teóricas expostas na primeira seção. 

 

Na quarta seção são apresentadas as considerações finais acerca deste trabalho, 

suas limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 

Por fim, apresentam-se as referências que indicam a base utilizada no 

desenvolvimento desta dissertação, seguido pelos apêndices e anexos, onde constam 

dados e informações adicionais relevantes. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão discutidos os assuntos relevantes ao tema em estudo. Buscou-se, 

por meio das teorias relacionadas e entendimentos de estudiosos, verificar o surgimento 

do terceiro setor, os conceitos sobre gestão social e a importância das redes sociais. 

 

 

1.1 O terceiro setor e a gestão social 

 

1.1.1 Resgate histórico do terceiro setor 

 

O terceiro setor é a esfera da sociedade composta por organizações sem fins 

lucrativos nascidas da iniciativa voluntária, objetivando o benefício público, atuando de 

forma integrada com os setores público e privado. Ao estudar a origem do terceiro setor, 

notam-se diversos caminhos que culminaram no fortalecimento e na sistematização das 

ações da sociedade civil em prol do bem comum (CASTRO, 1999). 

 

O terceiro setor surgiu da conjunção de diversos fatores e é também por isto que 

organizações com objetivos e estruturas tão diferentes estão colocadas sob um mesmo 

guarda-chuva. No Brasil, o terceiro setor não é uma realidade nova. Apesar de ter uma 

estrutura não claramente delineada e bastante complexa, essa complexidade poderá ser 

entendida, pelo menos em parte, ao estudar sua origem. 

 

Diversos autores como Castro (1999); Landim e Beres (1999); Coelho (2000); 

Paes (2000) e Falconer e Vilela (2001) afirmam que a emergência desse movimento 

social no Brasil tem suas origens remotas na igreja católica. “A tradição religiosa está 

ligada com os principais propósitos do setor” (PAES, 2000, p. 62): a ajuda ao próximo, 

o repartir, a preocupação social. A filantropia, por intermédio das santas casas de 

misericórdia, as ordens e irmandades, que constituíram as primeiras redes de serviços 

assistenciais paralelas às organizações do Estado, estão também na origem da atuação 

do terceiro setor. 

 

As ações das organizações ligadas à igreja, praticamente desde a chegada dos 

portugueses no Brasil, estavam demasiadamente carregadas com o conceito de 
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benemerência (CASTRO, 1999), e durante mais de três séculos a filantropia foi 

desenvolvida neste país sob a lógica da prática assistencialista, com predomínio da 

caridade cristã. Ricos filantropos sustentavam os educandários, os hospitais, as santas 

casas de misericórdia, os asilos e demais organizações que foram fundadas a partir do 

século XVIII. 

 

A origem do terceiro setor também pode ser analisada com base nos conceitos de 

associativismo. Segundo Coelho (2000), por intermédio das organizações religiosas e 

étnicas, as organizações voluntárias sempre estiveram presentes nas comunidades em 

maior ou menor grau, e antecedem o surgimento do welfare state – o Estado do bem-

estar. 

 

Após a segunda guerra mundial, a solução das questões sociais ficou sob a 

responsabilidade do Estado, o welfare state, por suas políticas de assistência pública 

completas, financiadas pela contribuição dos setores produtivos (CASTRO, 1999). A 

centralização das políticas públicas causou grande impacto nas organizações 

voluntárias, pois segundo Castro (1999) e Coelho (2000), desestimulou o 

desenvolvimento de ações visando a suprir as necessidades sociais e fazendo com que 

os indivíduos não se sentissem mais responsáveis pela comunidade nem pelos seus 

vizinhos, ao mesmo tempo que se sentiam seguros por saberem que ao Estado cabia 

solucionar os problemas sociais existentes. 

 

Mas no início dos anos 80 a crise do welfare state trouxe de volta a insegurança. 

Foi uma crise de financiamento, porque tal sistema foi desenvolvido para atender as 

necessidades de uma comunidade relativamente homogênea do pós-guerra. Com o 

passar dos anos, a complexidade e a heterogeneidade da sociedade fizeram com que as 

demandas sociais aumentassem e que o sistema não mais se sustentasse financeiramente 

(COELHO, 2000). 

 

A complexidade e a heterogeneidade da sociedade brasileira foram ampliadas 

com os choques do petróleo na década de 80, que causaram uma das principais crises 

econômicas no país, relegando parte significativa da população a um patamar inferior na 

pirâmide social, com supressão da renda e dos altos índices inflacionários. Naquele 

período, enquanto os mais pobres eram punidos pela corrosão do valor da moeda, os 
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mais ricos eram beneficiados pela correção monetária dos valores aplicados em bancos, 

agravando-se a desigualdade. 

 

A crise econômica foi mais um dos fatores que contribuíram para colocar o 

Brasil entre os países de maior índice de desigualdade de renda. Pelos dados de 2007, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 34% da população situava-se na 

faixa de pobreza. 

 

O aspecto conjuntural veio deteriorando-se, ampliando a demanda pelo 

aprimoramento das questões sociais degradadas, a tal ponto que o Estado não pôde mais 

suportar o acúmulo de papéis. O acúmulo das funções do Estado protetor e do Estado 

regulador gerou pesados ônus no orçamento público, criando uma situação 

insustentável, forçando a participação de toda a sociedade na busca de soluções, 

manifestações sociais às quais não ficou alheio o terceiro setor. 

 

O questionamento do papel do Estado foi enfatizado no Brasil a partir de 1980, 

com a redemocratização da América Latina e com o surgimento do neoliberalismo 

como concepção político-econômico-cultural no ocidente. Os Estados enxugaram a 

máquina governamental e provocaram transformações na forma de gerir o social. No 

entanto, mudar as funções do Estado implicou rever as funções dos atores que com ele 

interagem. A sociedade civil precisou retomar o seu papel no desenvolvimento das 

políticas sociais e incrementar seus esforços, discutindo-se a forma de participação e a 

contribuição das empresas com fins lucrativos na solução das questões sociais. 

 

Num espaço de tempo muito curto, o mundo se viu diante de problemas globais 

cujas soluções agora dependem da capacidade de “articulação de um espectro mais 

amplo de agentes sociais” (TENÓRIO, 2006, p. 12). As iniciativas de associativismo 

provenientes da cultura européia, a modernização das ações de benemerência da igreja 

católica e a participação de outras religiões, o surgimento das organizações sociais sem 

fins lucrativos, a queda do welfare state – o vácuo deixado pelo poder público no seu 

papel de promover o bem-estar da população – formaram, ainda que desordenadamente, 

as organizações que compõem o terceiro setor. 
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Todo esse contexto histórico nos auxilia a conhecer um pouco da complexidade 

do terceiro setor. Mas os autores são unânimes ao afirmar que a característica desse 

movimento é o emergir de movimentos populares, sendo organizados por aqueles que 

no seu cotidiano presenciam o problema predominante (CAMARGO et al.; HUDSON; 

2001, 1999). As ações desse setor normalmente são desenvolvidas com parcerias e 

doações de agentes públicos ou privados. Todavia, para que tais parcerias se efetivem é 

necessário conhecer as diferentes lógicas de atuação entre os atores envolvidos. 

 

As organizações do terceiro setor caracterizam uma atuação na sociedade, que 

define uma nova prática de gestão que difere da gestão meramente privada e de algum 

modo da gestão pública. Contudo, essa prática de gestão das organizações sem fins 

lucrativos, voltada para contribuir com o Estado na garantia dos direitos sociais, 

apresenta, em certo ponto, uma forma de gestão que se aproxima daquela que é própria 

do Estado. Nesse sentido é que ocorre a discussão da gestão social como uma nova 

forma de gestão. 
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1.1.2 A gestão social 

 

A discussão da gestão social encaminha para duas vertentes, uma que explica o 

que é gestão e outra o significado que assume gestão social. 

 

Segundo Schommer (2009), podemos pensar no conceito de gestão social em 

dois sentidos: 

 

 No sentido da finalidade da gestão, que corresponde ao tipo de demanda ou de 

objetivos a que está voltada; 

 

 No sentido do modo de gerir, ou seja, as maneiras como são construídos os 

processos gerenciais. 

 

No primeiro sentido, a gestão social prioriza as demandas e necessidades do 

social, da esfera social da vida, entendida como esfera de ação que se diferencia de 

outras, como a esfera econômica, a política ou a ecológica. Nesse sentido, a gestão 

social se diferencia da gestão privada, pois esta prioriza o econômico-mercantil e 

desenvolve seus instrumentos e processos de gestão sempre dando prioridade às 

finalidades de ordem econômica, sobretudo mercadológicas. Ainda quanto à finalidade, 

a gestão social se aproxima da gestão pública, já que o Estado moderno também tem 

como atribuição a gestão de necessidades do social, principalmente por meio das 

chamadas políticas públicas e políticas sociais. 

 

O que o termo gestão social sugere é que, para além do Estado, a gestão das 

demandas e necessidades do social pode se dar pela própria sociedade, por meio de suas 

diversas formas de auto-organização, em maior ou menor articulação com o Estado. Isso 

não significa substituir o Estado, mas afirmar que a dimensão política da vida humana 

associada não se restringe ao âmbito estatal. 

 

Já a gestão social como modo de gerir teria como características centrais a 

construção coletiva de objetivos, processos e instrumentos de gestão, por meio do 

diálogo, da participação dos sujeitos, valorizando diferentes vozes e saberes em cada 

contexto específico. Nesse sentido, se diferencia da gestão privada, já que esta, ao 
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orientar-se para uma finalidade econômica-mercantil, fundamenta suas ações num 

cálculo utilitário de consequências, em função de objetivos privados, que costumam ser 

definidos de cima para baixo e em relação a um concorrente. 

 

Mais do que enfatizar distanciamentos e aproximações entre gestão social, 

gestão privada ou gestão pública, podemos identificar na gestão social características 

que hoje são valorizadas na gestão contemporânea de modo geral, como a capacidade de 

mediação entre diferentes visões e interesses, a valorização de diferentes saberes e a 

articulação entre organizações e setores em prol de objetivos compartilhados, em torno 

de problemas complexos e que afetam a todos. 

 

Se concordamos que tanto os objetivos como os meios para atingi-los podem ser 

definidos coletivamente pelos sujeitos envolvidos na ação, admitimos que cada sujeito 

leva consigo para cada contexto sua história, sua visão de mundo, seus interesses, seus 

saberes. A valorização e o respeito dessas diferentes visões, interesses e saberes, bem 

como a capacidade de mediá-los e articulá-los em torno dos objetivos que sejam 

comuns entre os envolvidos, permite aproveitar essas diferenças em seu potencial de 

gerar novas possibilidades de solução para problemas complexos, novos conhecimentos 

e novos modos de gerir. 

 

O diálogo, entendido como elemento central da gestão social, exige respeito 

mútuo entre diferentes sujeitos e seus sistemas de conhecimento, exige relações 

horizontais e o reconhecimento da incompletude de qualquer saber. O diálogo vai além 

da troca de idéias. O diálogo é um ato de criação, que mistura ação e reflexão, 

combinando diferentes conhecimentos e formas de ver o mundo. 

 

Para que uma pessoa, uma organização ou uma sociedade avance, se desenvolva, 

perceba novas possibilidades de fazer e de aprender, é fundamental que haja pluralidade 

de discursos, diversidade de saberes e de práticas. 

 

Tanto na gestão privada quanto na gestão pública, poderíamos dizer na gestão 

contemporânea, de modo geral, se reconhece hoje a diversidade como um valor, como 

algo que enriquece a gestão, que amplia as possibilidades de resolver problemas 
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complexos, o que não significa que já estejamos prontos para viver plenamente essa 

diversidade. 

 

A tolerância e a valorização da diversidade – de saberes, etnias, culturas, 

hábitos, crenças, modos de organização – são algo recente na história da humanidade. 

Na maior parte do tempo de nossa trajetória evolutiva, vivíamos em grupos bastante 

homogêneos entre si. Se, por um lado, a convivência entre diferentes pode gerar medo, 

preconceitos, disputas, destruição, dominação e violência, por outro nos oferece a 

riqueza de novas possibilidades, novas combinações e soluções, em um novo ponto de 

equilíbrio, sustentado justamente na convivência e na combinação entre diferentes. Para 

aprender a aproveitar esse potencial, o caminho é a própria prática, sempre entendida na 

permanente interação entre ação e reflexão. 

 

Segundo Drucker (2006), a missão, a visão e os valores de uma organização 

também são extremamente importantes no processo de gestão e, para que estejam 

incorporados nas pessoas que dela fazem parte, é importante que participem de sua 

construção, de sua definição. 

 

Na medida em que as pessoas participam da definição dos processos, elas 

entendem seus significados e os relacionam a seus próprios valores, a sua própria 

identidade, e tendem a comprometer-se com aquilo que é definido. 

 

A gestão é um processo contínuo, prático-reflexivo, que se constrói ao longo do 

tempo. Esse processo pode revelar novos caminhos, novas possibilidades não previstas 

no planejamento e mesmo exigir redefinição de valores ou de aspectos da missão, 

inclusive para incorporar visões de outras pessoas, que vão se integrando ao longo do 

processo, os saberes e repertórios que trazem para esse contexto no qual passam a 

interagir. 

 

Um grande desafio para a gestão social está na sua operacionalização ou 

instrumentalização. Por meio de quais modelos, metodologias ou instrumentos é 

possível priorizar o diálogo, a participação, a transparência, a horizontalidade, o 

equilíbrio de poder nas decisões, a valorização de diferentes saberes ? Pode-se dizer que 

não estão consolidados tais instrumentos, praticamente inexistem enfoques prescritivos 
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do tema, as metodologias de gestão social encontram-se num momento de elaboração, 

fruto da ação de grupos que empreendem uma verdadeira práxis nesse âmbito, ou seja, 

refletem e discutem permanentemente suas ações, compartilham experiências com 

outros, reconhecem suas fragilidades e buscam aprender mais. 

 

Há sim sinais de uma nova cultura política na gestão, o que pode ser percebido 

não apenas nas organizações da sociedade civil ou do Terceiro Setor, mas também em 

práticas conduzidas pelos governos e em certas áreas nas empresas, e sobretudo, na 

articulação entre Estado, mercado e sociedade. Existem, no entanto, muitos riscos de 

que esse potencial seja limitado, engessado, inclusive pela própria institucionalização da 

gestão social como campo delimitado de conhecimentos. Na medida em que se 

configura enquanto campo, com conceitos, instrumentos e rótulos, a gestão social pode 

contribuir para minar o potencial inovador das práticas que o originaram. Há, pois, que 

nutrir e cuidar desse potencial emancipatório e democrático da gestão social, o que se 

faz na prática cotidiana, na atenção a cada pequena ação, estimulando-se a ação 

refletida, pensada, dialogada, para que não se corra o risco de reproduzir justamente o 

que se critica em outras formas de gestão. 

 

A origem do campo de estudos em gestão social encontra-se em variadas 

práticas de gestão que vêm sendo testadas e desenvolvidas por um amplo conjunto de 

organizações e movimentos sociais e nas articulações entre Estado, sociedade e 

mercado. São fruto do processo de democratização da sociedade civil, por um lado, e da 

necessidade de resposta a crescentes e complexos desafios contemporâneos (de ordem 

econômica, ambiental, política, social), ao tempo em que cresce o reconhecimento da 

interdependência dos fenômenos e da permeabilidade das fronteiras entre o público e o 

privado. A percepção de que se tratava de algo novo que estava sendo construído, de 

forma dispersa em várias experiências, gerou um movimento de reconhecimento mútuo 

dessas práticas inovadoras de gestão e um esforço para compreender e sistematizar a 

aprendizagem sobre gestão gerada por elas. Esses esforços levaram à constituição da 

gestão social como um campo de estudos no qual se incluem diversos atores que se 

dedicam a compreender e sistematizar práticas de gestão marcadas pelo diálogo, pela 

participação, pela democratização nas relações. 
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Reconhece-se que as práticas de gestão na atualidade ainda estão baseadas em 

uma tradição administrativa que desenvolveu instrumentos e processos para gerir 

empresas, com finalidade econômico-mercantil, ou para gerir a máquina estatal, de 

modo burocrático, hierarquizado e tecnicista. Essa herança da administração, que vem 

sendo construída há cerca de 100 anos como campo formal de conhecimento, torna 

comum a apropriação de instrumentos de gestão construídos com objetivos diferentes 

do que se propõem pessoas e organizações que se orientam por ideais da gestão social. 

 

Uma questão importante é contemplar em que medida os instrumentos de gestão 

devem ser incorporados a esta prática. Mesmo que se afirme que a gestão social é uma 

utopia (PINHO e SANTANA, 1988), isso é contraditório com a noção de gestão que é 

uma prática voltada para a realidade social, para a realidade das pessoas que possuem 

demandas, necessidades e direitos. 

 

 

1.1.2.1 Contextualização da gestão social 

 

As organizações podem ser analisadas sob diversos aspectos. A multifacetada 

complexidade das organizações (FLEURY e FISCHER, 1996) pode ser analisada por 

intermédio de diversas teorias. Analisando as organizações do segundo setor composto 

pelas empresas privadas com fins lucrativos e as do terceiro setor composto pelas 

organizações sociais sem fins lucrativos por intermédio da Teoria da Delimitação dos 

Sistemas (RAMOS, 1989), podemos dizer que: as organizações do terceiro setor 

pertencem à categoria isonômica que se caracteriza pela atuação na esfera pública, pelo 

aspecto autogratificante das atividades desempenhadas, pela iniciativa voluntária à 

deliberação da autoridade e pelo espaço sócio-aproximador. 

 

Dentro dessa mesma teoria, as empresas privadas com fins lucrativos podem ser 

classificadas na categoria econômica, em que prevalece um espaço organizacional 

altamente ordenado, estabelecido para a produção de bens e para a prestação de 

serviços, sendo um espaço “sócio-afastador”, definido por Ramos (1989, p. 130). 

 

Convém ressaltar, porém, que esses tipos de organizações definidos nas duas 

categorias aqui mencionadas não existem no mundo real no seu estado “puro”, pois 
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todas as organizações são sistemas sociais mistos (RAMOS, 1989). Essas diferenças 

devem ser estudadas, para trabalhar na melhor integração e parceria desses setores em 

busca do desenvolvimento social. A integração desses setores irá, ao mesmo tempo que 

buscar soluções para os problemas sociais existentes, criar condições para que 

paradigmas sejam quebrados e uma nova lógica econômica possa emergir 

consistentemente. 

 

O entendimento das lógicas de mercado e do terceiro setor podem levar a um 

abrandamento dos atritos, conduzindo a uma gradual convergência e uma mistura de 

identidades entre esses dois mundos. Com a integração poder-se-á “humanizar” as 

relações do mercado e contribuir na profissionalização das ações promovidas pelo 

terceiro setor, unindo a sociedade em prol do bem comum e do real desenvolvimento do 

país. A crise das sociedades modernas exige soluções englobando várias dimensões da 

vida social. Ao se descobrirem as diferenças, conheceremos as semelhanças que podem 

viabilizar essa integração. 

 

Ao estudar os processos de gestão das organizações do terceiro setor é relevante 

observar que as teorias administrativas, até hoje desenvolvidas, focaram 

prioritariamente as organizações com fins lucrativos ou de gestão estatal. Ao tentar 

transladar para o terceiro setor os conceitos desenvolvidos por essas teorias 

administrativas deve-se tomar o cuidado para também não trazer uma lógica de mercado 

baseada na “razão instrumental” (SERVA, 1997), que difere da lógica das ações sociais. 

Para a formação de novas parcerias, são necessárias novas perspectivas na forma de 

analisar e compreender o trabalho das pessoas que congregam as organizações do 

terceiro setor. 

 

 

1.1.2.2 As funções gerenciais 

 

Trazer alguns dos conceitos administrativos para as organizações do terceiro 

setor é um grande desafio, pois as variáveis se comportam de maneira diferente. Ao 

analisar a variável tempo, nota-se que projetos comunitários se dão no tempo social, 

pois eles implicam muito mais o desabrochar de modalidades de socialização do que a 

produção pura e simples de resultados quantificáveis. A maturação de um projeto social 
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não respeita os períodos formais contábeis ou administrativos, mas terá seu tempo 

próprio para atingir os resultados esperados. 

 

Portanto, as organizações do terceiro setor que pretendem realizar projetos com 

recursos privados terão mais este desafio: estipular o tempo de maturação do programa 

social. Isto porque interessa a qualquer investidor social saber quando e como os 

resultados de seu investimento social trarão retorno para a sociedade. Claro que ao 

estipular um cronograma de atuação dentro de um projeto não serão estabelecidos 

prazos contábeis para a produção de resultados, mas se obedecerá à peculiaridade de 

cada ação. 

 

São funções gerenciais essenciais da administração: planejamento, organização, 

direção e controle. No planejamento a organização traça seus objetivos e define os 

recursos e os meios necessários para atingi-los. Na organização: estabelece atribuições 

e responsabilidades, distribuindo os recursos e definindo formas de trabalho. Na 

direção: conduz e motiva as pessoas para realizar os objetivos. E no controle: compara 

os objetivos estabelecidos e os recursos previstos com os resultados atingidos e os 

recursos realmente gastos, a fim de tomar medidas corretivas ou mudar os rumos 

fixados (TENÓRIO, 2006). 

 

No planejamento são traçados os objetivos, estabelecendo ou revendo a missão e 

a visão da entidade – é o processo de aprendizagem sobre a organização. É por 

intermédio dele que se estabelece o foco de atuação e se prioriza qual o público 

beneficiado com determinada ação social. O planejamento pode ser considerado o 

núcleo da administração estratégica, embora Mintzberg et al. (2000) condenem tamanha 

simplificação de conceito, alertando que a estratégia deve contemplar o detalhamento de 

suas dez escolas: design, planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva, 

aprendizado, poder, cultural, ambiental e de configuração. 

 

A estratégia é a “consistência de comportamento ao longo do tempo” 

(MINTZBERG et al., 2000, p. 17). Tal consistência se dá através de um planejamento, 

feito por intermédio do desenvolvimento de projetos ou planos de negócio, que podem 

ter diversos formatos, conforme o objetivo. 
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Uma das funções gerenciais básicas é a organização, que propõe a divisão do 

trabalho e pode ser explicitada por meio de vários instrumentos, dentre os quais se 

destacam os estatutos, os organogramas, os regimentos internos, os manuais de 

procedimentos ou de rotinas e a descrição de cargos (TENÓRIO, 2006). 

 

A organização tem o objetivo de estabelecer responsabilidades. Se bem 

desenvolvida, essa função gerencial pode minimizar os comuns atritos entre os técnicos 

e os voluntários de uma organização. Com as funções e responsabilidades bem 

delimitadas não sobrará muito espaço para divergências internas, potencializando o 

trabalho em equipe, quer seja por parte dos voluntários quanto dos profissionais 

contratados. 

 

A função de direção representa um grande desafio para as organizações do 

terceiro setor, pois essas entidades normalmente são compostas por equipes técnica e 

voluntária, que vão até a entidade com expectativas, necessidades e objetivos distintos. 

Conciliar tais fatores e conseguir que as pessoas trabalhem da melhor maneira possível 

e otimizando a utilização dos recursos disponíveis é um grande desafio. O exercício da 

função direção exige do gerente a capacidade de coordenar, liderar, motivar e tomar 

decisões. 

 

No processo decisório são tomadas as decisões estratégicas, táticas e 

operacionais, convertendo-as em ações. A tomada de decisão não é uma tarefa simples 

por si só; porém, quando é feita numa organização sem fins lucrativos pode tornar-se 

ainda mais complexa, já que a cada tomada de decisão estará sendo estabelecido qual o 

problema social a ser trabalhado com as ações da organização e quais os problemas que 

não serão trabalhados naquele determinado momento. É necessário que haja liderança. 

 

A liderança é o “processo no qual um indivíduo influencia outros a se 

comprometerem com a busca de objetivos comuns” (TENÓRIO, 2006, p. 84). Grande 

parte do poder do líder se encontra no próprio grupo. Acreditava-se que a liderança era 

inata; hoje, porém, é vista como conjunto de habilidades e conhecimentos que podem 

ser aprimorados e aprendidos, desenvolvidos e aperfeiçoados. 
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Os executivos principais das organizações sociais sem fins lucrativos precisam 

exercer a liderança. A liderança “cuida de esclarecer a missão, motivar as pessoas e dar 

à organização um sentido de propósito” (HUDSON, 1999, p. 230). 

 

A função de controle serve para analisar os resultados que estão sendo 

alcançados. É simultaneamente o “resultado de um planejamento anterior e o embrião 

de um novo” (TENÓRIO, 2006, p. 96). O controle pode ser desenvolvido por projetos, 

para avaliar a eficiência de cada ação. Para as entidades que captam recursos de 

terceiros, o controle orçamentário é ainda mais importante, pois com ele é possível 

avaliar a aplicação dos recursos recebidos. 

 

Diante do quadro de incertezas e de disputa por financiamentos, torna-se 

indispensável às organizações do terceiro setor adotar medidas gerenciais para 

incrementar sua capacidade de concretizar objetivos propostos, deixando claros ao 

investidor social os objetivos e a forma de atuação da organização. 

 

 

1.1.2.3 Medidas de desempenho 

 

“O que não se mede não se administra, o que não é 

mensurável, torne-o mensurável” 

(Galileu Galilei) 

 

Não se pode gerenciar o que não pode ser medido, já afirmavam Kaplan e 

Norton (1997). Quando se aborda a gestão das organizações sociais sem fins lucrativos, 

deve-se pensar sempre nas medidas de desempenho que possam retratar mais fielmente 

a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações sociais realizadas. 

 

Sem querer contaminar o terceiro setor com a lógica de mercado, o desafio de 

gestão dessas organizações é ter bons níveis de eficiência, eficácia e efetividade. Essas 

três medidas de avaliação de atividades são também indicadores de desempenho das 

organizações do terceiro setor. Ao analisar a eficiência, podemos associá-la com a 

melhor forma de fazer algo com os recursos disponíveis. A eficácia é o que deve ser 
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feito, isto é, atingir o objetivo. E a efetividade, neste caso, diz respeito a capacidade de 

atender às expectativas da sociedade. 

 

Para que tais medidas de desempenho sejam satisfatórias é necessário planejar 

para saber quais objetivos atingir; usar melhor os recursos; administrar os problemas 

atuais; fazer os processos funcionarem bem; e olhar o presente com a visão do futuro 

(HUDSON, 1999). 

 

No afã de atender as necessidades das comunidades muitas organizações não 

param para analisar a eficácia, a efetividade e a eficiência das suas ações. Diversos 

autores, como Hudson (1999) e Tenório (2006), propõem que as organizações do 

terceiro setor se apropriem de alguns conceitos administrativos, que foram 

desenvolvidos prioritariamente para atender a lógica de mercado, para que a integração 

dos setores seja menos conflituosa e os recursos recebidos sejam mais bem aplicados. 

 

O indicador social é outra medida de desempenho, em geral é quantitativa 

dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico ou prático, mais do que 

estatísticas públicas, como os censos demográficos, pois é a informação quantitativa 

contextualizada. 

 

Tal ferramenta quantitativa é instrumento operacional para monitoramento da 

realidade social, e é mediante um indicador social que se poderá avaliar se os resultados 

de determinado programa social alcançou seus objetivos ou não. Por exemplo: 

diminuição da taxa de evasão escolar em determinado período de tempo. 

 

Os indicadores sociais devem estar presentes nos projetos que visam a captação 

de recursos, pois os recursos privados serão destinados a projetos que tragam melhorias 

reais à sociedade. 
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1.1.2.4 A importância dos indicadores de desempenho 

 

Os índices permeiam nosso cotidiano desde manhã, quando abrimos o jornal, até 

à noite, quando assistimos ao último telejornal, e nossas vidas são por eles reguladas, 

nos mais diversos aspectos: através da economia, dos serviços públicos, etc. 

 

Previsões baseadas em pesquisas, séries históricas, tendências e projeções 

apresentam um horizonte que permite um planejamento mais estruturado e focado, 

minimizando transtornos em relação aos objetivos que se almeja alcançar. Isto se aplica 

à economia, à agricultura, ao comércio, à indústria, à política e até mesmo à prestação 

de serviços, podendo ser de qualquer natureza, econômica ou social. 

 

A sociedade é fortemente parametrizada e regulada, portanto os indicadores são 

naturais para nós e suas referências tornam-se importantes, evitando assim correr riscos 

desnecessários, maximizando as chances de sucesso através do monitoramento dos 

mesmos, nos dando assim maior segurança e tranqüilidade quanto ao atingimento dos 

resultados esperados, principalmente em se tratando de ações sociais, tão importantes 

para o desenvolvimento da sociedade e do país. 

 

Não faltam indicadores na gestão pública e privada. As organizações, em suas 

mais diversas áreas (administração, recursos humanos, finanças, controladoria, 

marketing e comunicação, etc), contribuem com um elenco de parâmetros que as 

posicionam frente aos desafios do dia-a-dia. 

 

A construção e aplicação de indicadores resultam da necessidade de planejar e 

controlar ações e resultados ensejados. Sua utilização é orientada pela visão e percepção 

do gestor, pois se mede aquilo que se quer gerenciar. 
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1.2 As redes sociais 

 

1.2.1 Conceituação de redes sociais 

 

Apesar de ser um tema relevante na atualidade, os conceitos e aplicações de 

redes datam da década de 30 e desde então vem se tornando fenômenos sociais 

proeminentes. Consideradas centrais na sociabilidade dos indivíduos, as redes se 

estruturaram sistemicamente pelas relações sociais que envolvem, principalmente, 

pessoas, grupos e, organizações (sujeitos sociais, que são os “nós” da rede), conduzindo 

para uma transformação da organização social. 

 

Nessa perspectiva, Castells (1999) infere que a sociedade moderna é 

caracterizada pela predominância da forma organizacional da rede em todos os campos 

da vida social e está sujeita às modificações de maneira substancial da operação e 

resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 

 

Redes sociais são membros ligados entre si com um objetivo comum, que 

promovem a troca de itens como informação, sentimentos, conselhos, ou coisas mais 

tangíveis como bens e serviços. As conexões estabelecidas na rede por meio de 

relacionamentos sociais podem ser motivadas pela amizade, por relações de trabalho ou 

para compartilhamento de informações dentre outras coisas (Tomaél e Marteleto, 2006). 

 

Com a necessidade de resolver a complexidade dos problemas sociais atuais, 

vários atores se mobilizam em torno dos mais diversos temas com intuito de reforçar a 

colaboração e a solidariedade, a fim de dar resolutividade aos problemas sociais, 

criando uma rede de ações específicas. Elas se baseiam na definição de objetivos 

comuns, buscando reduzir conflitos, focando-se no consenso e na co-responsabilidade. 

 

O objetivo comum coloca os atores da rede em um elo, onde os laços da mesma 

passam a atuar como uma rede de compromisso social, deixando de ser um nó isolado, e 

passando a ser um encontro de vários nós, onde possibilitam o trabalho em conjunto e 

um melhor desempenho. Segundo Junqueira (2006), as redes sociais só se sustentam se 

tiverem um objetivo em comum e se este objetivo for suficientemente intenso para que 

os atores continuem a investir energia na trama reticular. 
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Nesse sentido, Junqueira (2000) complementa afirmando: 

“Nas redes, os objetivos definidos coletivamente articulam pessoas e 

organizações que se comprometem a superar, de maneira integrada, os 

problemas sociais. Essas redes são construídas entre seres sociais 

autônomos, que compartilham objetivos que orientam sua ação, 

respeitando a autonomia e as diferenças de cada membro. Daí a 

importância de que cada organização, pública ou privada, desenvolva 

seu saber para colocá-lo de maneira integrada a serviço do interesse 

coletivo.” 

 

Num sentido mais amplo Fleury e Assis (2007) enfatizam o entendimento das 

redes como uma solução para administrar políticas e projetos onde os recursos são 

escassos e os problemas complexos, onde existam múltiplos atores envolvidos, onde há 

interação de agentes públicos e privados, centrais e locais, bem como uma crescente 

demanda por benefícios e participação cidadã. 

 

Dentre as principais características de uma rede social, destacam-se: participação 

de vários atores possibilitando uma maior mobilização por recursos e uma diversidade 

de olhares para a tomada de decisão, definição de prioridade de forma democrática, 

estrutura menos burocrática, maior flexibilidade o que possibilita uma gestão mais 

adaptativa, monitoramento como principal instrumento de gestão e objetivos e 

estratégias alcançados pelo consenso (Fleury e Assis, 2007). 

 

Apesar das redes sociais serem mais adaptativas e menos formalizadas que as 

parcerias, elas também contam com certos limitadores. Nesse contexto, destacam-se: a 

dificuldade da prestação de contas por envolver diversos participantes; a busca pelo 

consenso, podendo tornar certas decisões lentas; o compartilhamento das metas sem a 

garantia do comprometimento dos participantes, etc. No entanto, alguns fatores que 

podem limitar o funcionamento das redes podem também ser benéficos, como a questão 

dos múltiplos atores que podem gerar maior mobilização de recursos e uma diversidade 

de olhares sobre um mesmo problema. Cabe ainda destacar que existem mais fatores 

favoráveis do que contrários à utilização das redes na solução dos problemas sociais. 

 

Como o cenário contemporâneo objetiva a adoção de um aparato de agilidade e 

eficiência, para aumentar a eficácia das ações das políticas sociais, a transferência de 
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competências do Estado tem se dado para organizações da sociedade civil, que passam a 

assumir, em caráter complementar e em parceria, ações sociais que possibilitam 

oferecer à população melhores condições de vida, bem como, respostas às suas 

necessidades sociais. 

 

Sendo assim, a formação de redes sociais inter e intraorganizacionais constitui 

um importante elemento na gestão das políticas sociais, por possibilitar respostas 

intersetoriais. Junqueira (2004) explica que ao invés de estabelecer parcerias isoladas 

por políticas, muda-se a lógica, ou seja, identificam-se os problemas sociais, integrando 

saberes e experiências das diversas políticas, passando a população também a 

desempenhar um papel ativo e criativo nesse processo. 

 

Pode-se dizer, portanto que com o crescimento das organizações do terceiro 

setor, as redes sociais têm adquirido grande importância na última década, 

principalmente porque surgem como opção de mudança e também como possibilidade 

de propiciar maior eficácia à gestão pública das políticas sociais. Essas organizações 

surgiram na esteira de uma nova conjuntura social, em que a complexidade dos 

problemas impõe soluções eficazes e efetivas para reduzir a exclusão social e construir 

uma sociedade mais justa e equânime (Junqueira, 2006). 

 

Considerando a análise de arranjos organizacionais cooperativos de Baldi e 

Lopes (2005), as redes, sempre comparadas com as alianças e joint ventures, podem ser 

consideradas como um terceiro tipo de arranjo organizacional e não como forma 

intermediária entre mercados e hierarquias. A capacidade das redes de empregar um 

conjunto diferente de mecanismos de coordenação através do uso da confiança e dos 

laços sociais, se aproxima mais de alianças do que de hierarquias clássicas, já que 

dispõem de centros diferenciados e plurais de controle e coordenação. 

 

Esse estudo sobre arranjos organizacionais cooperativos trabalhados por Baldi e 

Lopes (2005), nos aproxima de um conceito que deve ser mais bem explorado, o 

conceito de laços sociais. 
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1.2.2 A relação entre os atores: laços fortes e laços fracos 

 

O aprofundamento do tema redes sociais remete à análise de Granovetter (1977) 

sobre laços fortes e laços fracos para verificar a eficácia da rede. 

 

A tese da imersão social (embeddedness) defendida por Granovetter explica que 

indivíduos não agem de maneira autônoma, mas que suas ações estão imersas em 

sistemas concretos, contínuos, de relações sociais, ou seja, em redes sociais. 

 

Granovetter (1990) ainda distingue dois tipos de imersão, o relacional e o 

estrutural. O primeiro diz respeito às relações pessoais mais imediatas do indivíduo, 

mantidas com família e amigos, os laços fortes, e o segundo refere-se às relações mais 

afastadas, mantidas com conhecidos, os laços fracos. 

 

Para Granovetter (1977) os laços se diferenciam pela função e pelos vínculos. Os 

vínculos fortes enquanto relações interpessoais como parentesco e amizade íntima, são 

menos importantes do que os fracos, identificados como conhecimentos e afiliação a 

associações secundárias, para sustentar a coesão comunitária e a ação coletiva. Nesse 

sentido, os vínculos fracos têm maior probabilidade de unir membros em pequenos 

grupos diferentes do que os vínculos fortes. 

 

Na medida em que as redes pessoais agem como canais de circulação de 

informações, a posição de um indivíduo na rede assim como a qualidade da rede são 

elementos fundamentais. Assim, é menos importante estar fortemente inserido numa 

rede (de amigos ou de parentes, por exemplo) do que ter acesso, por meio de laços 

fracos (ou seja, de conhecidos), a várias redes. Os laços fracos são decisivos porque 

estabelecem pontes entre as redes, permitindo assim o acesso a universos sociais 

diversificados e a uma maior variedade de informações. 

 

A análise de redes sociais acionadas também na provisão de recursos nas mais 

diversas áreas das políticas sociais, permite verificar como para cada ação é acionada 

uma rede parcial em que são ativados os laços que melhor podem responder às 

necessidades dos indivíduos e das suas famílias. Deste modo, se para uns recursos a 
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rede se centra nos laços fortes e de parentesco, para outros, os laços fracos são 

essenciais para garantir a provisão das necessidades sociais. 

 

Conforme o estudo de arranjos organizacionais, Baldi e Lopes (2005) referem-se 

a organizações compostas por diversos tipos de laços (amizade e trabalho por exemplo) 

que se diferem quanto à intensidade dos seus laços e quanto ao conteúdo dos laços - 

“Quanto à intensidade, os laços podem ser fortes ou fracos. Quanto ao conteúdo, 

podem-se citar: recursos, informações e afeição” (p. 89). Argumentam ainda como 

uma organização pode decidir com quem vai construir seus laços e como esses laços 

moldam a formação de redes interorganizacionais. 

 

Baldi e Lopes (2005) ressaltam ainda que a importância dos laços sociais na 

formação de arranjos organizacionais cooperativos também pode ser associada às 

questões institucionais de cada país. Nesse sentido pode-se identificar uma dimensão 

instrumental na opção por se apoiar em laços sociais na construção de um arranjo 

organizacional cooperativo ou uma determinação cultural do modo de ação do tomador 

de decisão na organização. Para tanto desenvolveram um modelo empírico de análise da 

formação de arranjos organizacionais cooperativos por meio da perspectiva dos laços 

sociais. 

 

 

1.2.3 Estabelecimento de parcerias para o trabalho em rede 

 

A dinâmica das relações de troca na sociedade será alterada cada vez mais 

rápido. As organizações do terceiro setor precisam estabelecer parcerias, quer sejam 

entre si ou com empresas privadas, para continuar existindo. “Prosseguir sozinha é 

rumar rapidamente para a lista de estratégias ameaçadas de extinção” (AUSTIN, 2001, 

p. 24). 

 

A complexidade da parceria intersetorial é causada, entre outros aspectos, 

porque os indicadores de desempenho são visivelmente diferentes; contudo, apesar 

dessa dificuldade, a busca da parceria entre organizações do terceiro setor e empresas 

privadas é imprescindível. Por intermédio dessas parcerias as atividades que seriam 
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desenvolvidas isoladamente passam a ser desenvolvidas em conjunto, maximizando 

resultados. 

 

É claro que a parceria não é estabelecida no seu mais profundo grau, desde o 

primeiro momento. Porém, as organizações do terceiro setor que buscam firmar parceria 

entre si, com empresas privadas e até mesmo com o poder público devem ter cuidado 

para que as expectativas dos parceiros estejam claras e sejam viáveis. 

 

Por sua complexidade, a parceria intersetorial é um processo de aprendizado 

contínuo no qual devem ser respeitadas, algumas diretrizes: 

 

 Se há vinculação com os objetivos por parte das organizações; 

 Se há clareza de objetivos dos parceiros; e 

 Se há congruência de missão, estratégia e valores. 

 

Seguindo essas diretrizes, deve-se estabelecer um processo de comunicação 

contínua e efetiva em perspectiva de longo prazo. 

 

As parcerias implicam muito mais que dar e receber doações. Elas implicam 

mobilizar e combinar múltiplos recursos e capacidades para gerar benefícios para os 

parceiros e valor social para a comunidade. 

 

 

1.2.4 Análise de redes sociais 

 

A análise de redes sempre foi um tema interdisciplinar, envolvendo 

principalmente as áreas da psicologia, sociologia e antropologia, e pode ser entendida 

como a representação gráfica entre o relacionamento de pessoas. Esta análise permite 

uma interpretação do papel social do indivíduo ou grupo dentro de um determinado 

contexto onde está inserido, ou seja, propicia uma visão dinâmica das relações sociais. 

Na análise de redes sociais podem ser estudados os atores sociais - seus papéis e suas 

ligações - observando que a interdependência dos atores sociais pode trazer diferentes 

consequências para cada indivíduo (FREEMAN, 2004). 
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Nesse sentido, Marteleto (2001, p. 76) coloca “a análise de redes não constitui 

um fim em si mesma. Ela é um meio para realizar uma análise estrutural cujo objetivo é 

mostrar em que a forma da rede é explicativa dos fenômenos analisados”. Neste 

contexto, o método de análise de redes é utilizado para avaliar tanto alguns elementos 

presentes na gestão da rede como verificar a existência das relações de poder no interior 

da mesma. 

 

Para melhor compreender a análise de redes sociais, torna-se necessário realizar 

um resgate de suas origens. Portanto, no próximo item segue um breve histórico 

levando em consideração as diferentes visões acerca deste fenômeno. 

 

 

1.2.4.1 Histórico da análise de redes sociais 

 

A análise de redes sociais, segundo Scott (2004) identifica três linhas de 

desenvolvimento: 

 

a) Linha dos analistas sociométricos que produziram técnicas pelo uso de métodos 

da teoria dos grafos; 

b) Linha dos pesquisadores da escola de Harvard na década de 1930 que buscaram 

entender as relações interpessoais e a formação de cliques; 

c) Linha dos antropólogos de Manchester que construíram sua teoria baseada nas 

duas linhas anteriores. 

 

Segundo Scott (2004), na linha dos analistas sociométricos destacam-se: Jacob 

Moreno e Kurt Lewin. Moreno tinha como meta investigar como o bem-estar 

psicológico era relacionado com as questões estruturais, as quais denominou de 

configurações sociais. A sociometria, atribuída a Moreno, era uma forma de representar 

as propriedades formais das configurações sociais, onde os indivíduos eram 

representados por pontos, e suas relações por linhas. Mapeando tais estruturas era 

possível delinear o fluxo de informações. Já Lewin entendia que o comportamento do 

grupo devia ser observado pelo “campo das forças sociais” aonde o grupo se localizava. 

Para ele, um grupo existia em um campo social que compreendia o grupo e o ambiente 

do mesmo. Assim, o campo social é representado por pontos conectados a caminhos, 
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onde os pontos representam as pessoas, e suas ações e os caminhos representam as 

interações ou as causas que os conectam. 

 

Na linha dos pesquisadores da escola de Harvard a procura era por “cliques” ou 

“clusters”. Buscavam investigar as relações informais em grande escala, o que 

possibilitou identificar subgrupos dentro do sistema. Tinham como objetivo, então, 

identificar técnicas que pudessem mostrar os subgrupos de qualquer sistema social. 

Scott (2004) destaca Radcliffe-Brown e Durkheim como os mais influentes neste tipo 

de pesquisa. Tal proposta era mensurar matematicamente papéis sociais, conhecida 

como “blockmodeling”, o que pode ser considerada como fundamento para a atual 

Análise de Redes (MARTES et al., 2006, p. 11). 

 

Max Gluckman era o grande influenciador na linha dos antropólogos de 

Manchester, pois enfocava questões de conflito e mudança, e não de integração e 

coesão. Acreditava que o conflito e o poder eram centrais em qualquer estrutura social. 

Outros antropólogos, como John Barnes e Clyde Mitchell, igualmente tiveram grande 

relevância. Mitchell desenvolveu sua Análise de Redes unindo a teoria dos grafos e a 

pesquisa sociológica. Já Barnes, ao contrário de Mitchell que analisava as relações 

interpessoais, focava a ordem social, isto é, o padrão de relações pessoais que sustenta 

um conjunto de pessoas. Cada rede era construída combinando duas formas de ação - a 

primeira forma era a comunicação e a segunda baseava-se na transferência de bens 

materiais e de serviços entre as pessoas. Surgem, então, termos como: intensidade, 

reciprocidade e durabilidade das relações interpessoais de uma rede (SCOTT, 2004). 

 

No entanto, Mitchel (1969) afirma que Barnes introduz a ideia de Redes Sociais, 

em 1954, como recurso analítico. Todavia, para Barnes (1972), foi Elisabeth Bott uma 

das primeiras antropólogas a usar a ideia de Análise de Redes. Barnes (1972) ao 

desenvolver sua proposta de Análise de Redes ressalta alguns critérios a serem 

analisados: tamanho (número de unidades da rede), atenção dada aos efeitos que a 

relação entre de entre B e C pode originar em A, e se o estudo é sobre questões 

relacionadas à contatos indiretos ou à categorias/questões individuais. 

 

Já Martes et al. (2006, p. 11) dividem os antropólogos de Manchester em dois 

grupos de abordagens: 
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A utilização das redes egocêntricas, isto é, a análise de redes em torno 

de um indivíduo particular, e a análise do conteúdo dos laços da rede 

por meio de abstrações que descrevem modos particulares de 

atividades sociais, tais como parentesco, interação política, amizade e 

relações de trabalho. 

 

Outra abordagem a respeito do surgimento da análise de redes foi realizada por 

Mizruchi (2006) que traz os mesmos autores que Scott (2004), porém com uma visão 

diferente. Ele afirma que a análise de redes tem suas origens em diversas perspectivas 

teóricas. São elas: 

 

- Sociometria: estudada por Moreno, onde as relações interpessoais eram representadas 

graficamente (década de 1930); 

- Antropologia: estudada pelos antropólogos John Barnes, Elizabeth Bott e Clyde 

Mitchell (década de 1950 e 1960); 

- Estruturalismo: Berkowitz (década de 1980) vê o surgimento da Análise de Redes 

como um apêndice do estruturalismo francês de Lévi-Strauss; 

- Sociologia estrutural: a Análise de Redes também pode ser vista como um subtipo da 

sociologia estrutural proposta por Wellman (década de 1980). A sociologia estrutural é 

uma abordagem em que as estruturas sociais, restrições e oportunidades afetam mais o 

comportamento humano do que as normas culturais ou outras condições subjetivas. Para 

Simmel
1
, sociólogo alemão, as formas e padrões das relações sociais eram mais 

importante do que seu conteúdo. A maioria dos sociólogos estruturalistas concorda que 

são os fatores objetivos que determinam o comportamento e não os fatores subjetivos. 

 

É nesta linha, proposta por Mizruchi (2006), que é reconhecido o 

desenvolvimento da análise de redes. 

 

 

                                                
1 Simmel foi um dos sociólogos que desenvolveu  a micro-sociologia, uma análise dos fenômenos no 

nível micro da sociedade. Simmel desenvolveu uma tradição conhecida como Formalismo, que estabelece 

como prioridade o estudo das formas. O pensador alemão fazia uma distinção entre formas e conteúdos, 

indicando que, a partir do estudo das formas, seria possível entender o funcionamento da vida social. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente seção apresenta, inicialmente, uma breve contextualização da rede 

social AEASFI e do município de Itatiba no qual a rede está inserida. Posteriormente, 

discute a proposta metodológica desta pesquisa e, por fim, apresenta um conjunto de 

métricas utilizadas para atingir o objetivo proposto. 

 

 

2.1 AEASFI: a rede pesquisada 

 

A rede do Terceiro Setor pesquisada denomina-se AEASFI – Associação das 

Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba, pertencente à sociedade civil 

beneficiente de caráter assistencial, social e filantrópico, sem fins lucrativos, regida por 

um estatuto social, aprovado por uma diretoria e devidamente registrado em cartório, 

tendo sido criada em 2002 e está sediada na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. 

 

Essa rede foi escolhida por ser composta por organizações que possuem 

respeitabilidade e credibilidade dentro da comunidade itatibense, e pelo seu constante 

crescimento em termos de ações sociais desenvolvidas. Acredita-se que ao estudar essa 

rede pode-se, inclusive, verificar como se dá a gestão das organizações do Terceiro 

Setor na cidade de Itatiba. 

 

A rede é composta por 20 organizações sem fins lucrativos da cidade de 

Itatiba/SP, conforme pode ser observada no quadro abaixo (Quadro 1): 
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REF. ORGANIZAÇÕES PERTENCENTES À AEASFI

01 Rede de Voluntários de Combate ao Câncer de Itatiba

02 Lar Itatibense da Criança

03 Casa Espírita Irmão de Assis (CEIA)

04 Associação dos Patrulheiros Mirins de Itatiba (APAMI)

05 Asilo São Vicente de Paulo - Itatiba

06

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itatiba

(APAE)

07

Associação dos Amigos e Simpatizantes da Casa do

Papai Noel de Itatiba

08 Grupo Vida, Saúde e Realidade - Itatiba (ONG VISAR)

09 Irmãos de Rua, Nossos Irmãos

10

Desafio Jovem - Centro de Prevenção e Reabilitação de 

Vidas de Itatiba

11

Centro Comunitário de Saúde e Cidadania Dr. Moacir

Costa Jardim das Nações

12 Instituto Passo a Passo (Haras da Orla)

13 Santa Casa de Misericórdia de Itatiba

14 Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz)

15 Creche Infantil Nosso Lar

16 Sociedade Itatibense para o Bem Estar Social (SIBES)

17 Instituto Phala - Centro de Desenvolvimento para Surdos

18 Lions Clube de Itatiba

19 Creche Paraíso Infantil (CREPI)

20 Instituto Itavida  

Quadro 1 – Organizações pertencentes à AEASFI 

Fonte: AEASFI 

 

As organizações sociais são representadas mediante a participação de seus 

dirigentes em reuniões periódicas promovidas pela AEASFI, nas quais são discutidos 

diversos assuntos, como o planejamento de suas ações, a revisão das ações em curso, a 

avaliação dos resultados, a participação em eventos promovidos pela Prefeitura 

Municipal de Itatiba, entre outros assuntos, além de possibilitar a interação entre as 

organizações da rede e reforçar a importância da interação com as demais organizações 

sociais da cidade. 
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A grande dificuldade das organizações da rede é deixar de ser autocentrada em 

suas questões, aprendendo a escutar as demais organizações e a compreender os 

objetivos traçados como coletivos e não como individuais. 

 

Todas as organizações que compõem a rede pertencem a área da assistência 

social e desenvolvem ações de forma a atender seus respectivos públicos-alvo, 

conforme mencionados a seguir: crianças (0 à 12 anos), adolescentes (12 à 18 anos), 

adultos (18 à 60 anos), idosos (acima de 60 anos), mulheres, deficientes físicos, 

excepcionais, dependentes químicos, portadores de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) e AIDS, moradores de rua, desempregados, ex-presidiários, GLBTTT (gays, 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e trangêneros), entre outros. Segundo o 

levantamento feito através deste estudo, no ano de 2009 a rede realizou 

aproximadamente 186.000 (cento e oitenta e seis mil) atendimentos, sem considerar a 

quantidade realizada pela Associação dos Amigos e Simpatizantes da Casa do Papai 

Noel de Itatiba que não soube informar o total atendido. 

 

Este breve histórico da rede AEASFI possibilita inferir sua importância na 

construção de uma realidade melhor para a população da cidade de Itatiba. 

 

 

2.2 Breve histórico do município de Itatiba 

 

Para um melhor entendimento sobre a rede pesquisada e sua importância para a 

comunidade local, faz-se necessário uma breve descrição sobre o município na qual a 

rede está inserida. 

 

O Município de Itatiba está localizado a 80 km da capital paulista, distribuído 

numa área territorial de 325 km², próximo aos municípios de Valinhos, Vinhedo, 

Louveira, Jundiaí, Jarinú, Morungaba, Atibaia e Bragança Paulista, e faz parte da região 

metropolitana de Campinas. 

 

Possui 91.228 habitantes, segundo dados do IBGE e MDS – 2007, sendo 

considerada uma das melhores cidades do Estado em infra-estrutura. Itatiba figura 

também como uma das melhores cidades do Estado de São Paulo para se viver, segundo 
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a pesquisa encomendada pela Assembléia Legislativa à Fundação Seade, em três 

análises consecutivas. O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) leva em 

conta dados como longevidade (expectativa de vida da população), taxa de riqueza e 

nível de educação. Nos três itens, os indicadores de Itatiba superam a média. Os 

classificadores da Fundação Seade referentes à escolaridade levam em conta dados 

como acesso à escola, alfabetização juvenil e municipalização do ensino. 

 

Itatiba possui uma taxa de analfabetismo decrescente, 90% de infra-estrutura 

(água, luz, esgoto e asfalto), 100% de taxas de matrícula no ensino fundamental e 

índices de exame pré-natal acima dos exigidos pela Organização Mundial da Saúde. 

 

A diversificação das atividades econômicas permite que Itatiba não sofra com 

problemas sazonais e de grande oscilação econômica. O que movimenta sua economia é 

a indústria, também no seguimento moveleiro, que é nacionalmente reconhecido, além 

dos setores têxtil, metalúrgico, químico e de tecnologia de ponta. A agricultura se 

concentra nos hortifrutigranjeiros, com destaque para a produção de caqui, fruta que 

levou a cidade a fazer parte do pólo turístico do circuito das frutas. O setor de serviços é 

um dos maiores geradores de emprego. Aproveitando sua posição geográfica 

estratégica, o município está aplicando as diretrizes do projeto de desenvolvimento do 

turismo, de maneira auto-sustentável, a partir dos focos turístico, de tecnologia e da 

renovação urbanística. 

 

A partir de 1970 houve um crescimento do setor de serviços e comércio, com a 

instalação de outras indústrias, gerando também crescimento populacional, atraindo 

fluxos migratórios, principalmente provenientes dos estados do Nordeste, em maior 

número, seguido por Minas Gerais e nos últimos anos, de outras cidades do estado de 

São Paulo. Este fator vem ocasionando nas duas últimas décadas um crescimento nas 

áreas mais periféricas da cidade, em localidades afastadas da região central. Tal 

crescimento populacional também tem gerado aumento do desemprego e do trabalho 

informal na cidade, ocasionando sérios problemas sociais. 

 

A estrutura social público-privada de Itatiba compreende vários órgãos públicos 

e organizações sem fins lucrativos, que atuam nas mais diversas áreas. As principais 
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secretarias de governo que estabelecem e executam as políticas públicas e que 

desenvolvem ações sociais em parceria com organizações do terceiro setor são: 

 

 Secretaria de Ação Social; 

 Secretaria de Saúde; 

 Secretaria de Educação; 

 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo; 

 Secretaria de Obras e Meio Ambiente. 

 

As ações sociais são desenvolvidas por cada uma das secretarias, de acordo com 

suas políticas, planejamento, orçamento, critérios próprios, não tendo havido, até o 

presente momento, um esforço por parte do poder público local no sentido de uma ação 

intersetorial que atenda o cidadão de forma integral, visando a satisfação total de suas 

necessidades fundamentais, entretanto, existe a conscientização da extrema importância 

de se fazer a integração das várias políticas públicas (Assistência Social, Saúde, 

Educação, Habitação, Meio Ambiente, Trabalho e Renda) para que os cidadãos sejam 

atendidos plenamente, ocorrendo assim a efetivação da cidadania. 

 

De acordo com pesquisas realizadas, para que o município de Itatiba obtenha 

melhores resultados sociais é importante que os esforços sejam focados nas ações 

preventivas, concomitantemente com as ações básicas interventivas, de forma que isto 

se reflita concretamente no cotidiano da população. 

 

Na área da Assistência Social, acompanhando as mudanças ocorridas em âmbito 

nacional, o município vem atualizando suas normas e procedimentos, de acordo com o 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social), assegurando a universalização da política 

social e priorizando a articulação com todos os níveis de gestão. Nesse sentido, tais 

esforços se mostraram primordiais e sua contribuição resultou na atualização da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS do município, definindo os princípios básicos 

da Assistência Social, na tentativa de romper com as marcas do filantropismo, do 

paternalismo e do assistencialismo, entendendo a mesma como política pública de 

defesa e garantia dos direitos sociais e de caráter emancipatório. 
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O Terceiro Setor de Itatiba, como em qualquer outra localidade, surge para 

atender as demandas da população nas mais diversas áreas sociais em parceria com o 

Estado. 

 

É crescente, nos últimos anos, a importância das organizações do terceiro setor 

na atuação local pois, com o encolhimento da máquina estatal, substancial parcela do 

atendimento da população foi delegada às organizações sem fins lucrativos, com a 

devida supervisão e apoio do Estado. 

 

Para demonstrar tal importância, podemos observar no ANEXO C a estrutura 

social público-privada do Município de Itatiba, através de suas 123 organizações 

cadastradas. É importante ressaltar que este número não corresponde à totalidade de 

organizações sociais existentes na cidade, visto que nem todas as organizações 

encontram-se cadastradas junto à prefeitura. 

 

 

2.3 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa efetuada constitui um estudo de caso de natureza qualitativa e 

quantitativa, realizada na rede social AEASFI, cujo atendimento destina-se aos diversos 

públicos da área de assistência social. 

 

Yin (2005, p. 23) afirma que a essência do estudo de caso é “a tentativa de 

iluminar uma decisão ou conjunto de decisões: porque elas foram tomadas, como foram 

implementadas e com que resultado”. A aplicação de um estudo de caso se dá quando 

ao estudar os eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, é possível fazer observações diretas. A não 

exigência do controle sobre eventos comportamentais e o foco primordial sobre 

acontecimentos contemporâneos complementam as características do método (YIN, 

2005). Tais premissas justificam a adoção da metodologia de estudo de caso, visto que a 

pretensão é analisar alguns elementos da gestão das organizações associadas e as 

relações existentes no interior de uma rede social, voltando-se para um acontecimento 

contemporâneo, proveniente de um tema atual – a gestão e as redes sociais do terceiro 

setor. 
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O presente estudo de caso tem como objeto de pesquisa a gestão das 

organizações associadas e a Rede Social AEASFI, composta por representantes de 20 

organizações da sociedade civil que participam periodicamente das reuniões. 

 

A intenção em utilizar os dois métodos de pesquisa (qualitativo e quantitativo) é 

conseguir abranger, da melhor forma possível, o objeto do estudo. Em função disso, 

Goldenberg (2007, p. 62) coloca: 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 

pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter 

maior confiança que seus dados não são produto de um procedimento 

específico ou de alguma situação particular. Ele não se limita ao que 

pode ser coletado em uma entrevista: pode entrevistar repetidamente, 

pode aplicar questionário, pode investigar diferentes questões em 

diferentes ocasiões, pode utilizar fontes documentais e dados 

estatísticos. 

 

No entanto, Queiroz (2006) afirma que pensar em pesquisa qualitativa e 

quantitativa significa combinar ideias de duas correntes que têm norteado a pesquisa 

científica e que se caracterizam por duas visões: a visão realista/objetivista – em que 

predomina a pesquisa quantitativa, e a visão idealista/subjetivista – em que prepondera a 

pesquisa qualitativa. Em um sentido mais amplo, Castro (2006) evidencia as diferenças 

entre as duas pesquisas: na pesquisa quantitativa a meta é operacionalizar a teoria e suas 

definições, buscando formular leis gerais, controlar outras variáveis, sempre evitando a 

influência do pesquisador; já na pesquisa qualitativa, a meta é penetrar no problema, o 

método é aberto e há ênfase no significado e nas representações. 

 

Creswell (2010) denomina este método de pesquisa de método misto, pois utiliza 

tanto a abordagem qualitativa como a quantitativa. Para o autor, o uso deste possibilita 

uma melhor compreensão dos problemas de pesquisa, e cita diversos modelos para se 

trabalhar com este tipo de método destacando o método de triangulação, no qual o 

pesquisador coleta, de forma concomitante, os dados qualitativos e quantitativos. No 

próximo subitem são apresentados os procedimentos utilizados na condução da 

pesquisa. 
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2.3.1 Procedimentos da pesquisa 

 

A pesquisa, composta por duas etapas, foi realizada no período de julho à 

dezembro de 2010. 

 

A primeira etapa foi a observação participante que, segundo Minayo (2007, p. 

70), é “um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, com finalidade de realizar uma investigação científica”, e teve o intuito 

de conhecer a dinâmica da rede AEASFI. Tal fato ocorreu por meio da participação das 

reuniões periódicas da rede e também dos eventos públicos organizados pela Prefeitura 

Municipal de Itatiba que a rede participa para arrecadar fundos. A presença nas reuniões 

possibilitou verificar tanto a dinâmica da gestão como o envolvimento e participação 

dos membros. 

 

Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa com os representantes das 

organizações que compõem a rede utilizando um formulário semi-estruturado 

(APÊNDICE A), contendo perguntas do tipo “fechada”, tendo sido apresentado ao 

respondente um conjunto de respostas para que fosse escolhida a que melhor 

representasse a situação, visando facilitar a tabulação dos dados e a agilização do 

processo. Algumas perguntas foram do tipo “dependente”, ou seja, sua resposta 

dependia de uma resposta dada anteriormente em situações que demandavam maior 

detalhamento, e do tipo “aberta”, de forma que os respondentes pudessem expressar 

seus conhecimentos sobre um dado questionamento ou expressar livremente suas 

opiniões. 

 

O instrumento de pesquisa continha questões referentes ao perfil dos 

representantes e das organizações que compõem a rede, aos elementos de gestão de cada 

organização e aos relacionamentos entre os atores envolvidos. 

 

As informações foram registradas durante a aplicação do formulário, mediante 

anotações textuais dos discursos do respondente, visando captar ao máximo a realidade 

vivida e as práticas efetivas de gestão dentro das organizações sociais entrevistadas. A 

contribuição do respondente possibilitou enriquecer a pesquisa com o registro de 

informações que vão além das contempladas no formulário. 
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O formulário utilizado foi estruturado da seguinte forma: 

 

 Composto de 12 páginas com 34 questões; 

 

 Dividido em duas partes: 1ª) Aspectos estruturais, profissionais e de gestão: 

fundação, constituição jurídica, certificação, registro, classificação, área de 

atividade, público-alvo, capacidade de atendimento, abrangência, recursos humanos, 

fontes de financiamento e captação de recursos, prestação de contas e formas de 

divulgação das informações institucionais; e 2ª) Rede e relacionamentos: 

entendimento do conceito de redes sociais, objetivos e organizações pertencentes à 

AEASFI, parcerias, relacionamentos (com quem, intensidade, de que forma, com 

qual objetivo). 

 

O pré-teste do formulário foi realizado em uma organização social sem fins 

lucrativos que aceitou respondê-lo, criticando cada pergunta. Apesar das perguntas 

terem sido bem compreendidas, tendo sido em geral consideradas pertinentes ao 

assunto, chegou-se à conclusão de que seriam necessárias algumas mudanças para 

melhor adaptar o formulário às necessidades apresentadas. 

 

Para garantir que as entrevistas seriam realizadas, em sua totalidade, na data 

prevista, foram feitos contatos telefônicos individuais com cada organização social de 

forma a estabelecer uma agenda que atendesse o prazo estabelecido no cronograma. 

Mesmo com o agendamento prévio, foi necessária a ampliação do prazo de realização 

das mesmas pois, devido à contingências, inúmeras entrevistas tiveram de ser 

remarcadas. 

 

Dos 20 formulários a serem aplicados, 17 (85% do total) foram concluídos. 

Dentre os não aplicados, as justificativas foram: responsável muito ocupado, não tendo 

sido possível participar (justificado por 1 organização); não teve interesse em participar 

(justificado por 1 organização) e organização criada recentemente, não tendo histórico 

suficiente para participar (justificado por 1 organização). Portanto, a análise foi feita 

com base nos dados de 17 organizações sociais sem fins lucrativos, que atuam na área 
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de assistência social, no município de Itatiba. Considera-se, portanto, bom 

aproveitamento, com 85% de formulários respondidos. 

 

O formulário foi aplicado na sede de cada organização sem fins lucrativos, tendo 

sido realizadas entrevistas individuais em 13 organizações (76,47%), contando com a 

participação de um profissional técnico responsável, do administrador social, diretor ou 

presidente da organização e, em 4 organizações (23,53%), realizadas entrevistas 

coletivas com a participação do administrador social, diretor ou presidente da 

organização e mais um profissional técnico responsável, da área de assistência social ou 

psicologia, de forma a complementar as informações solicitadas através do formulário. 

 

É importante ressaltar que nos processos de aplicação do formulário houve um 

pouco de resistência por parte de algumas organizações em responder determinadas 

perguntas, principalmente sobre a estrutura de recursos humanos, de fontes de 

financiamento e de relacionamento entre as organizações sociais do município. Os 

pesquisadores acreditam que, em muitos casos, a simples falta de sistematização das 

informações e a dificuldade de recuperação desses dados dentro das organizações criou 

essa resistência. Foi necessário retomar o contato com algumas organizações 

entrevistadas para esclarecer dúvidas e eliminar contradições que surgiram em alguns 

formulários aplicados. 

 

Concluído o processo de coleta dos dados empíricos, foi realizada a tabulação 

dos formulários. As perguntas foram tabuladas, cruzando as variáveis de natureza 

quantitativa e qualitativa. 

 

A sistematização finalmente ocorreu com a análise e a interpretação dos dados. 

A análise teve como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitasse o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação teve como objetivo procurar o sentido mais amplo das respostas. A 

interpretação foi feita mediante a ligação com os conhecimentos obtidos na 

fundamentação teórica, extraindo-se inferências para a identificação dos processos de 

gestão e as estratégias empregadas pelas organizações. Parte dos resultados da pesquisa 

foram apresentados graficamente. 
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Assim sendo, os dados coletados e a participação do pesquisador foi 

indispensável na interpretação dos fenômenos e na atribuição dos significados 

pesquisados, corroborando os objetivos definidos neste trabalho quanto ao 

entendimento do terceiro setor, da gestão e das relações entre as organizações sociais do 

município de Itatiba. 

 

A elaboração deste trabalho exigiu o desenvolvimento de providências e tarefas 

que acompanharam a evolução das atividades pessoais e profissionais do pesquisador 

em busca dos resultados. Esses trabalhos dividiram-se, de forma global, em dois 

estágios – a pesquisa bibliográfica e a pesquisa empírica – que ocorreram 

concomitantemente, face ao tempo e prazos estabelecidos, considerando ainda a 

distância do município estudado (80 KM de São Paulo) e a disponibilidade das 

organizações. 

 

 

2.4 Análise de dados 

 

Por meio da análise de informações obtidas mediante a pesquisa de campo, 

cumprem-se os objetivos propostos neste trabalho. 

 

Para a análise das relações e interações da rede AEASFI, utilizou-se o programa 

NodeXL, que disponibiliza recursos de visualização por grafos e conjunto de métricas 

para análises de redes sociais. 

 

As métricas podem ser calculadas de forma individual ou conjunta, esta com 

foco em toda a rede. Tendo-se em vista o objetivo do estudo, as métricas utilizadas 

foram: densidade, centralidade de grau, centralidade de intermediação, centralidade de 

proximidade e centralidade de autovetor, conforme Quadro 2. 
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MÉTRICAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

VARIAÇÃO 

CALCULADO 

PARA CADA 

ATOR 

CALCULADO 

PARA REDE 

COMPLETA 

 

 

 

DENSIDADE 

 
Mede a 

conectividade da 

rede, indicando 

quanto os atores 

estão 

interrelacionados na 

rede. 

 

 

 

 

0 À 1 

 

 

 

*** 

 

 

 

X 

 

CENTRALIDADE 

DE GRAU 

 

Consiste no número 

de atores com os 

quais um ator está 

diretamente 

relacionado. 
 

 

 

*** 

 

 

X 

 

 

*** 

 

 

 

CENTRALIDADE 

DE 

INTERMEDIAÇÃO 

 

Trata-se da 
possibilidade que 

um ator tem para 

intermediar 

comunicações entre 

os demais atores na 

rede. O ator, que 

desempenha este 

papel, é também 

conhecido como 

ator-ponte. 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

X 

 

 

 

*** 

 

 

 

CENTRALIDADE 

DE PROXIMIDADE 

 

Representa a 

capacidade que um 
ator tem de alcançar 

os demais atores da 

rede. Baseado na 

distância geodésica 

de cada ator com 

todos os demais, 

considerando-se as 

distâncias diretas e 

indiretas. 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

*** 

 

CENTRALIDADE 

DE AUTO VETOR 

 

Identifica os atores 

mais centrais na rede 

de forma global. 

 

 

0 À 1 

 

X 

 

*** 

Quadro 2 - Métricas para análise de redes sociais utilizadas no estudo 

Fonte: CROSS; PARKER, 2004; NODEXL, 2009. Elaborado pelo autor. 

 

A densidade (density) apresenta como os atores estão relacionados na rede. É o 

produto da divisão do número de relações existentes pelo total de relações possíveis. Tal 
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métrica varia de 0 a 1, indicando ausência total de relações ou presença de todas as 

conexões possíveis na rede. 

 

Já a centralidade identifica os atores mais importantes, mais centrais, em uma 

rede social, sendo que para mensurá-la existem duas categorias de métricas: local e 

global. 

 

A local é quando um ator apresenta um número maior de conexões com outros 

atores na rede. Este índice é mensurado pela centralidade de grau (degree ou degree 

centrality). 

 

Nos grafos direcionais, em que os vínculos não são considerados simétricos ou 

recíprocos, este índice divide-se em grau de entrada (in-degree) e grau de saída (out-

degree), dependendo da direção dos vínculos. O grau de entrada é a soma das interações 

que outros atores têm com o ator central e o grau de saída é a soma das interações que 

os atores têm com os demais atores da rede. 

 

O ator global é aquele que ocupa uma posição estratégica na rede. Para esta 

análise, existem três métricas: centralidade de intermediação, centralidade de 

proximidade e centralidade de autovetor. 

 

A centralidade de intermediação (betweenness centrality) expressa a 

possibilidade que o ator tem para intermediar as comunicações entre os demais atores na 

rede, ou seja, de conectar vários atores que não se vinculam diretamente entre si. 

 

A centralidade de proximidade (closenness centrality) é a capacidade do ator de 

vincular-se a todos os atores da rede. Ao contrário das outras métricas de centralidade, a 

menor pontuação indica a posição mais central na rede. Além disso, esta métrica revela 

a potencialidade do ator de adquirir e disseminar informações na rede. 

 

Por fim, a centralidade de autovetor (eigenvector centrality), que identifica os 

atores centrais e globais, ou seja, os atores conectados com muitos outros atores, que 

também são bem conectados na rede, possibilitando difundir informações muito mais 
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rápido do que alguém que tenha apenas conexões com pessoas que possuem poucas 

conexões na rede. 
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3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo busca-se analisar os resultados obtidos com a pesquisa realizada 

sobre as práticas de gestão profissional em uma amostra significativa de organizações 

sociais sem fins lucrativos do município de Itatiba, bem como sobre a eventual atuação 

destas organizações em rede, otimizando os recursos existentes, promovendo o 

intercâmbio de conhecimento, de informações, de experiências e melhores práticas, o 

compartilhamento de mão-de-obra e a troca de produtos e serviços, a fim de melhorar o 

desempenho da gestão das organizações e, como conseqüência, maximizar os resultados 

das ações sociais realizadas por estas organizações em favor da população carente de 

Itatiba. 

 

Tomando-se como base as categorias levantadas na pesquisa teórica, são 

apresentados graficamente e analisados os resultados provenientes da aplicação dos 

formulários e das observações captadas através das visitas realizadas. Tais informações 

foram tabuladas de maneira a proporcionar um retrato fidedigno da realidade 

encontrada. 

 

As categorias estabelecidas permitem uma análise do contexto interno e externo 

das organizações pesquisadas. No contexto interno verifica-se a gestão dessas 

organizações, por meio da análise de informações e dados como: tempo de existência, 

constituição jurídica, títulos e certificados, conselhos aos quais pertencem, classificação, 

áreas de atuação, público beneficiado, funções gerenciais, além de informações sobre o 

quadro profissional, nível de escolaridade, remuneração, informações relativas à 

captação de recursos e fontes de financiamento, entre outras. No contexto externo, 

verifica-se o grau de interação entre as organizações pesquisadas, todas pertencentes à 

AEASFI – Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba e 

sua atuação em rede, além da relação destas com outras organizações sociais sem fins 

lucrativos não pertencentes ao universo da AEASFI no compartilhamento de 

informações, conhecimento, melhores práticas e no desenvolvimento de ações sociais 

conjuntas de forma a observar a contribuição desta interação no dia a dia das 

organizações, na gestão e principalmente no atendimento das necessidades locais da 

cidade de Itatiba. 
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3.1 Caracterização das organizações 

 

As primeiras 5 questões do formulário permitem visualizar: o tempo de 

existência, a constituição jurídica, os títulos e certificados que as organizações possuem, 

os conselhos aos quais elas fazem parte e suas respectivas classificações. 

 

Das 17 organizações que responderam ao formulário, 16 (94,12%) existem há 

mais de 3 anos, ou seja, estão aptas a obter todos os títulos e certificados que desejarem 

(Gráfico 1). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Menos de 3 anos De 3 à 10 anos De 11 à 20 anos

De 21 à 30 anos Acima de 30 anos
 

Gráfico 1 – Tempo de existência das organizações 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Sobre a constituição jurídica, foi constatado que 100% das organizações 

pesquisadas são associações (Gráfico 2). 
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100%

Associação

 

Gráfico 2 – Constituição jurídica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Quanto aos títulos e certificados, a composição das organizações pesquisadas 

está exposta no gráfico 3. Das 17 pesquisadas, somente 3 (17,65%) possuem o 

certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 5 

(29,41%) possuem o certificado de Filantropia. 
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Gráfico 3 – Títulos e certificados 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quanto ao título de Utilidade Pública percebe-se que 10 organizações, o que 

corresponde a 58,82% do total pesquisado, informaram possuí-lo. Deste universo, as 10 

organizações são detentoras do título de Utilidade Pública Municipal, entretanto 

somente 5 são, também, detentoras do título de Utilidade Pública Federal. 

 

É importante ressaltar que 12 organizações (70,59%), conforme demonstra a 

gráfico 5, não possuem o título de Utilidade Pública Federal, que dá o direito às pessoas 

jurídicas de deduzir parte das doações do imposto de renda a pagar. Além disso, tal 

título é pré-requisito para se obter o registro no Conselho Nacional de Assistência 

Social e posteriormente o Certificado de Filantropia (CEBAS). 
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Gráfico 4 – Título de Utilidade Pública 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Percebe-se que 15 organizações pesquisadas (88,24%) possuem pelo menos o 

registro no Conselho Municipal de Assistência Social, entretanto apenas 5 organizações 

(29,41%) possuem o registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Vale ressaltar 

que somente após se obter o registro no Conselho Nacional de Assistência Social é 

possível requerer o Certificado de Filantropia, que, apresentado ao INSS, isenta do 

pagamento dos encargos previdenciários os funcionários da organização. 
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Gráfico 5 – Registro no Conselho de Assistência Social 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

3.2 Áreas de atuação 

 

Quando se analisa a captação de recursos, a tendência é que cada organização 

social capte para satisfazer as necessidades da comunidade e não as necessidades 

internas da organização. Para isto é importante verificar quem é o público beneficiário e 

de que forma serão afetados, positiva ou negativamente, pelo projeto. 

 

Segundo Weeden (1998), as organizações que desejam investir no social devem 

identificar uma área de atuação, para que tais investimentos proporcionem o 

desenvolvimento social a longo prazo. Se a empresa investir numa campanha antidrogas 

para jovens no primeiro ano, e no ano seguinte investir no combate às queimadas numa 

determinada região do país, nunca poderá acompanhar o real desenvolvimento social 

proporcionado pelos recursos investidos, pois estes se dão a longo prazo. 

 

Da mesma forma, a organização social é convidada a refletir e estabelecer um 

foco de atuação para maximizar esforços e recursos em prol de uma causa ou 

atendimento de uma demanda. Os problemas sociais são bastante abrangentes, não são 

isolados; contudo, ao estabelecer o foco de atuação da organização de assistência social, 
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pode-se desenvolver uma expertise que contribui para alcançar melhores resultados em 

prol do bem comum. 
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Gráfico 6 – Áreas de atividades 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 7 – Quantidade de áreas de atividades por organização 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesta pesquisa, 7 organizações (41,18% do total) afirmaram desenvolver 

atividades em mais de uma área. Isto ressalta que, seguindo a recomendação de diversos 

autores como Tenório (2006) e Fontanella (2001), elas devem repensar seus objetivos 
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para conseguir focar mais a área de atuação. A maioria das entidades pesquisadas é de 

pequeno porte, portanto não justifica terem tantas áreas de atividade. 

 

Do total de organizações entrevistadas, 10 organizações (58,82%) têm seu foco 

de atuação claramente estabelecido em uma única área de atividade; 5 organizações 

(29,41%) têm seu foco em 2 áreas de atividade; 1 organização (5,88%) tem seu foco em 

3 áreas de atividade e 1 organização (5,88%) tem seu foco em 4 áreas de atividade, 

perfazendo o total de 17 organizações. 

 

Foi verificada a informação do público atendido pelas organizações com o 

intuito de conhecer a realidade local. Nota-se que a maioria das organizações 

pesquisadas atende a comunidade em geral (47,06%), o que é característico de 

organizações que desenvolvem ações na área de assistência social. 
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Gráfico 8 – Público atendido 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

3.3 Funções gerenciais nas organizações 

 

É fundamental para o aumento das chances de sucesso de uma organização que 

as definições estratégicas sejam realizadas de forma clara e objetiva, através de um 

planejamento bem estruturado. 
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Em busca de uma atuação profissional, de forma a otimizar a utilização dos 

recursos disponíveis e maximizar os resultados esperados, é importante que o gestor 

aplique de maneira eficiente as funções gerenciais essenciais da administração, 

conforme mencionado no capítulo 3.2 deste trabalho. Nesta linha, torna-se 

imprescindível o estabelecimento da missão de uma organização, pois é por intermédio 

desta diretriz que se inicia o processo de aprendizagem da organização, estabelecendo o 

foco de atuação e o público beneficiado. O planejamento é assim considerado o núcleo 

da administração estratégica, sendo a “consistência de comportamento ao longo do 

tempo” (MINTZBERG et al., 2000). 

 

A análise dos resultados indica que todas as organizações pesquisadas (100%), 

consideradas de pequeno, médio ou grande porte, possuem uma missão definida, bem 

estruturada, estabelecendo de forma objetiva seu foco de atuação e seu público 

beneficiado com as ações sociais s serem desenvolvidas. 
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Gráfico 9 – Organizações que possuem uma missão objetiva / bem estruturada 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Assim como o planejamento, a organização, a direção e o controle também são 

funções gerenciais que auxiliam o gestor na condução de uma organização, na busca de 
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uma atuação profissional. Para tanto, é necessário sistematizar processos, regras, 

procedimentos e rotinas, definir cargos, papéis e responsabilidades, estabelecer 

indicadores, contratar profissionais com perfil adequado ao desempenho das funções 

previamente determinadas, alinhar expectativas tanto dos profissionais quanto dos 

voluntários da organização de forma a conseguir que todos trabalhem da melhor 

maneira possível em prol de um objetivo comum, etc. 

 

Nas tabelas abaixo (1 à 5), podemos observar um panorama sobre a adoção ou 

não, por parte das organizações, de algumas ações relacionadas ao planejamento, 

organização, controle, avaliação e comunicação. A união das respostas dos 

questionários aplicados e das percepções obtidas a partir das visitas realizadas em cada 

uma das organizações sociais pesquisadas, nos auxiliaram nas análises e, 

posteriormente, nas conclusões apresentadas ao final deste trabalho. 

 

 

Tabela 1 – Existência de ações de PLANEJAMENTO 

 

 SIM NÃO 

TOTAL 

ORGANIZAÇÕES 

É constituída formalmente ? (Ata 
Assembléia da Fundação, Estatuto, 

CNPJ, inscrição no(s) conselho(s) 
correspondente(s), etc) 17 0 17 

Tem objetivos bem definidos ? 17 0 17 

Tem um entendimento das 
necessidades atuais e futuras ? 
(planejamento de curto, médio e longo 
prazos) 14 3 17 

Possui uma linha de atuação definida ? 
(foco, público-alvo) 16 1 17 

Possui programas definidos ? 16 1 17 

Realiza orçamentos anuais ? 16 1 17 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quanto ao planejamento as organizações, de uma forma geral, o realizaram no 

passado (desde a sua fundação) e continuam mantendo uma certa freqüência quanto à 

revisitação de seus aspectos fundamentais (missão, visão, valores) com o intuito de 

manterem o foco em seus objetivos e público beneficiado. Do total pesquisado, 14 

organizações (82,35%) procuram atualizar anualmente seu planejamento estratégico, 

reavaliando as necessidades e as ações a serem realizadas no curto, médio e longo 
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prazo, de forma a corrigir em tempo eventuais distorções de rumo no plano inicialmente 

traçado, maximizando assim as chances de um resultado positivo ao final do período. 

Somente 1 organização (5,88% do total), apesar de possuir sua missão objetiva e bem 

estruturada, não consegue manter uma linha de atuação e programas a serem 

desenvolvidos bem definidos. Acredita-se que isto ocorra, parte em razão das 

necessidades diversas de seu público beneficiado, parte em razão da falta de estrutura da 

organização e meios de subsistência e parte em razão da falta de um corpo de 

profissionais alinhados aos seus perfis de atuação, contando basicamente com a 

colaboração de voluntários para a realização das atividades da organização. Aliado aos 

fatos apresentados acima, a falta de compromisso por parte do poder público local 

também contribui para a precariedade do atendimento e a incerteza da sustentabilidade 

desta organização. 

 

 

Tabela 2 – Existência de ações de ORGANIZAÇÃO 

 

 SIM NÃO 

TOTAL 

ORGANIZAÇÕES 

Tem a definição geral de seus 
processos de gestão ? 14 3 17 

Tem a definição geral de seus 
processos de operação ? 14 3 17 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

A existência de processos de gestão e operação bem estruturados é fundamental 

no dia a dia de uma organização. Ter definidos seu estatuto, organograma, regimento 

interno, manuais de procedimentos e rotinas, descrição de cargos e responsabilidades, 

entre outros, é fator crucial para o bom funcionamento de uma organização, pois a falta 

destes afeta diretamente seu desempenho e eficiência, colocando em risco a 

continuidade de seu funcionamento no médio e longo prazo. 

 

Do total pesquisado, 14 organizações (82,35%) afirmam terem seus processos de 

gestão e operação bem definidos, entretanto, percebe-se através das visitas realizadas, 

que as organizações de menor porte nem sempre tem seus processos bem claros e 

definidos, tendo um impacto direto e perceptível em seu funcionamento. 
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Tabela 3 – Existência de ações de CONTROLE 

 

 SIM NÃO 

TOTAL 

ORGANIZAÇÕES 

Efetua análise detalhada e periódica 
dos pontos fortes e pontos a serem 
melhorados (análise interna da 
Organização) ? 15 2 17 

Efetua análise detalhada e periódica 
das oportunidades e ameaças (análise 
externa da Organização) ? 13 4 17 

Realiza acompanhamento diário do 
fluxo de caixa ? 16 1 17 

Possui previsão de recebimento mensal 
? 14 3 17 

Executa o acompanhamento do 
recebimento ? 14 3 17 

Realiza o detalhamento dos 

recebimentos por projeto ? 13 4 17 

Realiza o controle de recebimentos por 
fonte de financiamento ? 13 4 17 

Possui o detalhamento de doações 
recebidas por mês ? 13 4 17 

Realiza o acompanhamento por 
doadores ? 13 4 17 

Realiza a consolidação anual de todos 
os recebimentos ? 15 2 17 

Possui previsão de despesas mensais ? 17 0 17 

Realiza acompanhamento mensal das 
despesas ? 16 1 17 

Contempla o detalhamento das 
despesas por projeto ? 13 4 17 

Realiza a consolidação anual de todas 
as despesas ? 16 1 17 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Estas ações são importantíssimas para que a organização não perca o controle 

das informações de suas atividades/projetos desenvolvidos, da quantidade de pessoas 

que estão sendo ou não beneficiadas, dos custos totais e por projeto, dos recebimentos 

totais e por projeto, entre outros, bem como monitorar os indicadores de processo e de 

resultado, de forma que se possa, a qualquer tempo, tomar medidas corretivas no 

sentido de ajustar um processo ou procedimento específico a fim de minimizar ou 

neutralizar os efeitos negativos e colocar a atividade ou projeto da organização 

novamente no rumo esperado/desejado. 
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De alguma maneira, as organizações pesquisadas possuem um controle sobre as 

informações de suas atividades desenvolvidas, entretanto, quando examinamos de forma 

mais aprofundada, principalmente em alguns detalhes importantes aos processos de 

prestação de contas, entre outros, percebemos que algumas organizações falham no 

detalhamento de informações fundamentais ao cumprimento das exigências 

determinadas por alguns processos de captação, como o controle de recebimento por 

fonte de financiadores, de recebimento por projetos, de despesas por projetos, de 

público beneficiado por projeto, etc. 

 

Tabela 4 – Existência de ações de AVALIAÇÃO 

 

 SIM NÃO 

TOTAL 

ORGANIZAÇÕES 

Aplica em suas atividades / projetos 

executados pesquisa de satisfação do 
público atendido ? 12 5 17 

Tem implementado em suas atividades 
/ projetos algum sistema de 
monitoramente e avaliação de 
desempenho ? 12 5 17 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Deve-se entender avaliação não como uma ação pontual a ser aplicada pela 

organização num dado momento, mas como uma cultura organizacional a ser 

desenvolvida face sua importância, sendo crucial para o sucesso de uma atividade ou 

projeto, pois os indicadores (ex-ante, de processo e/ou de resultado) a serem 

mensurados/monitorados serão construídos desde a sua concepção. Trata-se de um 

processo de aprendizagem contínua, cuja integração às atividades da organização e 

reflexão sobre a realidade observada devem promover um redirecionamento a fim de 

proporcionar o resultado positivo desenhado/esperado inicialmente. 

 

O envolvimento de todos os atores no processo, dando um destaque especial ao 

público beneficiado, é de suma importância, visto que o sucesso de uma atividade, 

projeto ou mesmo da organização passa, inexoravelmente, pelo atendimento das 

necessidades e expectativas dos mesmos. 
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Tabela 5 – Existência de ações de COMUNICAÇÃO 

 

 SIM NÃO 

TOTAL 

ORGANIZAÇÕES 

Realiza o Balanço Social anualmente ? 15 2 17 

Publica o Balanço Social em mídia 
impressa (jornal, revista) ? 11 6 17 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A comunicação em qualquer organização é fundamental pra o bom desempenho 

das atividades e para se atingir as metas desejadas. No terceiro setor, isto é ainda mais 

importante, pois a organização está trabalhando com dinheiro captado de fontes externas 

com vistas ao atendimento de seu público-alvo, sendo fundamental que a comunicação 

seja trabalhada no âmbito interno e externo, de forma a maximizar os resultados com as 

ações/projetos empreendidos e dar visibilidade e transparência à população de suas 

atividades realizadas e resultados alcançados. 

 

 

3.4 Recursos humanos 

 

Para o bom funcionamento de uma organização ou empresa, seja do primeiro, 

segundo ou terceiro setor, é importante se ter um corpo de funcionários e voluntários 

capacitados a exercerem as funções para as quais foram designados. Para tanto, é 

fundamental que os funcionários e voluntários de uma organização tenham o perfil e o 

conhecimento técnico necessários para desempenharem satisfatoriamente suas funções, 

de forma a atingirem os objetivos esperados. 

 

Neste sentido, o papel do gestor, principalmente nas organizações sociais sem 

fins lucrativos, é fundamental, pois além de serem os responsáveis pela condução da 

organização, devem ter a habilidade de influenciar o corpo de profissionais a se 

comprometerem com a busca de objetivos comuns, exercendo sua liderança de forma a 

esclarecer a missão, motivar as pessoas e dar à organização um sentido de propósito. 

 

Abaixo, podemos observar (Quadro 3) com os respectivos cargos ocupados e 

profissão/escolaridade dos responsáveis pela gestão das 17 organizações pesquisadas: 
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CARGO 
PROFISSÃO / 

ESCOLARIDADE 

Presidente Sociólogo 

Administrador Professor (Magistério) 

Presidente 2º grau completo 

Coord. Administrativo Administrador 

Administrador Social Administrador 

Administrador Social Administrador 

Presidente Advogado 

Presidente 2º grau completo 

Presidente 2º grau completo 

Diretor Executivo Superior incompleto 

Vice-presidente 2º grau completo 

Gerente Administrativo Fonoaudiólogo 

Provedor Administrador 

Coord. Técnico Psicólogo 

Diretor Pedagogo 

Coord. Técnico Psicólogo 

Presidente 2º grau completo 

Quadro 3 – Cargo e Profissão e/ou Escolaridade dos gestores das organizações 

pesquisadas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Somente 4 organizações (23,53%) possuem seus gestores com formação em 

Administração, 5 organizações (29,41%) possuem seus gestores sem formação superior 

(2º grau completo), 7 organizações (41,18%) possuem seus gestores com formação em 

diversas áreas e 1 organização (5,88%) possui seu gestor com superior incompleto. 
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Das 17 organizações pesquisadas, nota-se que existe uma heterogeneidade nos 

tipos de vínculos de seu corpo profissional, sendo compostos basicamente por 

funcionários contratados (CLT), prestadores de serviços (PJ) e voluntários, todos 

trabalhando em prol do atendimento das necessidades dos públicos beneficiados. 
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Gráfico 10 – Tipos de vínculos nas organizações pesquisadas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

As organizações que mais contam com funcionários contratados (CLT) são as 

detentoras de certificado de Filantropia, que isenta o pagamento dos encargos 

previdenciários, reduzindo o custo por funcionário. 
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Quanto aos salários pagos ao corpo profissional remunerado percebe-se que, de 

maneira geral, são compatíveis com os valores praticados pelo terceiro setor (base: piso 

da categoria “versus” mercado), sendo que, em alguns casos, em função do tamanho da 

organização e público beneficiado, percebe-se que os níveis salariais são sensivelmente 

mais altos que nas demais organizações pesquisadas. 
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Gráfico 11 – Níveis salariais praticados nas organizações pesquisadas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Em relação à escolaridade, todas as organizações declararam que possuem em 

seu corpo de profissionais pessoas com conhecimento compatível aos cargos exercidos, 

sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Observa-se que isto ocorre 

principalmente no nível técnico, onde são necessários profissionais especializados para 

lidarem com seus respectivos públicos beneficiados (psicólogos, pedagogos, 

enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, professores, etc). Entretanto, no nível gerencial e 

administrativo nem sempre isto ocorre, se considerarmos a formação dos profissionais 

envolvidos nestas áreas. 
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3.5 Captação de recursos / fontes de financiamento 

 

A captação de recursos está diretamente relacionada ao tipo de organização, às 

titulações e certificações adquiridas (Utilidade Pública, Organização Social, OSCIP, 

Filantropia) e principalmente às estratégias adotadas pelas mesmas em função de seu 

planejamento, de sua gestão, de seu foco, de seu público beneficiado, etc. 

 

Percebe-se que se as organizações, desde o início de sua existência, realizam um 

planejamento adequado, tomando em conta a missão, visão e valores da organização, 

seu foco, objetivos, entre outros elementos estratégicos, tornam-se muito mais claras 

quais as possibilidades em termos de captação de recursos que ela poderá realizar, em 

decorrência das leis vigentes que regem as obrigações públicas nos níveis municipal, 

estadual e federal quanto ao seu público beneficiado, em decorrência das possíveis 

fontes de recursos e financiamentos disponíveis para captação, entre outras atividades 

que possam ser exploradas pela organização. 

 

Segue abaixo Gráfico 12 com as fontes de captação de recursos exploradas pelas 

organizações pesquisadas: 

 

 

13 4

11 6

3 14

11 6

4 13

0 5 10 15 20

Recursos financeiros recebidos da iniciativa pública
Municipal

Recursos financeiros recebidos da iniciativa pública
Estadual

Recursos financeiros recebidos da iniciativa pública
Federal

Doação PF+PJ

Outras Fontes (isenção patronal, venda de produtos +
serviços, materiais, etc)

SIM NÃO

 

Gráfico 12 – Fontes de captação de recursos exploradas pelas organizações 

Fonte: elaborado pelo autor 
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É fundamental que as organizações pensem sua estratégia de curto, médio e 

longo prazo para que busquem formas responsáveis de sustentabilidade, a fim de que 

possam oferecer um serviço público contínuo e de qualidade à população. 

 

A diversificação das fontes de receita de uma organização é importantíssima 

para que a mesma não fique na mão de uma única fonte, colocando em risco a 

disponibilização dos produtos e serviços oferecidos. 

 

Esta é uma área que depende diretamente de profissionais qualificados para 

estabelecer as estratégias e determinar quais os caminhos a serem seguidos para que 

uma organização consiga atingir os seus objetivos. 

 

Somente 4 organizações 23,53% do total pesquisado captam recursos nos vários 

níveis públicos (municipal, estadual e federal), nos níveis privados (pessoas físicas e 

jurídicas, seja por meio de doações, projetos, etc) e através da geração de renda com 

atividades próprias desenvolvidas por estas organizações sociais. 

 

Ao delimitar as organizações pesquisadas entre as que receberam doações de 

empresas privadas e as que não receberam, pode-se analisar que as organizações de 

maior porte estão tendo mais facilidade de acesso aos recursos financeiros junto às 

empresas privadas. 

 

A captação de recursos é uma atividade bastante complexa, pois além de 

conhecer o mercado e saber escrever projetos, a organização social deve ter a sua 

contabilidade transparente, contemplando sua real situação financeira. A auditoria 

externa e a comunicação proporcionam, tanto à organização social quanto à comunidade 

em geral, legitimidade da aplicação dos recursos, facilitando o estabelecimento de novas 

parcerias. 
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3.6 Redes sociais 

 

As redes sociais organizam-se a partir da estruturação das relações que se 

estabelecem entre organizações ou diversos atores em busca dos mesmos interesses, o 

que resulta em um poder de mobilização. 

 

Foram feitas análises para entender os padrões das relações entre as 

organizações sociais pertencentes à AEASFI e os demais atores envolvidos e sua rede 

de ajuda mútua no atendimento das necessidades da população de Itatiba, nos mais 

diversos segmentos da assistência social, e na troca de informações, experiências e 

melhores práticas profissionais. 

 

Observa-se, a partir das análises realizadas, que a busca pelo atendimento das 

necessidades da população se torna a força motriz para que algumas organizações 

ultrapassem seus limites no sentido da busca pelo agir em conjunto, procurando 

compartilhar informações estratégicas, fundamentais para a gestão do dia a dia das 

organizações, a troca de experiências, de contatos, de conhecimento e, em certa medida, 

até mesmo o compartilhamento / troca de materiais, mão-de-obra, entre outras coisas, 

visando à integração tão necessária para que a população possa ser melhor atendida em 

suas necessidades fundamentais. 

 

É claro que todo este movimento de trabalho em rede e cooperação mútua ainda 

se mostra muito incipiente, pois as organizações precisam quebrar certos paradigmas 

como o fato de algumas se considerarem concorrentes entre si, ou menos importantes de 

acordo com o seu segmento de atuação e, consequentemente, menos amparadas pela 

legislação específica em vigor, etc. 

 

Assim, partiu-se da premissa que as organizações desta rede de alguma forma 

auxiliam e são auxiliadas por outras organizações envolvidas no atendimento das 

necessidades fundamentais da população local, gerando um fator positivo nos processos 

de gestão e principalmente de comunicação entre estas organizações e os demais atores, 

como o poder público e a própria comunidade. 
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Nesse contexto, objetiva-se verificar como se dá a formação da rede social 

espontânea e solidária entre as principais organizações. São elas: organizações 

pertencentes à AEASFI – Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e 

Filantrópicas de Itatiba e demais organizações sociais que não fazem parte da AEASFI 

mas que tem algum tipo de interação com estas organizações, podendo ou não fazerem 

parte do universo da assistência social. 

 

As organizações pertencentes à AEASFI, principalmente as mais antigas e as de 

maior porte, portanto supostamente mais bem estruturadas em termos de recursos 

humanos e financeiros, assumem o papel de integradoras das relações. Elas detêm o 

poder de condução da coesão social do grupo, além de serem exemplos para as demais 

organizações. 

 

Para identificar as características da rede mediante as relações entre as 

organizações da AEASFI, buscou-se observar o processo de comunicação em torno dos 

principais atores do grupo. 

 

Para evidenciar as relações que as organizações estabeleceram entre si, cada uma 

identificou o máximo de organizações pertencentes à AEASFI com as quais mantinha 

contato, tendo sido explorado a freqüência destes contatos, a forma, com quais pessoas, 

com qual objetivo, além de ter sido questionado o estabelecimento de parcerias no 

desenvolvimento de atividades e em que constituíam estas parcerias. Para não se 

restringir ao universo da AEASFI, visto que o município tem várias outras organizações 

e atores importantes, pediu-se às organizações pesquisadas para identificarem outros 

atores que pudessem de alguma forma estar envolvidos com a rede, explorando-se as 

mesmas variáveis mencionadas anteriormente (APÊNDICE B). 

 

No total, foram apontados pelo grupo 99 vínculos envolvendo 44 atores, ou seja, 

os 17 que responderam às questões e mais 27 que foram citados, configurando a 

existência de vínculos unilaterais. Muitos atores citaram e foram citados, ou seja, 

caracterizando a existência de vínculos bidirecionais entre eles. 

 

Segundo Hanneman (2001), a forma como os atores estão vinculados uns aos 

outros é importante para o entendimento de seus comportamentos na rede. Esta estrutura 
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relacional da rede estudada, seus nós e vínculos, pode ser vista no sociograma das 

relações das organizações pesquisadas e demais organizações envolvidas (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1 - Sociograma das relações das organizações pesquisadas e demais organizações 

envolvidas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Para a compreensão da posição dos atores na rede, apresentam-se na Tabela 6 as 

métricas calculadas para os membros da rede. São elas: centralidade de intermediação, 

centralidade de proximidade e centralidade de autovetor. 
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Tabela 6 – Métricas da rede de relacionamentos das organizações pesquisadas e demais 

atores envolvidos 

 

AT O R E S

G R AU DE  

E NT R ADA

G R AU DE  

S AÍDA

C E NT R AL IDADE  

DE  

INT E R ME DIAÇ ÃO

C E NT R AL IDADE  

DE  

P R O X IMIDADE

C E NT R AL IDADE  

DE  AUT O VE T O R

C O E F IC IE NT E  

DE  

AG R E G AÇ ÃO

A001 7 23 1,000 1,405 0,456 0,075

A002 4 2 0,002 2,214 0,163 0,400

A003 6 15 0,205 1,810 0,369 0,146

A004 2 2 0,003 2,500 0,124 0,250

A005 6 5 0,083 1,952 0,258 0,264

A006 9 1 0,098 1,976 0,295 0,311

A007 2 4 0,010 2,238 0,145 0,150

A008 4 4 0,098 2,024 0,165 0,333

A009 6 8 0,056 1,976 0,300 0,218

A010 3 5 0,359 2,024 0,116 0,054

A011 3 5 0,153 2,048 0,213 0,250

A012 1 3 0,220 2,238 0,058 0,000

A013 1 5 0,000 2,214 0,180 0,550

A014 2 2 0,000 2,190 0,127 0,667

A015 1 6 0,097 2,095 0,195 0,286

A016 4 6 0,044 2,048 0,241 0,304

A017 2 3 0,004 2,143 0,147 0,667

A018 2 0 0,000 2,333 0,092 0,500

A019 4 0 0,003 2,190 0,142 0,500

A021 1 0 0,000 2,952 0,036 0,000

A022 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A023 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A024 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A025 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A026 1 0 0,000 3,000 0,020 0,000

A027 2 0 0,000 2,262 0,101 1,000

A028 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A029 1 0 0,000 2,381 0,056 0,000

A030 2 0 0,000 2,333 0,092 0,500

A031 3 0 0,000 2,476 0,113 0,833

A032 2 0 0,000 2,762 0,075 1,000

A033 2 0 0,000 2,738 0,069 0,500

A034 1 0 0,000 3,000 0,014 0,000

A035 1 0 0,000 3,000 0,014 0,000

A036 1 0 0,000 3,000 0,014 0,000

A037 1 0 0,000 3,000 0,014 0,000

A038 1 0 0,000 3,000 0,014 0,000

A039 1 0 0,000 3,024 0,026 0,000

A040 1 0 0,000 3,024 0,026 0,000

A041 1 0 0,000 3,214 0,007 0,000

A042 1 0 0,000 3,214 0,007 0,000

A043 1 0 0,000 3,214 0,007 0,000
A044 1 0 0,000 3,071 0,024 0,000  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 6 verifica-se que os atores A001 e A006 apresentam um número 

elevado de relacionamentos comparados relativamente aos demais atores, pois são 

mencionados, respectivamente, por outros sete e nove atores (grau de entrada igual a 7 e 

9). Tais atores, portanto, estabelecem relações com um número significativo do grupo 
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pesquisado, o que sugere sua relevância na rede e reitera o que diz Hanneman (2001), 

que a partir de um número considerável de relações o ator consegue exercer influência 

sobre os demais atores da rede, podendo gerar dependência e fluxo de informações. 

 

Os atores A003, A005 e A009 igualmente apresentam significantes números de 

vínculos estabelecidos na rede, com grau de entrada igual a 6 e graus de saída iguais a 

15, 5 e 8, respectivamente, o que indica relação bidirecional. 

 

Com o indicador de centralidade de intermediação (Figura 2), percebe-se que o 

ator A001 possui relevância no grupo, obtendo o maior valor (1,000) nessa métrica. 

Além do elevado grau de centralidade de intermediação, este ator detém um alto número 

de vínculos de entrada, no âmbito do limite estabelecido neste estudo, identificando-o 

como o principal ator da rede, com capacidade de conectar outros atores, além de 

detentor e difusor de informações. Trata-se da Rede de Voluntários de Combate ao 

Câncer de Itatiba, coordenado pelas Sras. Rotarianas, que devido à sua importância e 

grau de articulação na sociedade, claramente detém o poder, a informação e a 

capacidade de influenciar os atores da rede. 

 

Os atores A010, A012 e A003 também possuem uma posição favorável na 

métrica: 0.359, 0.220, e 0.205, respectivamente. Tratam-se das organizações Desafio 

Jovem - Centro de Prevenção e Reabilitação de Vidas de Itatiba, Instituto Passo a Passo 

e Casa Espírita Irmão de Assis, sendo esta última dirigida pela presidente da AEASFI e, 

portanto tendo o contato com as demais organizações facilitado. Todos os atores aqui 

mencionados mantêm relações bidirecionais com outros atores. 

 

Do total, 12 atores obtiveram baixos índices de centralidade de intermediação, 

ou seja, possuem pouca capacidade de intermediar relações com os outros atores, ainda 

conforme a Figura 2. O restante, ou seja, 28 atores, que obtiveram índice zero, não 

possuem nenhum poder para intermediar a informação que flui pela rede. 

 

A análise desta figura ainda permite outros desdobramentos. Verifica-se que, 

apesar do ator A001 ter um papel central na rede, outros atores também se destacam na 

articulação dos demais atores da rede. São eles: A003, A005, A006, A008, A009, A010, 

A011, A012, A015 e A016. 
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Figura 2 - Sociograma das relações das organizações pesquisadas e demais atores 

envolvidos, estabelecido a partir da métrica de centralidade de intermediação 

Fonte: elaborado pelo autor 

Obs.: o tamanho dos nós varia de acordo com o valor da métrica de centralidade de 

intermediação. 

 

A centralidade de proximidade (Figura 3) apresenta a capacidade do ator de 

vincular-se aos demais, ou seja, quão próximo o nó está dos outros, baseado na 

distância, ou seja, o caminho mais curto entre dois nós, considerando-se as distâncias 

diretas e indiretas. Ao contrário das outras métricas de centralidade, neste caso a menor 

pontuação indica a posição mais central na rede. Além disso, tal métrica revela a 

potencialidade do ator de disseminar informações na rede. 

 

Os laços estabelecidos entre os atores mais próximos e alguns laços 

estabelecidos de modo aleatório entre alguns nós transformam a rede em um mundo 

pequeno (WATTS, 2003). Tal conceito é perceptível na rede pesquisada. 

 

Quanto mais conexões um nó possui, maiores são suas probabilidades de obter 

novas conexões. Barabási (2002) chamou esta característica de conexão preferencial, 

quando um novo nó tende a se conectar a um nó pré-existente, porém, com mais 

conexões. (BARABÁSI, 2002, p. 86). De acordo com esse modelo, as redes não são 

constituídas de nós igualitários, ou seja, com a possibilidade de terem, mais ou menos, o 

mesmo número de ligações. Ao contrário, elas possuem nós que são altamente 
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conectados (ricos - hubs ou conectores) e uma grande maioria de nós com poucas 

conexões. 

 

Na rede pesquisa, apresentada na Figura 3, o ator A001 é o que apresenta o 

menor valor (1.405), ou seja, é o ator mais central, que está mais próximo dos demais 

em razão dos vínculos que possui com o mínimo de intermediários. Neste estudo, trata-

se da Rede de Voluntários de Combate ao Câncer de Itatiba. Essa situação ocorre de 

forma considerável mas com menos intensidade entre os atores A003 (1.810), A005 

(1.952), A006 (1.976) e A009 (1.976). 

 

Esses valores indicam que tais atores estão mais próximos de outros, mantendo 

conexões mais densas na rede, de forma que quanto mais próximos mais centrais eles 

são. Gómes et al. (2003) afirmam que a centralidade de proximidade representa 

independência, significando a possibilidade de comunicação com muitos atores em uma 

rede, com um número mínimo de intermediários. A Tabela 6 apresenta o índice de 

centralidade de proximidade dos atores conectados à rede revelando que quanto menor o 

índice, mais próximo um ator encontra-se de todos os outros. Segundo Marteleto (2001, 

p. 78), o ator é “tão mais central quanto menor o caminho que ele precisa percorrer para 

alcançar os outros elos da rede”. 

 

 

 

 

Figura 3 - Sociograma das relações das organizações pesquisadas e demais atores 

envolvidos, estabelecido a partir das métricas de centralidade de proximidade 

Fonte: elaborado pelo autor 

Obs.: o tamanho dos nós varia de acordo com o valor da métrica de centralidade de 

proximidade. 
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Por fim, considerando-se a centralidade de autovetor (Figura 4), onde a 

centralidade de um ator é adicionada às centralidades daqueles que com ele estão 

conectados, ou seja, os atores conectados com muitos outros atores, que também são 

bem conectados na rede, possibilita difundir informações muito mais rápido do que 

alguém que tenha apenas conexões com pessoas que possuem poucas conexões em uma 

rede. 

 

A medida de centralidade de autovetor classifica o vínculo como mais central, 

pois estabelece relações com elementos que também estejam em uma posição central 

(RUHNAU, 2000). A centralidade de um elemento é uma combinação linear das 

centralidades dos elementos com ele conectados (BONACICH, 1987). 

 

Pode-se identificar que o ator A001 é o que possui o maior valor nesta métrica 

na rede (0,456). Ou seja, ele desempenha um importante papel na rede em termos de 

estrutura global. Sua importância deve-se ao fato de estar vinculado à disseminação de 

informação, valorizando quem se conecta a ele. Evidencia-se, ainda, que em virtude da 

métrica variar de 0 a 1 e as métricas individuais apresentarem valores abaixo da média 

(0,5), revela que não há eficiência na fluidez de comunicação na rede. 

 

 

 

 

Figura 4 - Sociograma das relações das organizações pesquisadas e demais atores 

envolvidos, estabelecido a partir das métricas de centralidade de autovetor 

Fonte: elaborado pelo autor 

Obs.: o tamanho dos nós varia de acordo com o valor da métrica de centralidade de autovetor. 



 

 

83 

 

A partir das análises da rede pesquisada, infere-se que a rede apresenta um 

espaço de interação que possibilita a formação de vínculos entre os atores, por meio de 

contatos que facilitam a disseminação e intensificação de informações e conhecimentos, 

aprimorando o acesso e uso dos recursos integrados disponíveis na rede para o alcance 

do objetivo comum do grupo, qual seja o atendimento das necessidades fundamentais da 

população local. 

 

Porém, ressalta-se que a intensidade das relações e a confiança mútua dependem 

do consenso dos indivíduos que nelas interagem quanto à opinião que possuem sobre os 

demais, formada a partir da percepção sobre o outro, a qual reforça ou não o 

comportamento de cada um. 

 

Configura-se, portanto, a rede pesquisada como um espaço ainda tímido em suas 

interações e compartilhamentos, verificado a partir das relações que as organizações 

estabelecem entre si no seu dia a dia e face ao potencial de crescimento apresentado, 

sendo necessário que cada ator da rede se conscientize da importância de tal interação 

na troca de informações, conhecimentos e experiências, de forma a fortalecer sua gestão 

e maximizar os resultados esperados de suas ações sociais em favor da população de 

Itatiba. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consciência da ação social transformadora muitas vezes faz com que as 

organizações sociais sem fins lucrativos estejam fortemente focadas na causa, relegando 

à segundo plano o “como fazer”, fundamental para se atingir o objetivo principal que é 

o atendimento das necessidades sociais. 

 

Somente as organizações do terceiro setor bem estruturadas e conscientes de 

seus objetivos conseguem desenvolver estratégias adequadas para obter acesso a 

financiamentos necessários para a realização de suas ações sociais. As decisões sobre 

investimentos são tomadas com base no resultado, e esses resultados são medidos por 

indicadores e conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, visando ao 

desenvolvimento social. 

 

Em face das reflexões e do cenário apresentado, o desenvolvimento social exige 

novos atores, redefinindo-se oportunidades e responsabilidades. Numa sociedade em 

que cresce a desigualdade social, emergem parcerias entre diferentes atores que buscam 

desenvolver ações de interesse público. 

 

Nessa linha, podemos inferir que cada vez mais se tornam necessárias as 

interações entre os vários atores, pois a união de esforços promove a troca de idéias, de 

informações, de conhecimento, facilitando às organizações obter um grau de eficácia 

desejado para sua gestão e, consequentemente, maximizar as possibilidades de se atingir 

os objetivos traçados. 

 

Assim, é cada vez mais importante que as organizações, principalmente do 

terceiro setor, entendam que somente através de um esforço conjunto, em prol de um 

objetivo comum, ou seja, do bem estar social, é que conseguiremos dar a volta por cima 

e promover uma transformação social eficiente, eficaz e efetiva, capaz de nos mover 

para um outro nível de desenvolvimento, fundamental para que a sociedade possa 

adquirir a autonomia necessária e caminhar com suas próprias pernas, quebrando assim 

o círculo vicioso da dependência. 

 



 

 

85 

A proposta desta dissertação é a análise da gestão das organizações sociais sem 

fins lucrativos, associadas à rede AEASFI e a verificação das relações existentes na 

rede, que tem como foco o atendimento das necessidades da população de Itatiba nos 

vários segmentos da área de assistência social. Esta rede foi criada em 2002 a partir da 

necessidade que as organizações sentiram de compartilhar seus problemas, com a 

finalidade de melhorar a gestão de cada organização e as relações existentes dentro da 

rede. 

 

A partir da análise dos resultados coletados e da observação participante, foi 

possível identificar as relações existentes dentro da rede, assim como alguns aspectos da 

gestão das organizações, tais como: infra-estrutura, aspectos jurídicos, áreas de atuação, 

funções gerenciais, recursos humanos, fontes de financiamento, objetivos comuns e 

compartilhados, comprometimento, relações de troca, entre outros. 

 

Ao serem analisados os relacionamentos, identificou-se que aspectos como 

tempo de existência das organizações, tamanho, influência política de seus fundadores / 

gestores, área de atuação influenciam nas relações entre as organizações e, 

consequentemente, na gestão das mesmas em aspectos fundamentais ligados à 

sustentabilidade destas, como acesso à financiamentos, captação de recursos 

financeiros, materiais e humanos, obtenção de licenças, alvarás, participação em 

eventos, entre outros. Observou-se ainda que atores com atividades similares não 

tendem, necessariamente, a se comunicar, reforçando relações e formando subgrupos 

conforme a área de atuação de cada organização. Este reforço de relações se dá de 

forma perceptível entre organizações maiores, mais importantes e mais influentes, 

relegando a segundo plano as organizações menores, menos influentes. Dentre as 

organizações de maior influência na rede, podemos destacar 3: uma instituição ligada à 

religião, uma instituição ligada à senhoras de nível sócio-econômico-cultural 

privilegiado e uma instituição que possui o respaldo das legislações municipal, estadual 

e federal para o atendimento de seu público-alvo. 

 

A participação das organizações e/ou indivíduos, desde o início da formação da 

rede, também mostrou-se relevante, influenciando no fortalecimento das relações dentro 

da rede e na facilitação de acesso às demais organizações na obtenção de parcerias, de 

informações, etc. Isto é, quanto mais tempo o representante faz parte da rede, maior 
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influência pode exercer sobre os demais. Além disso, foi possível também comprovar 

que as pessoas que desenvolvem trabalho voluntário, em suas instituições, são mais 

comprometidas com a rede. Tal fato pode ser comprovado pelo tempo de participação e 

pelos maiores vínculos desses membros. 

 

Outra questão que merece ser destacada é quanto ao cargo ocupado pelo 

representante dentro de sua instituição podendo influenciar seu poder dentro da rede. 

Em outras palavras, foi possível observar que os indivíduos mais centrais na rede 

ocupam cargos de influência e poder dentro de suas instituições. 

 

Partindo da proposta desta dissertação, também apurou-se a hipótese do 

trabalho, ou seja, verificar se o convívio em rede fortalece o interrelacionamento entre 

as organizações, otimizando o processo de comunicação e maximizando os resultados 

de gestão de cada organização. 

 

Dessa maneira, a hipótese do trabalho é confirmada, pois a rede promove o 

fortalecimento das relações entre as organizações, facilitando o entendimento entre elas, 

otimizando a comunicação e, consequentemente, o compartilhamento de informações 

estratégicas, de melhores práticas, de ajuda mútua, o intercâmbio de mão de obra em 

alguns casos específicos, de treinamento sobre assuntos comuns como gestão, além de 

fortalecer o grupo na reivindicação coletiva, junto ao poder público, de melhores 

condições para o atendimento da população local em suas necessidades. Isso pode ser 

comprovado tanto pelos índices alcançados nas métricas de centralidade de grau, 

intermediação, proximidade e autovetor, quanto pelas inferências feitas a partir da 

observação participante. 

 

Portanto, as Redes Sociais podem ser vistas como uma forma de gestão para as 

organizações do Terceiro Setor. Contudo, não devem ser consideradas como a única ou 

a melhor forma para enfrentar os problemas sociais. Para que o funcionamento da rede 

de seja eficaz, além dos elementos inerentes a sua gestão, é necessário considerar como 

são pautadas as relações de poder. 
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Este trabalho explorou o tema gestão e redes sociais, mostrando a interrelação 

entre ambos, porém, apesar de suas contribuições, não esgotou todas as questões que 

permeiam tal assunto, reconhecendo as limitações presentes neste estudo. 

 

A principal limitação observada refere-se ao fato de que muitas organizações 

sociais ainda se enxergam como concorrentes e que supostamente estão competindo por 

recursos materiais e financeiros comuns, fazendo com que o discurso de se trabalhar em 

conjunto de forma a maximizar os potenciais individuais em prol do coletivo sejam 

colocados em xeque no momento em que estas organizações se vêem diante da 

obrigação legal de realizar as ações a que se propuseram, correndo o risco de terem que 

prestar contas ao poder público e à sociedade por seus eventuais insucessos. 

 

Sugere-se como trabalho futuro, para a ampliação dos estudos empíricos sobre 

gestão e redes sociais, a análise dos resultados obtidos com a integração das ações e dos 

processos de troca entre as organizações, visto que tais resultados tendem a ser a forma 

mais efetiva de se mensurar os impactos positivos gerados a partir destas trocas, 

podendo refletir diretamente no aprendizado, no sistema de comunicação, na melhoria 

das estruturas de gestão, no desempenho das organizações, na maximização dos 

resultados e no cumprimento dos objetivos esperados. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADO NAS 

ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS À REDE AEASFI 
 

 

PESQUISA: GESTÃO E REDES SOCIAIS: UM ESTUDO DE ORGANIZAÇÕES 

            DO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP 

 

 

OBJETIVO 

 

Pretende-se, com esta pesquisa efetuar o levantamento de informações em 100% das 

organizações que compõem a AEASFI, de forma que possamos: 

 

 Verificar a estrutura de gestão das organizações estudadas; 

 

 Verificar o grau de relações existentes entre as organizações que compõem a rede; 

 

 Verificar como as relações em rede contribuem para a eficácia da gestão de cada 

organização. 

 

 

INSTRUÇÕES / INFORMAÇÕES PARA O ENTREVISTADO 

 

(ler em voz alta ao entrevistado antes de aplicar o formulário) 

 

 Perfil do Entrevistado: o presente formulário deverá ser respondido por uma pessoa 

da organização que tenha pleno conhecimento de seu funcionamento, das questões 

administrativas, negociais, técnicas (mesmo que superficialmente) e sociais, como 

também que faça parte da articulação / interação com as organizações associadas à 

AEASFI, demais organizações sociais de Itatiba, poder público e comunidade local. 

 

 Duração: o preenchimento do presente formulário terá a duração máxima prevista de 

uma hora e trinta minutos (1:30H). 

 

 Confidencialidade: as informações aqui prestadas têm objetivo exclusivamente 

acadêmico e os resultados individuais de cada organização não serão 

disponibilizados para as demais organizações ou público em geral. 

 

 Importância: sua colaboração, bem como a acuracidade das respostas, é de suma 

importância para que tenhamos uma radiografia muito próxima da atual situação da 

AEASFI e das organizações que fazem parte da mesma para que, ao final deste 

trabalho, fiquem evidentes os pontos fortes e os pontos a serem melhorados de 

forma que a atuação individual e coletiva da associação e das organizações seja 

maximizada, refletindo positivamente no desenvolvimento social da comunidade 

itatibense. 



 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA: GESTÃO E REDES SOCIAIS: UM ESTUDO DE ORGANIZAÇÕES 

            DO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DA ENTREVISTA  

ENTREVISTADOR  
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DADOS DA ENTIDADE 

 

ENTIDADE 

ENTREVISTADA 

 

ENDEREÇO  

TELEFONE / FAX  

EMAIL  

SITE  

CNPJ  

RESPONSÁVEL PELA 

ENTIDADE 

 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

NOME COMPLETO  

CARGO QUE OCUPA NA 

ENTIDADE 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE  

DATA DE ADMISSÃO NA 

ENTIDADE 

 

 

 

 

PARTE I – ASPECTOS ESTRUTURAIS / PROFISSIONAIS / DE GESTÃO 

 

 

 

1.1 Data de abertura da Entidade: ______ / ______ 

       (mês)      (ano) 

 

 

1.2 Natureza Jurídica: 

 

 Associação 

 Fundação 

 Organização Social 
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1.3 Possui certificação ? 

 

 OSCIP 

 Filantrópica 

 Outra (s) (mencionar): 

 Nenhuma 

 

 

1.4 Pertence a qual (is) conselho(s) ? 

 

 CMAS 

 CNAS 

 CMDCA 

 CEBAS 

 Outro(s) (mencionar): 

  

 

 

1.5 Classificação da Entidade (vide quadro abaixo): 

 

Tabela de Classificação Internacional de Organizações Sem Fins Lucrativos 

(Fonte: Mapa do Terceiro Setor – Centro de Estudos do Terceiro Setor da 

EAESP/FGV) 

 

Classificação: 

 

01 Cultura e recreação; 

02 Educação e pesquisa; 

03 Saúde (hospitais, clínicas de reabilitação, residências para idosos, intervenção 

em saúde mental e crises); 

04 Serviços Sociais; 

05 Meio Ambiente (ambiente e proteção animal); 

06 Desenvolvimento e habilitação (desenvolvimento econômico social e 

comunitário, habilitação, emprego e treinamento e geração de renda); 

07 Direitos civis, defesa de direitos e direitos políticos (organizações cívicas e de 

defesa de direitos, serviços legais e legislação); 

08 Organizações filantrópicas intermediárias e promoção de voluntário; 

09 Atividades Internacionais; 

10 Organizações profissionais, de Classes e Sindicatos; 

11 Religião; 

12 Outra. Qual: _____________________________________________________ 
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1.6 Público-alvo atendido: 

 

 Criança (0 à 12)  Deficiente Físico  Desempregado 

 Adolescente (12 à 18)  Excepcional  Ex-Presidiário 

 Adulto (18 à 60)  Dependente Químico  GLBTTT (2) 

 Idoso (acima 60)  AIDS / DST (1)  Comunidade 

 Mulher  Morador de Rua  Outro ? Mencionar: 

 

Observações:  

 ________________________________________________________ 

 
(1) DST: Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

(2) GLBTTT: Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 

 

 

1.7 Abrangência da Entidade: 

 

 Local  Municipal  Regional  Nacional  Internacional 

 

 

1.8 Descrever resumidamente o histórico da Entidade (fundador, fatos marcantes, 

observações): 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

1.9 Qual a missão (finalidade) da sua Entidade ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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1.10 A equipe da sua Entidade é formada por: 

 

QTDE CARGO QUE 

OCUPA 

VÍNCULO 

TRABALHO 

GRAU 

INSTRUÇÃO 

SALÁRIO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

1.11 Existem programas de capacitação / treinamento para os funcionários ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

1.11.1 Se sim, para quais categorias de funcionários, que tipos de capacitação / 

treinamento e qual a carga horária ? 

 

 CATEGORIAS 

FUNCIONÁRIOS 

TIPO CAPACITAÇÃO / 

TREINAMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

 Funcionário celetista   

 Funcionário temporário   

 Funcionário cedido   

 Funcionário sem 

vínculo 

  

 Voluntário   
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1.12 Leia atentamente e marque um  “X”  em  SIM  ou  NÃO. A Entidade na qual você 

trabalha: 

 

QUESTÕES SIM NÃO 

1.12.1 É constituída formalmente ? (Ata da Assembléia da Fundação, 

Estatuto, CNPJ, inscrição no(s) conselho(s) correspondente(s), etc) 
  

1.12.2 Tem objetivos bem definidos ?   

1.12.3 Tem um entendimento das necessidades atuais (planejamento de 

curto prazo) ? 
  

1.12.4 Tem um entendimento das necessidades futuras (planejamento de 

longo prazo) ? 
  

1.12.5 Possui uma linha de atuação definida ?   

1.12.6 Possui programas definidos ?   

1.12.7 Tem a definição geral de seus processos de gestão ?   

1.12.8 Tem a definição geral de seus processos de operação ?   

1.12.9 Efetua análise detalhada e periódica dos pontos fortes e pontos a 

serem melhorados (análise interna da Entidade) ? 
  

1.12.10 Efetua análise detalhada e periódica das oportunidades e 

ameaças (análise externa da Entidade) ? 
  

1.12.11 Realiza acompanhamento diário do fluxo de caixa ?   

1.12.12 Possui previsão de recebimento mensal ?   

1.12.13 Executa o acompanhamento do recebimento ?   

1.12.14 Realiza o detalhamento dos recebimentos por projeto ?   

1.12.15 Realiza o controle de recebimentos por fonte de financiamento ?   

1.12.16 Possui o detalhamento de doações recebidas por mês ?   

1.12.17 Realiza o acompanhamento por doadores ?   

1.12.18 Realiza a consolidação anual de todos os recebimentos ?   

1.12.19 Possui previsão de despesas mensais ?   

1.12.20 Realiza acompanhamento mensal das despesas ?   

1.12.21 Contempla o detalhamento das despesas por projeto ?   

1.12.22 Realiza a consolidação anual de todas as despesas ?   

1.12.23 Realiza orçamentos anuais ?   
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1.12.24 Aplica em suas atividades / projetos executados pesquisa de 

satisfação do público atendido ? 
  

1.12.25 Tem implementado em suas atividades / projetos algum sistema 

de monitoramente e avaliação de desempenho ? 
  

1.12.26 Realiza o Balanço Social anualmente ?   

1.12.27 Publica o Balanço Social em mídia impressa (jornal, revista) ?   

 

 

1.13 Os Recursos Financeiros captados pela Entidade são provenientes de: 

 

 

FONTE 

 

X 

TOTAL RECEITA 

MENSAL EM % 

(SOMA IGUAL A 

100%) 

VALOR CAPTADO 

(MENSAL) 

Se puder responder !!! 

 

 

Iniciativa 

Pública 

Municipal    

Estadual    

Federal    

Lei 

Rouanet 

   

 

Iniciativa 

Privada 

Doação PF    

Doação PJ    

Parceria    

Iniciativa 

Privada de 

interesse 

Público 

Outras 

ONGs 

   

 

 

1.14 Quais as formas de prestação de contas: 

 

- Governo:  _____________________________________________________ 

- Parceiros:  _____________________________________________________ 

- Comunidade: _____________________________________________________ 
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1.15 Você conhece a estrutura de atendimento público existente em Itatiba ? 

Assinale com um “X” se existem ou não as instituições abaixo mencionadas, informe a 

quantidade existente de cada uma delas, como também se você acredita serem em 

número suficiente para o atendimento das necessidades da população local. 

 

EXISTE ? ENTIDADE / INSTITUIÇÃO QTS ? SUFICIENTE ? 

SIM NÃO SIM NÃO 

  Hospitais    

  Creches    

  Orfanatos    

  Casa de Apoio à Crianças (0 à 11)    

  Casa de Apoio à Adolescentes (12 à 

17) 
   

  Casa de Apoio à Adultos (18 à 60)    

  Casa de Apoio à Idosos (acima 60)    

  Asilos    

  Centro de Apoio à Mulheres    

  Centro de Apoio ao Preconceito 

(Geral) 
   

  Centro de Apoio à Deficientes Físicos    

  Centro de Apoio à Excepcionais    

  Centro de Apoio à Dependentes 

Químicos 
   

  Centro de Apoio à Portadores AIDS / 

DST 
   

  Abrigo para Moradores de Rua    

  Centro de Apoio e Qualificação 

Profissional à Desempregados 
   

  Centro de Apoio e Reinserção 

Comunitária à Ex-Presidiários / 

Egressos 

   

  Clínicas Veterinárias    

  Centro de Apoio à Animais    

 

 

1.16 Quantas pessoas do seu público-alvo específico sua Entidade atende ? 

 

_________ pessoas !!! 

 

 

1.17 Vocês tem capacidade para atender mais pessoas com sua estrutura atual ? 

 

 SIM  NÃO 
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1.17.1 Se sim, quantas pessoas a mais ? 

 

+ _________ pessoas !!! 

 

 

1.17.2 Qual sua capacidade total de atendimento ? 

 

_________ pessoas !!! 

 

 

1.18 A demanda por atendimento é maior que a capacidade ofertada por sua Entidade ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

1.18.1 Se sim, sabe estimar quão maior é esta demanda ? 

 

_________ pessoas (adicionais) !!! 

 

 

1.19 Qual(is) o(s) critério(s) de seleção para que as pessoas sejam atendidas pela sua 

Entidade ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

1.20 As famílias das pessoas atendidas são envolvidas / beneficiadas ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

1.20.1 Se sim, de que forma ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

1.21 Existem outras Entidades que trabalham com o mesmo público-alvo que a sua ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

1.21.1 Se sim, quantas ? 

 

______________________________________________________________________ 
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1.21.2 Quais ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

PARTE II – RELACÕES / REDE 

 

 

 

2.1 Você sabe o que é uma REDE SOCIAL ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.1.1 Explique. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.2 Você acredita fazer parte de uma REDE SOCIAL ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.2.1 Se sim, qual(ais) ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.3 Quais são os principais objetivos da AEASFI ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.4 Quantas Entidades compõem atualmente a AEASFI ? 

 

________ Entidades !!! 

 

 

2.5 Vocês mantêm encontros periódicos ? 

 

 SIM  NÃO 
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2.5.1 Se sim, com qual periodicidade ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.5.2 Em que local ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.6 Indique a(s) Entidade(s) pertencente(s) à AEASFI com quem sua Entidade mantém 

contato: 

 

 

ENTIDADE 

QUANTAS 

VEZES ? 

(MÊS) 

DE QUE 

FORMA ? 

COM QUE 

PESSOAS ? 

COM QUAL 

OBJETIVO ?  
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2.7 Sua Entidade mantém contato com alguma outra Entidade de Itatiba (que não faça 

parte da AEASFI)? 

 

 

ENTIDADE 

QUANTAS 

VEZES ? 

(MÊS) 

DE QUE 

FORMA ? 

COM QUE 

PESSOAS ? 

COM QUAL 

OBJETIVO ?  

     

     

     

     

     

 

 

2.8 Sua Entidade possui parceiros no desenvolvimento das atividades ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.8.1 Se sim, quem são ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.9 Em que constituem estas parcerias ? 

 

 Doações financeiras:  _________________________________________ 

 Doações materiais:  _________________________________________ 

 Empréstimo funcionários: _________________________________________ 

 Capacitação / treinamento: _________________________________________ 

 Outras:    _________________________________________ 

 

 

2.10 Sua Entidade estimula a participação da comunidade nas atividades ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.10.1 Se sim, de que maneira ? 

 

______________________________________________________________________ 
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2.11 Você acredita que o Poder Público local apóia o trabalho / iniciativas da sua 

Entidade ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.11.1 Se sim, com qual intensidade ? 

 

 ALTA 

 MÉDIA 

 BAIXA 

 

 

2.12 Você acredita na afirmação abaixo ? Justifique. 

 

“A união faz a força !” 

 

 SIM  NÃO 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

2.13 Você acredita que a AEASFI / Entidades ajudam no Desenvolvimento Social de 

Itatiba ? 

 

 SIM  NÃO 

 

 

2.13.1 Se sim, de que maneira ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO !!! 
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APÊNDICE B – QUADRO DAS ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS À AEASFI E 

DEMAIS ORGANIZAÇÕES CITADAS PELOS ENTREVISTADOS 
 

AGENTE ORGANIZAÇÃO DESCRIÇÃO

A001 Rede Voluntários Combate ao Câncer MEMBRO DA REDE AEASFI

A002 Lar Itatibense da Criança MEMBRO DA REDE AEASFI

A003 CEIA MEMBRO DA REDE AEASFI

A004 APAMI MEMBRO DA REDE AEASFI

A005 Asilo São Vicente de Paulo MEMBRO DA REDE AEASFI

A006 APAE MEMBRO DA REDE AEASFI

A007 Casa do Papai Noel de Itatiba MEMBRO DA REDE AEASFI

A008 ONG VISAR MEMBRO DA REDE AEASFI

A009 Irmãos de Rua, Nossos Irmãos MEMBRO DA REDE AEASFI

A010 Desafio Jovem MEMBRO DA REDE AEASFI

A011 Centro Comunitário Dr. Moacir Costa MEMBRO DA REDE AEASFI

A012 Instituto Passo a Passo MEMBRO DA REDE AEASFI

A013 Santa Casa de Misericórdia MEMBRO DA REDE AEASFI

A014 ABRAz MEMBRO DA REDE AEASFI

A015 Creche Infantil Nosso Lar MEMBRO DA REDE AEASFI

A016 SIBES MEMBRO DA REDE AEASFI

A017 Instituto Phala MEMBRO DA REDE AEASFI

A018 Lions Clube MEMBRO DA REDE AEASFI

A019 Creche Paraíso Infantil - CREPI MEMBRO DA REDE AEASFI

A020 Instituto Itavida MEMBRO DA REDE AEASFI

A021 AEASFI DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A022 Centro Espírita os Mensageiros DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A023 Casa Maçônica Estrela DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A024 Rotary DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A025 Associação das Sras. Rotaryanas DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A026 Albergue Noturno DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A027 Centro Espírita os Mensageiros DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A028 Casa Maçônica Estrela DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A029 Rotary DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A030 Associação das Sras. Rotaryanas DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A031 Albergue Noturno DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A032 Centro de Assistência Social Santa Rita DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A033 APA DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A034 Comunidade Terapeutica Pe. Aroldo DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A035 Centro Feminino Jundiaí DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A036 Centro Feminino Sumaré DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A037 Centro Masculino e Feminino Rio Grande do Sul DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A038 Centro Terapeutico Itapecirica da Serra DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A039 Polícia Militar DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A040 Unimed DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A041 Casa André Luis DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A042 Lara Mara DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A043 Ides DEMAIS ATORES MENCIONADOS

A044 Centro Zoonose DEMAIS ATORES MENCIONADOS  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – LINHA DO TEMPO NA FORMAÇÃO DE REDES E AÇÃO 

SOCIAL 

 

ANO EVENTO 

1983 Pastoral da Criança 

1988 Nova Constituição Brasileira 

1989 2º encontro do movimento nacional de meninos e meninas de rua 

1990 
JOMTIEN, na Tailândia: Conferência e Declaração Mundial sobre Educação para todos, 

UNESCO 

1990 Estatuto da criança e adolescente (ECA) 

1990 Formação da Fundação Abrinq 

1991 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente 

1991 Fundada a ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

1992 Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil 

1992 Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

1992 Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA) 

1993 MEC elabora o Plano Decenal Brasileiro para Educação 

1993 Lançada a Ação da Cidadania 

1994 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente 

1994 Fundação da Cooperapic, na cidade de São Paulo 

1995 MEC lança Programa Acorda Brasil: está na Hora da Escola 

1996 A Lei de Diretrizes e Básicas (LDB) é sancionada 

1997 
Lançados os parâmetros curriculares nacionais, para os dois primeiros ciclos do ensino 

fundamental 

1997 Fundação da RITS – Rede de Informação do Terceiro Setor 

1998 Lei proíbe o trabalho a menores de 16 anos no Brasil 

1999 Promulgada a lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

1999 Proclamada a Carta para o Terceiro Milênio 

1999 Fundação da Rede Sementeira, na cidade de Santos 

2000 Aprovada a Declaração do Milênio 

2000 Inicia-se a Rede Corrente Viva, na cidade de São Paulo 

2001 Primeiro Fórum Social Mundial 

2001 Inicia-se a Rede Brasil de Comunicação Cidadã (RBC) 

2002 Juventude brasileira ganha projeto social 

2003 Governo de São Paulo implanta o Programa Escola da Família 

continua 
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conclusão 

ANO EVENTO 

2004 Governo de São Paulo inicia o Projeto Ação Jovem na Grande São Paulo 

2005 Queda na taxa de natalidade e diminuição da repetência reduz o volume de matrículas 

2005 
Prefeitura de São Paulo cria Programa Ação Família / Centros de Referência em Assistência 

Familiar 

2006 Governo Federal sanciona a lei que regulamenta o ensino fundamental de 9 anos e amplia  

2006 Prefeitura de São Paulo reestrutura os Centros de Referência da Criança e do Adolescente 

2007 Projeto Tecendo Rede para a Educação Integral, na cidade de Santos 

2007 Governo Federal lança o PDE: Programa de Desenvolvimento da Educação 

Fonte: PINTO, 2008. 
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ANEXO B – EVOLUÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

EVOLUÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DO VOLUNTARIADO NO BRASIL 

ANO ACONTECIMENTO HISTÓRICO 

1543 
Fundação da Santa 

Casa de Misericórdia 

Criada na Vila de Santos. É possível que daí venha a noção de voluntariado ligado à 
área espiritual, já que esta atividade era conduzida por padres e freiras. 

1908 
A Cruz Vermelha chega 

ao Brasil 

A Cruz Vermelha Brasileira é reconhecida pelo Governo como sociedade de socorro 
voluntário, autônoma, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços 
militares de saúde, bem como a única sociedade nacional autorizada a exercer suas 
atividades em todo o território brasileiro.  

1910 Normas do Escotismo 

O Escotismo fez muito sucesso na Inglaterra e logo se espalhou por vários lugares, 
tornando-se uma fraternidade mundial. Seu lema “Be Prepared” (Sempre Alerta) é 

reconhecido no mundo inteiro. No Brasil, o escotismo foi fundado em 1910 na 
cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2010, existem mais de 30 milhões de escoteiros 
em todo o mundo. O Escotismo chega ao Brasil com o objetivo de “ajudar o próximo 
em toda e qualquer ocasião”.  

1935 

Promulgada a Lei de 

Declaração de Utilidade 

Pública 

A lei regulamenta a colaboração do Estado com as instituições filantrópicas. 

1942 

Getúlio Vargas cria a 

Legião Brasileira de 

Assistência 

Darcy Vargas foi a primeira presidente da LBA. A Instituição, sempre presidida 
pelas primeiras-damas, foi durante sua existência palco de vaidade e competição e 
teve suas atividades encerradas na era Collor, após escândalo envolvendo a ex-
Primeira Dama, Rosane Collor.  

1945 
A Fundação Dorina 

Nowill Para Cegos 

As primeiras atividades da antiga Fundação para o Livro do Cego no Brasil foram 
destinadas exclusivamente a suprir as necessidades de livros em braille para 
estudantes e pessoas cegas. Estas atividades, que inicialmente tiveram o apoio da 
Cruz Vermelha Brasileira, eram realizadas por um Grupo de Voluntários que 
transcreviam os livros em braille por processo manual.  

1950/1960 Era Damista 

Com o agravamento das questões sociais, a sociedade civil passou a mobilizar-se de 

forma mais efetiva. Nasce, então, as primeiras organizações sociais compostas por 
figuras de classes sociais elevadas com interesses específicos. A maioria das 
voluntárias era mulheres sem atividades profissionais. 

1954 

Surge a Associação de 

Pais e Amigos dos 

Excepcionais 

A primeira iniciativa no Brasil de congregar pais de “excepcionais” e outras pessoas 
interessadas em apoiá-los ocorreu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1954, 
empreendida por Beatrice Bemis - membro do corpo diplomático norte-americano e 
mãe de uma pessoa portadora da Síndrome de Down. Em 2010, decorridos quarenta 
e sete anos, existem mais de mil e seiscentas unidades espalhadas pelo Brasil. É o 
maior movimento social de caráter filantrópico do país em sua área de atuação.  

1962 

Criação do Centro de 

Valorização da Vida - 

CVV 

Em 1962, em São Paulo, foi fundado o Centro de Valorização da Vida, em 
decorrência do aumento de suicídios nas grandes metrópoles, tendo como objetivo a 
prevenção ao suicídio, por meio do apoio emocional oferecido por pessoas 
voluntárias às pessoas angustiadas, solitárias ou mesmo sem vontade de viver - o 
programa CVV. 

1967 
Criação do Projeto 

Rondon 

O Governo cria o Projeto Rondon que objetiva levar universitários brasileiros para 
dar assistência à comunidades carentes no interior do país.  

continua 
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conclusão 

ANO ACONTECIMENTO HISTÓRICO 

1970 Surgimento de ONG’s 

Em 1970, as Organizações Sociais da Europa queriam promover projetos no terceiro 
mundo, e tal fato acabou fomentando o surgimento das ONG’s brasileiras. No entanto, 
sua origem ocorreu na época da ditadura e da guerra fria e as ONG’s ficaram 

associadas à esquerda. 

1983 
Criação da Pastoral da 

Criança 

No Brasil, todos os meses, 1.635.461 crianças são assistidas por um exército de 155 
mil voluntários. O trabalho deste exército é salvar vidas e construir a paz. Estes 
números pertencem à Pastoral da Criança, entidade fundada há 19 anos pela Doutora 
Zilda Arns Neumann – falecida em uma catástrofe em Porto Príncipe, em 2010, 
quando realizava uma missão humanitária - e por Dom Geraldo Magella Agnelo para 
promover a qualidade de vida das crianças brasileiras. 

1990 Busca por parcerias 

Em 1990, as ONG’s começaram a procurar formas mais modernas de gestão. Nesta 

década os programas estatais de caráter social também diminuíram devido à crise 
econômica iniciada no fim da década de 1970. 

1993 

Ação da Cidadania 

Contra a Fome e a 

Miséria e pela vida 

Em 1993, Betinho articula a Campanha Contra a Fome, que, sem ajuda financeira do 
governo, em dois anos estabelece 5 mil comitês por todo o país e distribui toneladas 
de alimentos para a população carente.  

1995 
Criação do Conselho da 

Comunidade Solidária 

Fernando Henrique Cardoso cria em 12 de janeiro o Conselho da Comunidade 
Solidária com o objetivo de se adequar às exigências do voluntariado moderno. Ruth 
Cardoso é a primeira presidente do Conselho.  

1996 
Lançamento do Programa 

Voluntários 

A associação Abrinq junto com o conselho do Programa Comunidade Solidária criam 
o Programa de estímulo ao trabalho voluntário no Brasil, com o intuito de promover o 
conceito e a prática da cidadania, criando uma rede de Núcleo Voluntário. 

1997 

Criação dos primeiros 

Centros de Voluntariado 

do Brasil 

O primeiro Centro Voluntário foi o de São Paulo. Logo em seguida foi criado o Rio 
Voluntário. Em 2010, existem Centros de Voluntários em quase todas as capitais e em 
algumas cidades atuando tanto na captação como na capacitação de entidades e de 
voluntários, enquanto agentes sociais.  

1998 
Promulgada a Lei do 

voluntariado 

Em 1998 é promulgada a Lei nº 9608 do voluntariado legitimando e reconhecendo 
esse tipo de ação. 

1999 
Promulgada a Lei das 

OSCIPs 

A Lei nº 9.790, de 23 de março, qualifica as organizações da sociedade civil de direito 
público e disciplina um termo de parceria. 

2000 
Criação do Portal do 

voluntário 

 Fruto de uma parceria entre o Programa Voluntários da Comunidade Solidária, 
Globo.com e TV Globo, o Portal do Voluntário foi lançado em 5 de dezembro de 
2000, Dia Internacional do Voluntário. Seu objetivo é promover uma nova cultura de 
trabalho voluntário no Brasil, buscando resgatar as experiências daqueles que já atuam 
e oferecer conhecimentos, oportunidades e ferramentas para quem deseja começar.  

2001 
Ano Internacional do 

voluntário 
A ONU declara o Ano Internacional do Voluntariado. 

Fonte: DOMENEGUETTI, 2001; PORTAL DO VOLUNTARIADO, Disponível em: 

<http://portaldovoluntario.org.br/cronology>. Elaborada pelo autor. 

file:///C:/Users/Rafael/Desktop/Dissertação%20-%20escrevendo/Cronologia%20voluntariado.xls%23RANGE!C22
file:///C:/Users/Rafael/Desktop/Dissertação%20-%20escrevendo/Cronologia%20voluntariado.xls%23RANGE!C22
http://portaldovoluntario.org.br/cronology
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ANEXO C – INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE ITATIBA 

 

ALGUNS DADOS IMPORTANTES SOBRE ITATIBA 

População 

(Total de habitantes) 

91.228 (100%) 

População 

(Distribuição por faixa etária) 

0 a 14 anos:  23.537 (25,8%) 

15 a 19 anos:  8.849 (9,7%) 

20 a 49 anos:  43.060 (47,2%) 

Acima de 50 anos: 15.782 (17,3%) 

População 

(Distribuição por sexo) 

Homens:  45.432 

Mulheres:  45.796 

População 

(Distribuição por zona) 

Urbana:  73.894 

Rural:   17.334 

Taxa de crescimento Anual 4,6% 

Índice de Desenvolvimento Humano 0,828 (41º do estado / 155º nacional) 

IDHM Renda 0,85 

IDHM Longevidade 0,801 

IDHM Educação 0,898 

Taxa de Alfabetização Adulta 0,934 

Taxa de Freqüência Escolar 0,826 

Expectativa de Vida 73 anos 

Alguns dados importantes sobre Itatiba 

Fonte: http://www.itatiba.sp.gov.br/acidade/dadosgeograficos 

(Estimativa 2004 baseado nos resultados da amostra do censo demográfico IBGE 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itatiba.sp.gov.br/acidade/dadosgeograficos
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PÚBLICO-PRIVADAS 

CADASTRADAS EM ITATIBA 

Nº Organizações de Assistência Social (asilo, orfanato, albergue, 

creche, etc) 19 

Nº Organizações de Classe Sindical 21 

Nº Órgãos da Administração Direta / Autarquias 2 

Nº Organizações Cientificas e Tecnológicas 1 

Nº Organizações Filosóficas e Culturais (biblioteca, museu, etc) 5 

Nº Organizações Religiosas 32 

Nº Organizações Desportivas e Recreativas 16 

Nº Organizações Cívicas e Políticas 1 

Nº Outras Organizações e Serviços Sociais não especificados 

(maioria de moradores) 26 

Total de Organizações Cadastradas 123 

Organizações sociais público-privadas cadastradas em Itatiba 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiba 

 

 

ESTRUTURA SOCIAL PÚBLICO-PRIVADA DE 

ITATIBA

(Organizações Cadastradas)

15%

17%

13%

1%

21%

1%

4%

2%

26%

Nº Organizações de Assistência Social (asilo,

orfanato, albergue, creche, etc)

Nº Organizações de Classe Sindical

Nº Órgãos da Administração Direta / Autarquias

Nº Organizações Cientificas e Tecnológicas

Nº Organizações Filosóficas e Culturais (biblioteca,

museu, etc)

Nº Organizações Religiosas

Nº Organizações Desportivas e Recreativas

Nº Organizações Cívicas e Políticas

Nº Outras Organizações e Serviços Sociais não

especificados (maioria de moradores)

 
Estrutura social público-privada de Itatiba 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itatiba 
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