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Resumo 

O principal objetivo deste trabalho é mostrar a importância do Terceiro Setor no 
Planejamento Urbano, em especial, no município de São José dos Campos. Foi 
desenvolvida uma pesquisa mediante aplicação de questionários para traçar o perfil das 
organizações sem fins  lucrativos do município. Foi feita a correlação entre as diversas 
demandas sociais da população com a localização das organizações do Terceiro Setor, 
verificando-se que a mesma não é positiva. O trabalho aponta o Terceiro Setor como 
uma alternativa para a diminuição da desigualdade social e uma melhor qualidade de 
vida para a população carente.  

Palavras Chave: Terceiro Setor, Planejamento Urbano, São José dos Campos 

Abstract 

The main objective of this work is to show the importance of the Third Sector in Urban 
Planning, mainly in the municipality of São Jose dos Campos. A survey through 
questionaires has been conducted for characterizing the profile of the non-profit 
organizations of the municipality. A correlational study between the diverse social 
demands of the population and the localization of the institutions of the Third Sector has 
been made and it has been verified that it is not positive. The work indicates the Third 
Sector as an alternative for the reduction of social inequality and to improve quality of 
life of the lowest income population. 

Key Words: Third Sector, Urban Planning, São José dos Campos 
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CAPÍTULO I  

1 Introdução 

O crescimento urbano de uma cidade, na maioria das vezes não vem 

acompanhado da expansão do serviço público. Este fato associa-se a crise vivida pelo 

atual modelo de Estado como provedor dos serviços básicos, frente aos desafios e 

demandas sociais apresentados pela sociedade e não suficientemente atendidas. Fato 

este que gera desigualdade social e piora o nível de qualidade de vida da sociedade. 

Por outro lado, essa situação de carência gerada, poderia ser minimizada pela 

atuação dos administradores públicos frente aos recursos disponíveis e demanda social 

da população local. Esta falta de infra-estrutura é ocasionada principalmente, devido ao 

crescimento populacional urbano desorganizado, que desestabili za a economia de 

muitos municípios. 

Desta forma, é cada vez maior a necessidade de se criar alternativas às demandas 

sociais não atendidas, quer seja: trabalho para os desempregados ou fornecimento de 

algum tipo de apoio social às famílias. 

Neste contexto, são profundas as mudanças no modo da sociedade se organizar; 

altera-se o papel do Estado, das empresas e das pessoas, redefini-se a noção de 

cidadania e constitui-se modalidades inovadoras de direitos coletivos: o crescimento 

vertiginoso do chamando Terceiro Setor. Este setor pode ser definido como setor social 

ou organizações da sociedade civil ou ainda, organizações não lucrativas, voltadas para 

a produção de bens ou de serviços públicos. Observa-se, contudo, que este setor obtém a 

cada dia, mais espaço na literatura econômica social em muitos países e também no 

Brasil. Tem crescido exponencialmente nos últimos anos, tornando-se força efetiva na 

vida de milhões de pessoas.  

Salamon (1995), pesquisador da Johns Hopkins University, fez um levantamento 

e uma análise de dados econômicos, referente ao que representa o terceiro setor em 

alguns países. No Reino Unido, 4% do PIB é representado pelo Terceiro Setor 

envolvendo 39% da população e apresentado um crescimento de 221% entre 1980 e 

1986. Na Alemanha, 2% do PIB é representado por este setor e na França, 6% da mão 
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de obra atua diretamente neste setor. Nos Estados Unidos, o Terceiro Setor representa 

9% da mão de obra do país e 7% do PIB. No Brasil, uma em cada 340 pessoas praticam 

algum tipo de filantropia, embora nos EUA este índice seja 3 vezes maior. Com relação 

a idade dos voluntários, no Brasil 7 % dos jovens trabalham como voluntários, nos EUA 

60%. 

Um ponto de grande relevância deste setor que é importante ser aqui citado, é 

que seus recursos podem ser utili zados em curto prazo no atendimento das carências 

sociais locais. Não necessariamente dependendo de liberação de verbas, pois sabe-se 

que a liberação de verbas do setor público não ocorre em curto e médio prazos. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Terceiro Setor e mostrar a 

importância da sua utili zação no Planejamento Urbano de uma cidade. E também 

mostrar que utili zando os recursos das organizações que envolvem o Terceiro Setor é 

possível minimizar a exclusão social e melhorar a qualidade de vida da população local. 

Contudo, para realizar esta tarefa é imprescindível o conhecimento do perfil 

deste setor ou seja, seu ramo de atuação, suas fontes de recursos, sua estrutura interna, 

sua capacidade de atendimento, sua localização no município e suas dificuldades de 

funcionamento. Enfim, conhecer todo o potencial deste setor no município.  

A metodologia adotada para obter tais resultados foi a realização de pesquisa de 

campo, com aplicação direta de questionários junto às organizações que compõem este 

setor. Realizou-se também um mapeamento das demandas sociais não atendidas da 

população, distribuídas nos diferentes setores do município. 

Este conjunto de informações obtidas, após processadas, possibili tarão aos 

planejadores urbanos, a utili zação do  Terceiro Setor como uma alternativa  para 

diminuir os crescentes problemas sociais locais, resultando em melhorias na qualidade 

de vida da sociedade local. 

Para se ter uma visão geral, deste trabalho, este se encontra dividido em doze 

capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, nele será abordado o assunto a ser tratado 

de uma forma geral, os objetivos e justificativa do trabalho. 

O segundo capítulo descreve os materiais e métodos utili zados para alcançar o 

objetivo proposto. 
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O terceiro capítulo procura mostrar a fundamentação teórica sobre crescimento 

urbano, classes sociais urbanas, planejamento urbano e por fim, o desenvolvimento do 

Terceiro Setor. 

No quarto capítulo é explanada a nova lei do Terceiro Setor no Brasil, 

focalizando a constituição jurídica, as características de algumas organizações e as 

vantagens e desvantagens de cada formato organizacional. 

No quinto capítulo, mostram-se algumas definições sobre a relação entre 

políticas públicas, dívida social. 

No sexto capítulo apresenta-se a importância do Terceiro Setor para o 

planejamento urbano. 

No sétimo capítulo, apresentam-se resumidamente, as informações sobre a 

região pesquisada: localização, situação sócio econômica  e a economia do município de 

São José dos Campos.  

No oitavo capítulo mostra-se a estrutura da pesquisa de campo realizada, bem 

como o critério utili zado para pesquisa.  

O capítulo nove destina-se aos resultados das pesquisas referentes ao Terceiro 

Setor do município. 

No capítulo dez, faz-se as análises dos mapas de distribuição das entidades por 

setores do município. 

 O capítulo onze é a análise final e engloba as informações obtidas durante o 

trabalho. E finalmente, no capítulo doze, disserta-se sobre as considerações finais e 

conclusões obtidas. 

1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo principal, além da obtenção do perfil do 

Terceiro Setor da cidade de São José dos Campos, mostrar que este setor é uma das 

principais alternativas para minimizar desigualdades sociais e melhorar a qualidade de 

vida municipal. Objetiva também mostrar que nos próximos anos, as organizações que 

compõem o Terceiro Setor deverão desempenhar papéis cada vez mais importantes, 

assumindo responsabili dades crescentes, em conseqüência dos cortes públicos na área 

social. Mostrar que o Terceiro Setor deve ser inserido no planejamento urbano, uma vez 
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que seus recursos podem ser gerenciados em curto prazo, não necessariamente 

dependendo de aprovação de verbas do governo. 

Espera-se também, que este trabalho possa servir de base, e ser utili zado em 

outras regiões, a nível estadual ou federal, onde a taxa de urbanização seja expressiva. 

1.2 Objetivos Específicos 

Para se conseguir o objetivo proposto neste trabalho, tornou-se necessário obter 

alguns objetivos específicos: Quantificar e Qualificar os recursos produtivos das 

organizações, que compõem o Terceiro Setor e Identificar algumas das principais 

carências da população. 

1.3 Justificativa do Trabalho 

A justificativa principal para realização deste trabalho, é a necessidade de 

minimizar a desigualdade social e conseqüentemente melhorar a qualidade de vida da 

população local. Situação esta que pode ser atribuída, principalmente ao crescimento 

populacional urbano desorganizado e a diminuição do papel dos órgãos públicos no 

setor social. E também, apresentar ao governo local, aos planejadores urbanos, aos 

pesquisadores das áreas de ciência humanas e à própria população em perceber a 

importância deste setor na inclusão social em curto prazo, não necessariamente 

dependendo de verbas públicas. 
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CAPÍTULO II  

2 Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 

Para o desenvolvimento deste trabalho utili zaram-se os materiais e equipamentos 

listados abaixo: 

Materiais: 

1) Mapa setorial do município de São José dos Campos (1:10000), elaborado pela 

Secretaria de Planejamento Urbano do município – 2001; 

2) Dados sócio econômicos de São José dos Campos, conforme relatório final sócio 

econômico, realizado pelo convênio Univap e Prefeitura Municipal – Agosto/2001; 

3) Questionário com 25 perguntas diretas, elaboradas especialmente para este trabalho; 

4) Recursos de informática: Software Word 97, Software Power Point, Software Excel 

e Software Corel Draw8. 

5) Recursos Bibliográficos: livros, revistas, periódicos, sites e jornais. 

Equipamentos: 

1) Micro computador Duron, 850 MHz. 

2) Mesa de Scanner A0. 

2.2  Método 

A primeira etapa realizada para evidenciar a importância do Terceiro Setor no 

planejamento urbano do município de São José dos Campos, foi elaborar um 

questionário, para obter o perfil das organizações que compõem o Terceiro Setor. 

Para tanto, realizou-se um levantamento junto à secretaria de planejamento da 

prefeitura de São José dos Campos (anexo I) e também pesquisa através de listas 

telefônicas, para obter o maior número possível de organizações que envolvem o 

Terceiro Setor. 
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Em seguida, aplicou-se o questionário (anexo II) diretamente às organizações, 

obtendo-se deste modo informações sobre este setor no município. Estas informações 

possibili taram criar um banco de dados, referente ao Terceiro Setor, conforme (anexo 

III). Finalmente, realizou-se um mapeamento, e obteve-se a localização das 

organizações que envolvem o Terceiro Setor. 

Mapeou-se também, as demandas sociais da população distribuídas nos diferentes 

setores do município. 

Para um melhor entendimento será mostrado a seguir, o detalhamento do 

fluxograma de atividades, conforme Figura 2-1. 
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2.3  Detalhamento do Fluxograma de Atividades 

 

Figura 2-1: Fluxograma de Atividades 
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O fluxograma apresentado, dividiu-se em seis fases as quais se complementam. 

Cada uma destas fases será descrita em seguida. 

 

Fase 1: Esta fase pode ser resumida como a fase de escolha do Tema e também da área 

de estudos. 

Para a escolha do Tema considera-se o fato de que o Terceiro Setor é um assunto pouco 

discutido no Brasil, quando comparado a outros países. Considera-se também, o fato 

deste ser citado, como a principal alternativa para os problemas sociais locais em 

cidades do mundo todo.( Fernandes ,1997);( Rodrigues,1997); (Landim,1993). 

Com relação a abrangência da pesquisa, esta se limita ao perímetro urbano do 

município São José dos Campos, basicamente por: 

• ser uma cidade cuja economia se destaca no estado de São Paulo; 

• possuir disponibili dade de informações para realização deste trabalho; 

• disponibili dade de tempo para desenvolvimento das pesquisas. 

Fase 2: Esta fase destinou-se a coleta de dados que compreende o levantamento de 

dados referentes ao número de organizações e também os dados sócio-econômicos do 

município. 

Fase 3: As informações obtidas na fase dois, permitiram realizar a fase três, 

compreendida por: 

• Elaborar e aplicar os questionários junto às organizações, mapear a distribuição 

das organizações no diferentes setores do município, obtendo desta maneira um 

banco de dados referente ao Terceiro Setor. 

• Mapear as demandas sociais da população nos diferentes setores do município. 

Fase 4: Após realizar a fase três tornou-se possível, tabular os dados obtidos referente 

as organizações versus as demandas sociais do município. 

Fase 5: Esta fase destinou-se a análise das informações obtidas nas pesquisas deste 

trabalho.  
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Fase 6: A última fase foi a conclusão, considerando-se toda pesquisa bibliográfica 

adquirida desde o início do trabalho. 
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CAPÍTULO III  

3 Fundamentação Teór ica 

3.1 Crescimento Urbano 

A preocupação com o crescimento urbano resulta, em grande parte, na 

constatação de que o ritmo acelerado, de crescimento das cidades não é necessariamente 

acompanhado pela expansão correspondente à infra-estrutura de serviços urbanos. 

Serviços estes imprescindíveis ao seu funcionamento adequado, tanto no sentido de 

assegurar a continuidade da atividade produtiva, quanto na garantia da boa qualidade de 

vida à população. Desse modo, estaria caracterizada uma situação de desequilíbrio entre 

oferta e demanda por serviços tipicamente urbanos. Dissertar sobre o crescimento 

urbano e urbanização torna-se indispensável algumas definições: 

Kinsgsley (1972), define urbanização como sendo a proporção da população 

concentrada em estabelecimentos urbanos ou como um crescimento dessa proporção. 

Na maioria das vezes pensa-se em urbanização simplesmente como o crescimento das 

cidades. Isso é um engano, uma vez que a população em sua totalidade é composta tanto 

pela população urbana quanto pela população rural e, portanto, a “proporção urbana” é 

função de ambas.  

Examinando as condições das cidades brasileiras, mais especificamente o caso de São 

Paulo, Singer (1990) analisa essa crítica, que ele denomina de “antiurbana”. Para ele, a 

dificuldade maior não está na velocidade de crescimento, no tamanho das cidades, nem 

no descompasso entre oferta e demanda por serviços urbanos. O problema está na 

exclusão econômica e social, que se manifesta nas cidades através da incapacidade de 

amplos segmentos da população de terem acesso a um conjunto de bens e serviços 

essenciais a sua sobrevivência imediata.  

Kurkdjian (1987), diz que a compreensão do processo de crescimento urbano 

deve ser buscada utili zando-se um enfoque globalizante, examinando-se as interações 

que ocorrem no conjunto dos  
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 elementos que compõem o espaço físico da cidade (geológico, pedológico, hidrológico, 

entre outros) e também o seu espaço cultural (o aspecto econômico, sociais, políticos-

institucionais, com suas manifestações sob a forma de espaço construído). 

O período de tempo para análise do crescimento urbano segundo Foresti (1990), 

é um fator que deve ser considerado para que se possa chegar às taxas de urbanização, 

medir a velocidade e o dinamismo deste processo nos vários setores urbanos, 

colaborando assim para uma análise mais real das conseqüências causadas por este 

processo. 

Para Singer (1990), a urbanização é acelerada naqueles países onde a estrutura 

econômica está em transformação pelo desenvolvimento de novas atividades industriais 

e de serviços, que são necessariamente praticadas a partir de uma base urbana. 

A urbanização em si nada tem de excessiva e, na verdade, está correlacionada ao 

desenvolvimento das forças produtivas. É preciso notar, porém, que a velocidade do 

processo também sofre a influência do crescimento populacional acelerado na América 

Latina pós guerra e dos fatores de expulsão que atuam nas zonas rurais produzindo 

fluxos de migração urbana. 

Referente ao crescimento demográfico, a própria urbanização tende a controlar-

se à medida que a população urbana, em quase todos os países, apresenta fertili dade 

mais baixa que a rural. 

Castells (1971), caracteriza a urbanização na América Latina como sendo de 

aceleração crescente, constituindo grandes concentrações de população sem 

desenvolvimento equivalente de capacidade produtiva. Assim, as cidades podem crescer 

sem nenhuma “urbanização”, desde que a população rural cresça pelo menos na mesma 

proporção. O processo de urbanização é uma mudança que tem início e um término, 

mas o crescimento das cidades não tem limites. Segundo este mesmo autor, a estreita 

relação entre indústria e comércio por elas provocadas, paralelamente a uma maior 

ênfase na tecnologia, preparou as condições para a urbanização. 

Para Campos (1992), o crescimento é apoiado pela industrialização rápida, 

provocada de uma escassez de recursos a serem investidos nas cidades e também pela 

concentração da renda social.  

Na visão de Spósito (1994), o crescimento urbano pode ser interpretado através 

do aumento do número de habitantes de uma cidade, podendo ocorrer de maneira 
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vertical e ou horizontal. O crescimento vertical pode ser evidenciado pelo aumento do 

número de prédios altos. Geralmente as aglomerações destes edifícios faz-se em maior 

número no centro, dispersando-se à medida que se vai para os bairros mais distantes. 

Ferreira (1995), afirma que “...o processo histórico do desenvolvimento 

capitalista tem mostrado sua incapacidade em compatibili zar crescimento com melhoria 

da qualidade de vida, nos lugares alvo de mudanças. Por sua natureza, o crescimento 

econômico é seletivo e excludente, marginalizando atividades econômicas e camadas 

sociais, segregando-as social e espacialmente, enquanto privilegia ao retorno 

financeiros, a acumulação de capital e o desenvolvimento em escala macro,” . 

Segundo Souza (1997), a forma de colocar a questão está  associada a uma 

interpretação da problemática urbana, ou seja, as cidades deixariam de ser funcionais, à 

medida que começassem a apresentar mais desvantagens do que vantagens para as 

atividades, produtivas ou não, que nelas se localizam e que dependam de meio urbano 

para se desenvolverem. Nessa ótica, seria importante identificar as causas do 

crescimento urbano para controlá-lo, evitando-se a expansão excessiva das cidades e 

também, o combate a alguns efeitos inevitáveis, através de políticas corretivas 

implementadas pelo Estado.6  

Outra linha de preocupação, orienta-se no sentido de identificar a natureza da 

cidade capitalista e seu crescimento urbano, objetivando a definir ações e políticas que 

promovam seu desenvolvimento. Desse modo, a ação do Estado não seria apenas 

corretiva, no sentido de contornar dificuldades criadas pela expansão das cidades: o 

Estado atuaria como agente dinâmico da urbanização, criando as condições gerais 

necessárias ao funcionamento da atividade produtiva e assegurando a existência de um 

padrão de vida minimamente adequado para a população7. 

Para se avaliar o crescimento urbano, adotam-se três critérios básicos, que não 

são excludentes mas complementares: o demográfico, o econômico e o espacial. 

                                                
6 Essa abordagem é característica do enfoque neoclássico de análise do urbano, que foi hegemônico até 
por volta de 1970, quando a Economia Urbana passou a receber forte influência da chamada  “Sociologia 
Urbana Francesa", de inspiração marxista. 
7 O papel do Estado no urbano, através de suas políti cas, é um aspecto sobejamente analisado pelos 
autores ligados à tradição da  “Sociologia Urbana Francesa",  entre outros, só para citar alguns , Manuel 
CASTELLS, Jean LOJKINE e Christian TOPALOV.  
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O critério demográfico utili za a população como unidade de medida, 

destacando-se dois indicadores que são mais apontados: a população urbana total (de 

um Município, Estado, região ou país) e a taxa de urbanização (ou grau de urbanização), 

que é a razão entre população urbana e população total, que se refere à determinada área 

geográfica ou divisão político administrativa.  

Pelo critério econômico, o crescimento urbano é avaliado segundo o aumento do 

produto ou da renda de uma cidade. Outros indicadores, como emprego, número de 

estabelecimentos (fabris, comerciais, bancários etc) e arrecadação tributária, podem 

complementar informações sobre o produto e renda, ainda que não substituam por 

completo. A limitação deste critério esta na dificuldade da obtenção de dados, em nível 

municipal, de boa qualidade e comparáveis, no tempo (séries históricas) e no espaço 

(diferentes cidades). 

De acordo com o critério espacial, o crescimento de uma cidade é identificado 

através da expansão do tecido urbano, significa dizer, que o espaço urbanizado constitui 

uma referência importante para efeitos de planejamento urbanístico (físico espacial), 

não substituindo os demais. 

Entre estes, o mais utili zado é o demográfico, tanto pela disponibili dade e 

relatividade universal dos dados, (que permitem muitas comparações e montagens de 

séries históricas longas), quanto pela maior facili dade na interpretação das informações.  

Segundo Souza (1998), a urbanização constitui um dos aspectos essenciais de 

projeção humana sobre o espaço, entendido como um elemento eminentemente social, 

uma instância da sociedade. Dentro desta proposição, a urbanização é uma das formas 

mais brutais de organização do espaço e da sociedade pois ela implica não só uma 

revolução na organização do espaço físico, como também do próprio corpo social, da 

maneira de ser e de viver do homem e da sociedade.  

Anjos (1993), de uma forma resumida diz que o planejamento urbano é um 

processo espacial com dimensão temporal, onde a compreensão da atualidade integra as 

mudanças do passado e também, o potencial de variação para o futuro próximo. 
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3.2 Classes Sociais Urbanas 

Geralmente nas definições do conceito  classe social, utili za-se como fator 

principal a renda. No entanto, na década de 50, alguns estudiosos questionavam e até 

divergiam sobre a utili zação deste parâmetro.  

Martineau (1958), partiu do princípio que era incorreto considerar apenas a 

renda familiar como determinante do padrão de compra, e que a classe social a que o 

indivíduo pertence tem uma importância fundamental não só no seu padrão de compra, 

mas também em inúmeras outras variáveis comportamentais, segundo suas próprias 

palavras: 

 

“Há certamente uma correlação grosseira entre renda e classe social. Mas 

classe social é uma dimensão muito mais rica de significados. Há muitas facetas de 

comportamento que são explicáveis somente com base na dinâmica das classes 

sociais” .  

 

“ Renda tem sido o índice mais disponível de marketing para os padrões de 

consumo famili ares. Mas esta longe de ser um índice preciso. A propósito, a massa da 

população em áreas metropolitanas atualmente está classificada como de renda média. 

Isto acontece não só com tradicional colarinho branco, mas também com os 

trabalhadores especializados sindicalizados e semi-especializados e com seus 

tremendos ganhos de rendas na década passada. Analisados apenas pela renda, podem 

estar na mesma categoria. Mas seus comportamentos de compra, seus gostos, suas 

aspirações de gastos - poupanças podem estar em pólos opostos. Seu posicionamento 

nas dimensões de classe social e mobili dade-estabili dade refletirão em muito maior 

grau de profundidade o estilo de vida dos indivíduos” . 

 

Wasson (1969), através da análise da alocação dos gastos familiares entre 

alimentação, habitação e educação por classe social e renda, concluiu que classe social 

(medida pela ocupação do chefe da família) é superior à renda, e sustenta que os 

homens de marketing podem abandonar a renda e utili zar classe social como uma base 

de segmentação. 
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Mathews & Slocum (1969), analisando a utili zação de cartão de crédito de banco 

comercial, chegam à conclusão de que “os possuidores de cartão de credito apresentam 

diferentes padrões de uso do cartão relacionado à classe a que pertencem”. Segundo 

esses autores, os membros das classes sociais mais baixas tendem a utili zar seus cartões 

com finalidade creditícias, enquanto as classes mais altas o usam por comodidade. As 

diferenças refletem os respectivos valores sociais de classes, as quais podem ser 

utili zadas como base para a comercialização dos serviços de crédito. No entanto os 

mesmos autores, em estudo subseqüente (Slocum & Mathews), chegaram a conclusões 

diferentes, baseadas nos mesmos dados: “ Baseados na análise acima, parece que a 

classe social não é a mais útil variável de segmentação de mercado no comportamento 

do consumidor de cartão de crédito bancário. A posição, na classe social, não parece ser 

um determinante mais significativo do padrão de consumo do que de renda”. 

As conclusões discordantes dos dois estudos desses autores motivaram Curtis 

(1972), a escrever um artigo crítico a respeito, apontando a confusão gerada, e, 

inclusive, levantando suspeitas sobre a credibili dade a ser dada aos artigos. 

Em um artigo resposta às críticas de Curtis, Mathews & Slocum (1972), 

concluíram que “... nenhuma variável de segmentação parece ser superior à outra. 

Entretanto, o pressuposto largamente aceito é que classe social é um fator mais 

importante do que renda, na determinação da compra do consumidor, e precisa ser 

criticamente reavaliado à luz das evidências apresentadas pelo nosso artigo.”  

Treze anos após estas conclusões Gonzales (1985), comenta que nas cidades 

brasileiras as diferenças sociais estão em evidência, e que estas diferenças manifestam-

se também através do seu “Quadro Construído” . Segundo o autor este quadro está em 

movimento, pois as cidades se expandem e se alteram, apresentando regularidades que 

permitem que suas diferentes manifestações se originem em mecanismos comuns, os 

quais sugerem o processo de crescimento de nossas cidades. As formas diferenciadas 

como estes mecanismos se apresentam devem-se às diferentes velocidades deste 

crescimento. Essas formas propriamente dita podem ser expressas das seguintes 

maneiras: 

• Expansão urbana, através do parcelamento periférico de baixa densidade; 
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• No processo permanente de substituição de usos e ou funções, deteriorização 

e ou renovação das edificações ou “urbanização” dos setores da cidade, 

tendendo assim a estratificação físico-espacial; 

• Constante dificuldade na distribuição da infra-estrutura e dos serviços 

urbanos de caráter  coletivo. 

 

Utili zou-se neste trabalho uma classificação da população, para que pudéssemos 

confrontar esses dados com os problemas sociais e obtermos assim, material suficiente 

para a análise municipal subdividida em setores. 

Sendo assim, adotou-se para estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

um  critério segundo a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), a Associação 

Nacional de Empresas de Pesquisas (ANEP) e a Associação Brasileira do Institutos de 

Pesquisas de Mercado (ABIPEME). Este novo sistema, denominado de CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL (CCEB), é utili zado para estimar o 

poder de compra da sociedade. E seu diferencial é justamente não classificar a 

população em termos de classes sociais. 

Esta nova divisão de mercado é, exclusivamente de classes econômicas. O novo 

critério mantém a pontuação a partir de itens de posse, mas optou-se por considerar 

apenas os mais significativos. Desta forma, itens como telefone celular e tv a cabo, por 

exemplo, apesar de, simbolicamente, representar modernidade, não foram considerados 

por não oferecer índice discriminador real na base total da população.  

O sistema de pontos utili zado no CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA DO BRASIL é apresentado na Tabela 3-1. 
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Sistema de pontos 

Possui 

 

1 2 3 4 5 6 e + 
Televisor color ido 0 2 3 4 5 5 5 
Vídeo cassete 0 2 2 2 2 2 2 
Rádio 0 1 2 3 4 4 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 

Geladeira e Freezer 
Não Possui 0 
Possui só Geladeira sem Freezer 2 
Possui Geladeira Duplex ou Freezer 2 

Grau de Instrução 
Analfabeto / Primário incompleto 0 
Primário completo / Ginasial incompleto 1 
Ginasial completo / Colegial incompleto 2 
Colegial completo / Superior incompleto 3 
Superior completo 4 

Tabela 3-1:. Sistema de Pontos para classificação econômica do Brasil  
Fonte: Associação Brasileira do Institutos de Pesquisas de Mercado (ABIPEME) -

Critério de classificação econômica do Brasil . 

Considerando estes itens de consumo, grau de instrução do chefe de família da 

família e presença de empregada mensalista, obteve-se uma distribuição de pontos 

permitindo-se assim, a divisão da população brasileira em cinco classes econômicas, ou 

seja, cinco grupos com poder de compra diferenciado. Fêz-se ainda, uma subdivisão nas 

duas classes superiores, obtendo-se um total de 7 segmentos de renda e poder de 

compra. A utili zação de técnicas e cálculos adequados, possibili taram estabelecer um 

parâmetro confiável de renda familiar de cada classe, tanto em termos de faixa de renda 

familiar de cada classe, quanto de renda e renda média. Os resultados são apresentados 

na Tabela 3-2.  
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Classe Pontos Intervalo de Renda 
(R$) 

Em Salár io 
Mínimo 

A1 30 – 34 5.347,00  ou  + 45 ou mais 
A2 25 – 29 2.833,00  a  5.346,00 25 à 44 
B1 21 – 24 1.705,00  a  2.832,00 15 à 24 
B2 17 – 20 1.025,00  a 1.705,00 10 à 14 
C 11 – 16 478,00  a  1.024,00 4 à 9 
D 6 – 10 253,00  a  477,00 2 à 3 
E 0 - 5 Até  252,00 Até 2 

Tabela 3-2: Classificação Econômica  
Fonte: Associação Brasileira do Institutos de Pesquisas de Mercado    
(ABIPEME) -Critério de classificação econômica do Brasil . 

Esta classificação econômica foi utili zada como parâmetro nas conclusões, 

quando confrontadas com as informações referente a carência social por regiões, 

conforme será mostrado no Capítulo 10. 

3.3  Planejamento Urbano 

O planejamento urbano e regional é um instrumento de ações políticas que 

oferece subsídios para que as cidades cresçam em conjunto com as necessidades da 

população local. 

Pode-se dizer ainda, que o planejamento urbano permite uma visão a longo 

prazo, proporcionando assim, uma melhor distribuição dos recursos disponíveis em 

função dos objetivos de uma economia local, visando sempre ao bem estar social da 

população. É interessante neste capítulo apresentarmos o ponto de vista de vários 

especialistas no assunto. 

Rathener (1974), faz uma observação referente ao planejamento urbano quanto à 

ocupação do espaço. Afirma que organizar racionalmente a ocupação do espaço, com 

condições para melhoria das relações sociais e do próprio estilo de vida das populações 

urbanas, constitui um dos postulados mais enfáticos dos planejadores contemporâneos. 

Planejamento urbano para Orea (1978), possui várias definições, a maioria 

formulada em termos genéricos, isto porque não há uma teoria ou doutrina escrita sobre 

a mesma, o que se explica pela amplitude de enfoques que se pode dar à questão. 

Assim, pode-se conceituar planejamento como um processo racional na tomada de 
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decisões. Implicando numa reflexão quanto as condições sociais, econômicas, físicas ou 

ambientais. Condições estas que fornecem subsídios às decisões e ações do futuro. 

Para Costa (1978), o planejamento urbano possui um objetivo central que é 

implementar políticas urbanas eficazes no tratamento dos problemas essenciais das 

cidades, direcionando efetivamente nesse sentido, o instrumento executivo e normativo 

do poder público. 

Birkhoz (1983), refere-se ao planejamento urbano como uma atividade 

multisetorial a ser desenvolvida em diferentes níveis de amplitude, que objetiva atender 

integralmente a melhoria da  realidade global. O aspecto da integração merece algumas 

considerações para que complete o conceito de planejamento como processo. É 

necessário ressaltar que o desdobramento do estudo de uma questão não corresponde a 

uma fragmentação da realidade global em termos específicos isolados. Qualquer 

especialização do planejamento, quer seja em termos de nível, ou âmbito, quer seja em 

termos setoriais, não pode ser tratada isoladamente, mas sim, como uma forma de 

operacionalização da atividade de planejamento. 

Planejamento segundo Zahn (1983), consiste em uma atividade cujo objetivo 

final situa-se na  organização sistemática dos meios a serem utili zados para se atingir 

uma determinada meta ou fim, contributiva na melhoria de uma determinada situação. 

Nesse processo, os planos são a expressão localizada, temporal e espacial, de um 

conjunto de medidas visando à evolução da realidade, devendo ser objeto de 

permanente atualização. O planejamento, portanto, deve ser um processo de trabalho 

permanente. E pode ser compreendido como uma atividade que procura estabelecer as 

condições favoráveis para  alcançar os objetivos propostos, que promovam mudanças 

estruturais em realidades já existentes, voltando-se principalmente ao crescimento 

econômico acelerado. E notam-se transformações na relação entre crescimento 

econômico e proteção ambiental, em que se atribuíam problemas de poluição e 

esgotamento de recursos naturais ao crescimento econômico. Pode-se constatar novas 

tecnologias em busca de possibili dades para concili ar produção industrial e proteção 

ambiental, é o desenvolvimento buscando uma harmonia com o meio ambiente. 

Ainda segundo o mesmo autor todo planejamento do desenvolvimento deve 

considerar cinco dimensões de sustentabili dade, a saber: 
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a) Sustentabilidade Social: 

 

É entendida como processo de desenvolvimento em que o crescimento está a 

serviço da construção de uma civili zação com maior equidade na distribuição de renda e 

de bens, proporcionando a redução das diferenças entre ricos e pobres. 

 

b) Sustentabilidade Econômica: 

 

A eficiência econômica deve ser avaliada em termos macro-sociais e não apenas  

através do critério da rentabili dade empresarial de caráter microeconômico. É possível 

através da alocação  mais eficiente dos recursos públicos e privados. 

 

c) Sustentabilidade Ecológica: 

 

É a capacidade de suporte dos ecossistemas, pela redução do uso dos recursos 

não- renováveis, pela redução da emissão de resíduos, pelo equilíbrio no consumo dos 

recursos naturais entre países ricos e pobres, pela pesquisa de tecnologias menos 

poluidoras, de baixo custo e eficientes, tanto para o meio rural como para o meio 

urbano. 

 

d) Sustentabiladade  Espacial: 

 

Dirigida para a obtenção de uma configuração rural-urbana mais equili brada e 

uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades 

econômicas. 

 

e) Sustentabilidade Cultural: 

 

Inclui a procura de raízes endógenas de processos de modernização e de 

sistemas agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro da 

continuidade cultural que traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento 
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em um conjunto de soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a 

área. 

3.4 Terceiro Setor  

3.4.1 O que é o Terceiro Setor  

O Terceiro Setor vem conquistando, a cada dia, mais espaço dentro da literatura 

econômica de muitos países, e também no Brasil. Tem crescido exponencialmente em 

anos recentes e está se tornando força efetiva na vida de milhões de pessoas. 

De acordo com Rodrigues (1997), o Terceiro Setor ou setor social ou 

organizações da sociedade civil ou, ainda, organizações não lucrativas, são as 

organizações privadas, sem fins lucrativos, voltadas para a produção de bens e serviços 

públicos. 

Várias discussões ocorrem sobre o terceiro setor, e constatam-se dificuldades em 

conceituá-lo teoricamente, principalmente por ser um novo setor  com critérios de 

definição ainda não estabelecidos. 

Em seguida, apresentam-se algumas definições por especialistas da área. 

Fernandes (1994), enfatiza que a idéia de um “terceiro setor” supõe um 

“primeiro” e um “segundo”,  com referência ao Estado e ao Mercado. A referência, no 

entanto, é indireta, obtida pela negação – “nem governamental, nem lucrativo” . Em 

termos explícitos e positivos, o conceito designa simplesmente um conjunto de 

iniciativas particulares com um sentido público. 

Desta forma pode-se dizer que o PRIMEIRO setor é o governo, que é 

responsável pelas questões sociais. O SEGUNDO setor é o privado, atuante no mercado 

visando sempre ao ato de obter lucro. Com a falência do estado, o setor privado 

começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras instituições que compõem 

o chamado TERCEIRO setor. 

O terceiro setor, com a produção voltada para a sociedade, supre as necessidades 

da população, preenchendo as lacunas deixadas pelo Estado e pelo mercado. As 

Organizações – Não Governamentais (ONGs) podem exemplificar bem o chamado 
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Terceiro Setor. E abrange organizações que não estão sobre o controle direto do Estado, 

como instituições, fundações, associações, centros, organizações ou entidades com 

causas específicas em favor da sociedade, ou seja, toda entidade privada que foge ao 

lucro,  que é a lógica do setor privado. 

O terceiro setor surge com base na idéia da iniciativa individual  voltada para o 

bem público, acreditando que os indivíduos têm capacidade e obrigação de agir e 

estimular melhoras na qualidade de vida e bem-estar da sociedade, em virtude de uma 

ineficiência do Estado em oferecer à sociedade serviços, como saúde, educação, cultura, 

etc. É no entanto, a sociedade se organizando em busca de uma melhor qualidade de 

vida para a própria sociedade. Estas inúmeras entidades atendem a vários grupos da 

população como idosos, pobres, deficientes físicos e mentais, famintos, pessoas 

desesperadas, drogados, minorias raciais e étnicas e crianças. Seus objetivos 

diversificam-se em vários ramos, como por exemplo: infância, saúde, educação, 

cidadania, terceira idade, meio ambiente, cultura, ciência, assistência social, habitação, 

paz, cidadania e justiça. Possuem grandes vantagens em relação ao Estado ao exercerem 

bem as atividades que necessitam de ação imediata junto ao público, pois não são 

burocráticas quando comparadas ao Estado, possuindo uma estrutura pequena e por 

apoiar interesses locais. 

Estas organizações por conhecerem seu público alvo e por não temerem em 

aventurar-se em inovações, buscam através da criação de parcerias com empresas 

privadas e governo, recursos financeiros necessários para suas realizações. 

Segundo Fernandes (1997), a combinação do setor “público e  “privado” , resulta 

não só no terceiro setor mas também num QUARTO, a “corrupção”, conforme mostra a 

Tabela 3-3. 

Este terceiro setor tem tido significado histórico na formação de um país, 

oferecendo a possibili dade de ajudar e reformular  o contrato social do século XXI 

(deveres e direitos dos setores públicos e privados). 
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AGENTES FINS SETOR 
Privados para Privados      = Mercado 
Públicos para Públicos      = Estado 
Privados para Públicos      = Terceiro Setor 
Públicos para Privados      = (Corrupção) 

Tabela 3-3: Combinações resultantes entre o setor público e privado 
Fonte: Fernandes - Terceiro Setor Desenvolvimento Social 

Sustentado- O que é o Terceiro Setor, editora Paz  e Terra, Conselho 
Editorial Gife- SP, 1997. 

Diferente da economia de mercado, que se baseia exclusivamente na 

produtividade e no lucro onde há a substituição muito fácil do trabalho humano por 

máquinas, a economia social está centralizada nas relações humanas, no 

companheirismo e em vínculos fraternais. 

De acordo com Lippi (1999), as principais causas que têm levado o crescimento 

do Terceiro Setor nos últimos anos são:  

1. crescimento das necessidades socioeconômicas; 

2. crise do setor público; 

3. fracasso das políticas sociais tradicionais; 

4. crescimento dos serviços voluntários; 

5. colapso do socialismo na Europa Central e do Leste Europeu; 

6. degradação ambiental, que ameaça a saúde humana; 

7. crescente onda de violência que ameaça a segurança das populações; 

8. incremento das organizações religiosas; 

9. maior disponibili dade de recursos a serem aplicados em ações sociais; 

10. maior adesão das classes alta e média a iniciativas sociais; 

11. maior apoio da mídia; 

12. maior participação das empresas que buscam a cidadania empresarial. 

 A Tabela 3-4 a seguir apresenta os principais elementos definidores do 

Terceiro Setor e suas características.  



 

24 

ELEMENTOS DEFINIDORES DESCRIÇÃO 
Objetivo bem-estar público e Interesse comum. 
Questões Centrais Pobreza, desigualdade e exclusão social. 

Entidades Participantes 
Empresas privadas, Estado, ONG’s 
 e sociedade civil . 

Nível de Atuação Comunitário e de base. 

Tipos de Ações 
Ações de caráter público e privado, associativas e 
voluntaristas. 

Tabela 3-4: Elementos Definidores do Terceiro Setor 
Fonte: Fernandes - Terceiro Setor Desenvolvimento Social Sustentado- O que é o 

Terceiro Setor, editora Paz  e Terra, Conselho Editorial Gife- SP, 1997. 

A atuação do Terceiro Setor em países subdesenvolvidos é muito discutida, 

observa-se então o papel do Terceiro Setor em sociedades de baixa participação, com a 

apresentação de quatro teses defendidas por Toro (1997). 

TESE 1: “A visão - missão do Terceiro  Setor em sociedades de baixa 

participação é contribuir para a construção de projeto de nação”. 

TESE 2: “É função do Terceiro Setor, em países de baixa participação, 

contribuir para a formação e o fortalecimento do comportamento do cidadão e da 

cultura democrática”.  

TESE 3: Em sociedade de baixa participação, é função do Terceiro Setor 

contribuir para a reinstitucionalização do âmbito público para aumentar a igualdade e 

fortalecer a governabili dade”. 

TESE 4: “É função do Terceiro Setor contribuir, criando condições para que 

torne possível a democracia cultural. Isso significa criar condições para que todos os 

diferentes sentidos e símbolos da diversidade social possam competir e circular em 

igualdade de condições” .  

Melhorar a qualidade de vida da população bem como sua inclusão social, é uma 

tarefa muito importante para o Terceiro Setor. Criando assim, condições para que 

diferentes formas de ver, produzir e entender o mundo do setor popular, façam parte do 

mundo do setor dominante, onde existem desigualdades sociais, políticas e econômicas. 
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3.4.2 A Histór ia do Terceiro Setor  

Para que se possa conhecer melhor o terceiro setor, será apresentada aqui, de 

forma resumida a história da filantropia mundial. 

A atividade filantrópica sempre foi desenvolvida, através dos tempos, visando à 

melhoria das condições de vida dos pobres. Auxili ar a famintos e doentes já fazia parte 

da tradição judaico-cristã do Bom Samaritano. Para gregos e romanos, a filantropia 

possuía um conceito semelhante ao da realidade atual, embora diferente da tradição 

judaico-cristã. Não procuravam diminuir diretamente o sofrimento dos necessitados, 

pois a doação era feita em um plano mais amplo, procurando tornar a cidade um lugar 

melhor. Dedicavam-se ao público em geral, raciocínio este, também utili zado pelas 

instituições atuais. 

Segundo Rodrigues (1997), há uma versão mais ou menos dominante de que a 

expansão do terceiro setor nos últimos anos, associa-se à crise generalizada do Estado  

do bem estar social. Até então, imperava a visão dicotômica do privado versus público. 

Foi assim durante o Estado liberal, que não deveria intervir no mercado e em nenhuma 

de suas forças e fatores, sob pena de influir negativamente no equilíbrio natural que ele 

propiciava. Com a crise do Estado liberal no início do século XX, o Estado do bem 

estar, em suas vertentes capitalistas e comunistas, passou a assumir papel estratégico, 

intervindo diretamente tanto na área econômica, quanto na área social, através de 

crescente aparato burocrático. 

Ainda segundo Rodrigues (1997), a atividade filantrópica era desenvolvida 

desde a antigüidade. Na China, esta atividade desde o século VIII fortaleceu-se e 

institucionalizou-se sob o Budismo. No mesmo período, no Japão, também houve 

atividades filantrópicas. Na Europa, a filantropia era uma virtude, sendo mais virtuoso 

dar do que receber, em muitos casos as doações era feita, mais em razão do doador do 

que do receptor. 

Na América Latina, mais particularmente no Brasil, o trabalho voluntário existe 

há cerca de cinco séculos. E justifica-se pelo tipo de colonização ocorrida no Brasil, em 

que a colônia tinha função de enriquecer a metrópole. Os colonizadores sempre 

estiveram buscando o lucro rápido, fato este que justificava a falta de tradição 

filantrópica no Brasil. Alguns pesquisadores apontam como marco inicial dessa 
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atividade no Brasil a fundação da Santa Casa de Misericórdia na então vila de Santos, 

capitania de São Vicente, em 1543. 

Nos séculos XVII e XVIII , a maioria das entidades filantrópicas que se têm 

documentos estavam vinculados à igreja católica. 

Segundo CETS (Centro de Estudos do Terceiro Setor) da fundação Getúlio 

Vargas, a presença do Estado tornou-se significativa a partir de 1930, quando o governo 

de Getúlio Vargas assumiu o poder e implantou a política centralizada do Estado, 

tornando-se o maior destinador de recursos à área social.  

Em 1935, criou-se uma lei que determinava de utili dade pública, todas as 

entidades assistências. Posteriormente, em 1938, fundou-se o Conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS), que gerenciava as verbas do Estado e as distribuía às entidades, 

incluindo a igreja, também por seu trabalho assistencial prestado. É importante ressaltar 

também, a década de 60, pois, a partir desta década, começaram a ocorrer mudanças 

como o aumento da população, não somente no Brasil, mas também na América Latina.  

Segundo Fernandes (1997), as cidades apresentavam problemas, como por 

exemplo: desigualdade de renda, demanda por bens públicos elementares, triplicação da 

população urbana entre 1960 e 1990, espaço para morar, infra estrutura, transporte, 

qualidade do ar, barulho, segurança, tudo isso infringiu o limite do “humanamente 

aceitável” . 

Esta época também foi marcada pelo Regime Mili tar, onde todo tipo de 

expressão foi reprimida. Não se podia discordar do regime imposto. Sindicatos e 

Partidos políticos eram eliminados, houve também repressão aos movimentos 

estudantis. Não era possível olhar o Brasil como um todo, a única alternativa eram 

movimentos locais, pequenos, olhar pela “base” da pirâmide social.  

Fernandes (1994), cita, como um exemplo desta  alternativa de olhar o Brasil 

pela “base”, o fenômeno das associações de moradores, que, no período de 60 e 90, 

multiplicaram-se expressivamente. Essas organizações dotadas de estatutos, diretorias, 

eleições, mandatos e com a obrigação de zelar e conquistar os direitos dos moradores. 

Seus diretores ou representantes eleitos são legitimados a negociar e mediar assuntos de 

interesse locais com as autoridades governamentais e cada vitória conquistada ou 

simples ato de reivindicar algo às autoridades era um marco num período marcado pela 

repressão social. Com o tempo, situadas em meio a problemas sociais, estas associações 
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acabam assumindo  problemas locais, lutando por causas sociais e unindo-se a 

iniciativas não governamentais, para em algumas ocasiões, assumirem tarefas do 

Estado. 

Ainda Fernandes (1994), comenta que de acordo com uma pesquisa realizada no 

Rio de Janeiro em 1986, cerca de 90% das associações de moradores, existentes, no 

país, haviam sido criadas, nos últimos 16 anos. 

Neder (1998), cita que, na década de 60, haviam duas correntes de movimentos 

sociais, feitas pelas associações de moradores. Uma delas reivindicavam, em princípio, 

serviços de consumo coletivo (água, esgoto, luz, saúde, etc.) e a outra corrente que 

começava a surgir mais estruturada, emergindo com o perfil das primeiras organizações 

não - governamentais. 

As primeiras organizações não governamentais (ONGs), surgiram na década de 

70. Estas  organizações eram constituídas por grupos formados para estudos ou 

pesquisas, sem vínculo com o Estado. 

Fernandes (1994), mostra que cerca de 15% surgiram antes de 1950, 17% 

surgiram entre 1950 e 1960 e os 68% restantes surgiram após 1975, conforme mostrado 

Figura 3-1. 
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Figura 3-1: Surgimento das ONG’s na América Latina 

Fonte: Fernandes–Privado porém Público. O Terceiro Setor na América Latina-Rio de 
Janeiro: Relume – Dumurá, 1994.  

A partir da década de 80, as organizações civis assumem, cada vez mais tarefas 

públicas, ocupando os espaços deixadas pelo Estado. O Estado reconhece o trabalho 

desenvolvido pelas entidades para com o público, começando a surgir parcerias. Desta 
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maneira, as ONGs crescem e passam a assumir várias posições dentro da sociedade, 

tornando-se entidades cada vez mais organizadas. 

Os interesses em questão já não são mais só locais, pois outras necessidades da  

sociedade são questionados. A defesa de interesses comuns, constitui organizações civis 

nomeadas; surgem as dedicadas instituições aos mais diversos ramos de atuação como 

meio ambiente, negros, mulheres, educação, índios, bem-estar social, surgindo desta 

forma, um Terceiro Setor na economia, com organizações voltadas para funções 

públicas. 

Resumidamente, o trabalho assistencial no Brasil sempre esteve aliado às 

políticas do Estado e a ação social da igreja, conforme mostra a evolução cronológica a 

seguir: 

Cronologia 

• 1543 - É fundada na vila de Santos a Santa Casa de M isericórdia, dando início ao 

voluntariado no Brasil. 

• 1863 - Surge o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para prestar assistência 

médica em áreas de conflito armado. 

• 1908 - A Cruz Vermelha chega ao Brasil, Robert Baden-Powell funda o 

escotismo, na Inglaterra. 

• 1910 - O Escotismo se estabelece no Brasil com o objetivo de ajudar o próximo em 

toda e qualquer  ocasião. 

• 1935 - É promulgada a Lei de declaração de utilidade Pública, para regular a 

colaboração do Estado com as instituições filantrópicas. 

• 1942 - Getúlio Vargas cria a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que sempre 

foi presidida pelas  primeiras damas, a pioneira foi Darci Vargas. 

• 1961 - Surge a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para 

assistir os deficientes mentais e desmistificar a deficiência junto à comunidade. 

• 1967 – O governo cria o Projeto Rondon, que leva universitários brasileiros a 

prestar assistência a comunidades carentes no interior do país. 

• 1983 – Cria-se a Pastoral da Criança com o objetivo de treinar líderes 

comunitários para combater a mortalidade infantil. 
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• 1990 - Na década de 90, a Iniciativa Voluntária começa a buscar  Parcerias na 

Classe Empresarial. Os Programas estatais de caráter social diminuem devido a 

crise econômica iniciada no fim da década de 70. A primeira dama Rosane Collor 

assume a presidência da LBA.  

• 1993 – O sociólogo Herbert de Souza cria a Ação da Cidadania Contra a M iséria 

e Pela Vida, que organiza a sociedade com o objetivo de combater a fome.  

• 1995 - Fernando Henrique Cardoso cria o Comunidade Solidária, que objetiva 

adequar às exigências do moderno voluntariado, e tem como primeira presidente do 

conselho a primeira dama Ruth Cardoso  

• 1998 - É promulgada a lei 9.608, de 18 de fevereiro, que dispõe sobre as condições 

do exercício do serviço voluntário e estabelece um termo de adesão. 

• 1999 - É promulgada a lei 9.790, de 23 de março, que qualifica as organizações da 

sociedade civil de direito público e disciplina um termo de parceria. 

No Brasil, quando se fala de ONGs imagina-se apenas a imagem de militantes 

ou ecologistas radicais. A experiência do passado agora dá lugar à pesquisa e ao 

planejamento. As Ongs hoje buscam maior produtividade com o melhor aproveitamento 

possível de seus recursos. Os empresários que no passado limitavam-se a fazer caridade, 

agora são membros atuantes de muitas instituições e peças chave nesse novo processo. 

Os números do terceiro setor no Brasil ainda estão muito longe da marca 

alcançada pelos países do primeiro mundo, no entanto o país caminha nesta mesma 

direção. 

Segundo Merege (1999), embora não haja nenhum registro oficial, estima-se que 

existam no Brasil cerca de 200 mil Organizações não Governamentais, e que 2 milhões 

de pessoas tenham vínculo empregatício a elas. 

Na América Latina, o Brasil é o país que mais se destaca, é possível perceber 

isto quando observamos que 68% das ONGs surgiram após 1975, ou seja mostra que 

ocorreu um crescimento acentuado nos últimos anos. 

França (1997), compara alguns dados do Brasil referente ao Terceiro Setor. E 

mostra que no Brasil este setor ainda se expressa timidamente, conforme mostra Tabela 

3-5.  
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País 

 
Pessoas que praticam 

Filantropia 

 
Jovens que trabalham 

com voluntár io 

Gasto médio em 
Filantropia ( 2º imposto 

de renda) 

Brasil  1 em cada 340 7 em cada 100 R$ 270,00 

EUA 1 em cada 3 60 em cada 100 US$ 1000,00 

Tabela 3-5: Comparação do Terceiro Setor no Brasil versus EUA 
Fonte: França – O mapa do bem-Veja. São Paulo, 16 abril , 1997. 

Vale ressaltar que os problemas sociais encontrados no Brasil, diferem-se dos 

problemas dos Estados Unidos. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). No 

estado do Piauí, 57% da população, segundo critério da ONU é considerada miserável.  

Fernandes (1997), após levantar o perfil do terceiro setor no Brasil revela que no 

ano de 1991, existiam mais de 200 mil organizações sem fins lucrativos. Estima-se que 

o terceiro setor, empregue mais de um milhão de pessoas, tendo crescido 45%, de 1991 

a 1995.  

Segundo Bava (1996), este crescimento significativo, coloca o Terceiro Setor 

como a terceira maior categoria na geração de empregos no país. Existem 389 mil 

entidades sem fins lucrativos de acordo com a Receita Federal (considerando-se todo 

tipo de entidade). Somente as Santas Casa empregam cerca de 450 mil pessoas em todo 

território nacional. A maioria da ONGs (169 mil) foram criadas nos últimos 16 anos.  

O Terceiro Setor no Brasil vem evoluindo consideravelmente, mas ainda está 

muito defasado quando comparado a outros países. O próximo sub-capítulo mostra a 

importância deste setor em outros países.  

3.4.3 Terceiro Setor em outros países 

Rodrigues (1997), cita que na França foram criadas mais de 54 mil associações, 

somente no ano de 1987; na Itália uma pesquisa realizada demonstrou que das 

organizações existentes, até o ano de 1985, 40% haviam sido criadas depois de 1977. 

Acrescenta-se o fato de que estas instituições passaram a atuar, também, na economia 

do país , a arrecadação das instituições filantrópicas britânicas cresceu cerca 221%, 

entre o ano de 1980 à 1986. 

Gomes (1997), cita que este setor vem oferecendo cada vez mais empregos, 

observando que na França, o terceiro setor é responsável por 6% da mão-de-obra. 
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Segundo pesquisa comparativa realizada pela Johns Hopkins University - ISER /1995, 

se fosse considerado uma economia independente, o terceiro setor, que abrange as 

organizações sem fins lucrativos, ocuparia a oitava posição no ranking das maiores do 

planeta, conforme Figura 3-2. 
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Figura 3-2: Volume de recursos movimentados pelo terceiro setor  em relação PIB de alguns 
países 

Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995  

As entidades beneficentes movimentaram em 1995, US$1,08 trilhão. 

Desconsiderando neste caso as instituições filantrópicas religiosas. 

Através de uma outra pesquisa realizada pela Johns Hopkins University, é 

possível analisar alguns dados que darão uma idéia do terceiro setor em alguns países, 

nesta pesquisa será possível avaliar, a dimensão econômica do terceiro setor (pessoal 

empregado, volume de recursos movimentados, origens e aplicações destes recursos, 

participação nos diversos campos, etc.). A pesquisa envolve sete países desenvolvidos: 

Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão e um integrante do 

antigo bloco socialista a Hungria. 

3.4.3.1 Dimensões financeira 

Observa-se através da Tabela 3-6 os valores de despesas do setor não lucrativo 

que foram encontradas nos sete países que mencionamos. Os Estados Unidos 

apresentam o maior valor movimentado pelo setor não lucrativo, esta situação deriva de 

três aspectos:  
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• tradição dessa sociedade em formar tais organizações; 

• profissionalismo destas organizações; 

• volume de informações estatísticas disponíveis muito bom. 

A participação dessas despesas no produto bruto ( PIB) desses países é, em 

média, de 3,5%. Se esse número fosse projetado para o Brasil, para um PIB da ordem de 

US$ 600 bilhões, estima-se que a receita para o nosso Terceiro setor seria por volta de 

US$ 20 bilhões. 

País US$  Bilhões % PIB 
Hungria 3,9 1,20 
Itália 21,6 2,00 
Japão 94,9 3,20 
França 39,9 3,30 
Alemanha 53,7 3,60 
Reino Unido 46,6 4,80 
EUA 340,9 6,30 

Tabela 3-6: Despesas do setor não lucrativo 
Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995  

Observa-se através da Tabela 3-7 a forma pela qual, se distribuem os recursos 

para financiamento do terceiro setor no conjunto dos países pesquisados. É fácil 

perceber como estes são estruturados de formas diferentes devido a aspectos históricos, 

econômicos, legais, etc. 

As famílias são as principais financiadoras em quase todos os países (com 

exceção da França e da Alemanha onde cabe ao setor público esse papel) contribuindo 

principalmente com o trabalho voluntário. De qualquer forma, para esse conjunto de 

países, as participações das famílias e do setor estatal são, em média, praticamente 

iguais. As doações do setor privado, que representam os 10% restantes do 

financiamento do terceiro setor, são particularmente expressivas na Hungria e nos EUA 

e muito pouco significativas no Japão, na Itália e na Alemanha. 
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País Famílias Setor Público Setor Pr ivado 
Japão 60 38 1 
Hungria 57 23 20 
Itália 53 43 4 
EUA 51 30 19 
Reino Unido 48 40 12 
França 34 59 7 
Alemanha 28 68 4 
Média 47 43 10 

Tabela 3-7: Financiamento do setor não lucrativo - % 
Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995  

3.4.3.2  Composição do setor não lucrativo 

Quanto à composição do setor não lucrativo, observa-se que as organizações não 

lucrativas atuam de forma diferenciada nos países. As entidades dedicadas à saúde são 

expressivas nos EUA e na Alemanha, e na Hungria destacam-se as dedicadas às artes e 

cultura, conforme Tabela 3-8. 

País Outros Negócios Serv. Social Saúde Educação Cultura e Artes 
Japão 6 11 14 28 40 1 
Reino Unido 13 7 12 4 43 21 
EUA 6 5 10 53 23 3 
Alemanha 18 5 23 35 12 7 
França 11 3 29 14 25 18 
Itália 4 23 25 17 22 9 
Hungria 3 10 25 1 4 57 

Média 8 9 20 22 24 17 
Tabela 3-8: Composição do setor não lucrativo - % 

Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995  

A Tabela 3-9, mostra a participação do setor privado, do Estado e das famílias 

no financiamento de cada uma das atividades mencionadas anteriormente. Observa-se 

que as famílias lideram no financiamento de entidades profissionais, cultura e lazer. O 

Estado tem uma grande participação em financiar as entidades que trabalham com 

saúde, serviço social e direito. O peso maior das empresas privadas fica com as 

organizações que trabalham com a área internacional e com filantropia. É desnecessário 

dizer que esses valores são razoavelmente diferente para cada um dos sete países 

pesquisados. 
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Atividades Famílias Setor Público Setor Pr ivado 
Profissional 92 5 3 
Cultura e Lazer 66 22 12 
Filantropia 54 12 34 
Meio Ambiente 51 34 15 
Habitação 51 37 12 
Educação e Pesquisa 50 42 8 
Atividades Cívicas e Direito 40 50 10 
Serviço Social 33 51 16 
Internacional 30 35 35 
Saúde 25 59 15 
Todos os Setores 47 43 10 

Tabela 3-9: Financiadores do Setor não Lucrativo nas diversas Atividades - %.  
Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995 

3.4.3.3 Pessoal Empregado 

O último aspecto importante a ser comentado referente a dados sobre o terceiro, 

setor são as informações relativas à quantidade de pessoal empregado. Esse é um 

aspecto que está chamando a atenção dos especialistas porque, ao contrário do setor 

estatal e do setor privado, o terceiro setor não está dispensando mão-de-obra, ao 

contrário, está absorvendo contingentes crescentes de trabalhadores.  

A Tabela 3-10 apresenta o número de pessoas empregadas pelo Terceiro Setor 

nos países pesquisados (excluída a Hungria), comparado ao número de empregos 

gerados pela maior empresa privada. 

País Empresa Empregados Terceiro Setor Terceiro Setor /Maior 
Empresa 

França Alcatel-Alsham 213.000 802.619 3,8 
Alemanha Dainle-Benz 381.000 1.017.948 2,7 
Itália Fiat 128.000 416.383 3,3 
Japão Hitachi 274.000 1.440.228 5,3 
Reino Unido Unilever 298.000 945.883 3,2 
EUA General Motors 717.000 7.120.000 9,9 

Total  2.011.000 11.743.058 5,8 
Tabela 3-10: Comparação entre Empregados no Setor não Lucrativo e o Maior  Empregador 

Privado dentre os Países Pesquisados.  
Fonte: Pesquisa Comparativa Johns Hopkins Univercity-Iser/1995 
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CAPÍTULO IV 

4 A Nova Lei no Terceiro Setor no Brasil  

O Brasil percebendo o volume de recursos gerados pelo Terceiro Setor em 

outras economias, cria uma  nova Lei que favorece as organizações da sociedade civil 

de interesse público, este assunto é o que será abordado neste capítulo. 

A nova lei do terceiro setor Lei 9.790/99 (conforme anexo IV), entre outras tem como 

objetivo principal, facili tar o sistema de captação de recursos das entidades 

principalmente dentro do contexto de parceria. 

A Lei 9.790/99 "Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências". 

Em outras palavras, as entidades constituídas com personalidade jurídica 

privada, sem fins lucrativos, com intuito de realização de um fim público, serão 

qualificadas, ou seja, receberão o título de Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

A criação desta lei vem facili tar o acesso das entidades interessadas, ao 

reconhecimento institucional, a medida que inova, principalmente, quando dispõe no 

parágrafo 2º, do artigo 1º, que outorga o título de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público. 

Pouco se sabe sobre os números ou características das entidades que orbitam na 

esfera do terceiro setor. Mas a configuração jurídica hoje é uma das questões em 

discussão. Mudanças na missão da entidade e nos tipos de serviços e intervenção, como 

novas políticas de parcerias e estratégias de sustentação econômica financeira, 

demandam a procura de novos caminhos na área gerencial e no formato jurídico - 

administrativo. 

O próprio processo de institucionalização das ONGs provocou a discussão sobre 

a melhor forma de organizar a ONG conforme a sua missão, suas potencialidades e 

peculiaridades. O formato Institucional, por muito tempo, não tem sido objeto de grande 
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importância entre as ONGs, já que a preocupação dos seus membros não era com a 

institucionalização das entidades, senão com as suas ações. 

O estatuto utili zado pelas entidades eram na maioria das vezes cópia de outra 

entidade, e não expressa sua vida orgânica e suas relações reais dentro da organização. 

Hoje percebe-se que o formato jurídico merece destaque, pois não pode ser 

considerado apenas o item documento. Ele deve definir os limites e abrir possibili dades 

para a organização nas suas relações com estado, mercado e sociedade civil, questões 

que no atual processo de transformação do seu perfil, são de fundamental importância 

para as ONGs. 

Além das instituições mais antigas, que já trabalham hoje no sentido de 

reformulações institucionais, há aquelas que ainda se estruturam. Não é raro que estas 

últimas, algumas vezes por falta de informação, não efetivem sua constituição ou optem 

pelo formato que não seria o mais adequado. Isso, se deve, algumas vezes, às 

informações disponíveis. Surgindo então, a importância de refletir-se sobre o novo 

panorama que surge neste importante setor da vida nacional. 

A busca de soluções criativas impulsionam formatos organizacionais que há 

pouco seriam inimagináveis, como por exemplo a figura de uma empresa sem fins 

lucrativos.  

Mostra-se seguir diferentes tipos de formatos organizacionais e mudanças que 

vêm ocorrendo em nome da sobrevivência do setor e da continuidade de trabalhos que 

colaboram bastante para diminuir as injustiças sociais existentes no país. 

4.1 Constituição Jur ídica 

Cada um dos formatos organizacionais aqui analisados possuem determinada 

constituição jurídica, apresentando vantagens e desvantagens, dependendo dos objetivos 

de quem pretenda constituí-la. Antes de proceder a análise de sua constituição 

propriamente dita, torna-se necessário esclarecer que existem duas possibili dades a 

serem consideradas neste estudo. 

Todos os formatos organizacionais aqui analisados possuem a vantagem de poder 

ser constituído pela livre e espontânea vontade de indivíduos ou grupos. Com exceção 

de algumas empresas privadas e cooperativas, que têm como objetivo promover o bem 

estar social, não possuindo objetivos de lucro. Trabalhar com o fim público não é 
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emprego mas uma missão a que se impõem pessoas conscientes de seus direitos e 

deveres na sociedade. 

Constituem-se, desta forma, instituições que visam à melhoria das condições de 

vida de uma comunidade, município ou grupos sociais – mulheres, crianças, negros, etc. 

Ao Estado interessa a existência desse tipo de instituições, pois também visam ao fim 

público, razão da existência de funcionamento, além de incentivar sua criação através de 

benefícios diversos. 

Um dos benefícios para a criação das organizações sem fins lucrativos é a 

concessão de imunidade tributária.  

Segundo Oliveira (1997), “as condições para o privilégio são colocadas pelo 

Código Tributário, consistindo em: não se distribuir parcela do patrimônio ou rendas 

como lucro ou participação nos resultados; aplicação dos recursos no país; na 

manutenção dos objetivos institucionais; de se manter escrituração contábil.” Portanto, é 

fundamental, na concessão de benefícios fiscais, a diferenciação do que seja uma 

instituição que beneficie seus sócios ou participantes, para aquela que tenha como meta 

principal os fins públicos, não se preocupando com interesses privados. 

Devido às fontes de recursos que o Estado faculta o acesso para as chamadas 

organizações sem fins lucrativos, algumas instituições inescrupulosas conseguem 

maneiras de aproveitar as brechas existentes na legislação e gozar dos benefícios legais 

a elas destinados. Ou seja, apesar de beneficiarem através de lucros (às vezes 

“astronômicos”), fazem-se passar por organizações escolares de ensino superior ou de 

hospitais privados, por se aproveitarem dos deslizes legais e obterem o registro de 

organizações sem fins lucrativos. 

No Brasil, para uma organização efetuar sua inscrição como sendo “sem fins 

lucrativos” , precisa provar que tem “o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 

comunidade”. Esta comprovação se dá, além da verificação dos estatutos, no 

acompanhamento dos resultados a que chegam as organizações em seus trabalhos. 

 Hoje é cada vez mais importante a análise da eficácia dos trabalhos das 

organizações sem fins lucrativos. É por causa  destas avaliações que algumas 

organizações perdem o direito a financiamentos de suas atividades ou passam a 

trabalhar na perspectiva de reformulações institucionais que garantam a continuidade 

dos trabalhos. 
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A aplicação dos recursos sem atividades que realmente propiciem retorno 

financeiro (como a chamada prestação de serviços) faz com que tal modelo aproxime-se 

do empresarial. Ou seja: se o processo de trabalho é decisivo, os fins o são também. 

Entende-se aqui por fins tanto a continuidade das assessorias como, principalmente, a 

eficácia do trabalho, razão última de sua continuidade. Nesse sentido é que o discurso 

referente aos resultados ganha uma importância fundamental na própria sobrevivência 

das organizações sem fins lucrativos.  

Segundo Oliveira (1997), uma organização afeta o interesse público em dois 

casos: quando recebem subsídios do Estado, originados do pagamento de impostos e 

materializados na transferência desses recursos ou em segundo, no não pagamento de 

impostos por parte das organizações sem fins lucrativos, e também quando está voltada 

para os interesses de uma determinada população, concentrada fora do campo de 

atuação dos objetivos desta organização. 

Ao Estado interessa a criação de organizações de assistência social, enquanto 

venham complementar suas funções sociais. Sua não-existência implicaria num 

processo de desassistência ou, contrariamente, em crescimento de gastos do governo na 

área social, numa época em que o Estado vem se retirando de determinadas atribuições.  

A atuação destas organizações, não têm por objetivo a substituição do Estado, 

mas é fundamental para o complemento das atividades estatais, na maioria das vezes 

possuindo uma maior  agili dade operacional. Através da Tabela 4-1, procura-se mostrar 

de forma resumida alguns dos diferentes tipos dos formatos organizacionais. 
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Formato Lucro Quem Fiscaliza Imposto de Renda 

Associação Não possui fins 
lucrativos 

Previdência Social, 
Ministério do Trabalho e 

Tribunal de Contas 

É isenta do pagamento de 
Imposto de Renda 

Instituto 
Não possui fins 

lucrativos 

Previdência Social, 
Ministério do Trabalho e 

Tribunal de Contas 

É Isento do pagamento de 
Imposto de Renda 

Fundação 
Não possui fins 

lucrativos 

Previdência Social, 
Ministério do Trabalho, 

Tribunal de Contas e 
Ministério Público 

É isento do pagamento de 
Imposto de Renda 

Empresa 
Pr ivada 

Opera com lucros 

Previdência Social, 
Ministério do Trabalho, 

Receita Federal e 
Receitas Estatais 

Paga imposto de Renda 
 

Cooperativa 

Não possui fins 
Lucrativos, opera 

com sobras 
 

Previdência Social, 
Ministério do Trabalho, 

Receita Federal e 
Receitas Estatais 

Paga apenas o imposto 
relativo à  parte distribuída 

aos sócios cooperados 
(sobras) 

Tabela 4-1: Diferenciação dos Formatos Organizacionais.  
Fonte: Oliveira, Uma Agenda para a Reforma do Marco Legal-Rio de 

Janeiro,Sindicato Nacional do editores de Livros, 1997. 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) A fiscalização do tribunal de contas só ocorre sobre os recursos, obtidos junto 

aos órgãos governamentais – no caso do Estado, o Tribunal de Contas do 

Estado; no caso do Governo Federal, o Tribunal de Contas da União; 

2) A fiscalização das Receitas Estaduais ocorre sobre tributos (ICMS) incidentes na 

comercialização de mercadorias; 

3) A fiscalização do ministério da Previdência Social (INSS) e do Ministério do 

Trabalho ocorre sobre qualquer tipo de organização, independentemente da 

finalidade, lucrativa ou não, visto o seu campo de ação, tratar-se de matéria de 

ordem pública;  

4) No que ocorre às associações, institutos e fundações, apesar da isenção de 

Imposto de Renda, poderá haver fiscalização da Receita Federal, para 

confirmação da responsabili dade tributária atribuída a essas organizações pela 

isenção de Imposto de Renda na fonte, sobre os pagamentos efetuados para 

pessoas físicas ou jurídicas; 
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5) A fiscalização a que se refere no quadro acima e aquela regular, de programação 

normal  da Receita Federal, que normalmente só ocorre sobre as empresas, 

mesmo assim, de acordo com o seu porte. 

4.2 Características de Algumas Organizações no Brasil  

Mostra-se a seguir, segundo Wilheim (1992), as características de algumas organizações 

no Brasil. 

4.2.1 Associações 

São organizações baseadas num contrato livremente estabelecido entre 

indivíduos para exercer atividades comuns ou defender interesses comuns. São 

inúmeras as formas organizativas que assumem as associações, variando desde 

associações de pequenos produtores rurais até clubes de mães e associações recreativas. 

Uma das formas mais interessantes que assumem as associações é sua estrutura 

enquanto organização não governamental. Sendo esta a mais conhecida representante do 

chamado Terceiro Setor.  

No entanto, apesar de sua notoriedade e da reconhecida capacidade de atuação 

na sociedade civil, as ONGs não possuem existência legal com este nome. São, na 

verdade, associações civis sem fins lucrativos, legalizadas junto ao Cartório de Registro 

de Pessoas Jurídicas da Comarca em que atuam preponderantemente. 

As Ongs constituem-se em organizações sem fins lucrativos, nas quais “ lucros 

eventuais devem ser reinvestidos, não cabendo a sua destruição, entre os membros da 

organização. Para que este princípio seja resguardado, os responsáveis legais de uma 

ONG (seus diretores) não podem sequer receber remuneração através de salários. O 

capital acumulado por uma Ong não pode se converter no patrimônio dos seus 

executivos, apesar de serem não governamentais, seus fins mantêm as características do 

serviço público. Diferem quanto à escala, naturalmente, pois as ONGs são, se 

comparadas ao Estado, micro-organizações, mas coincidem em diversos aspectos 

quanto à natureza dos serviços. As Ongs são treinadas para pensar, de maneira 

estratégica, em como atender a demandas não satisfeitas pelo mercado”. 
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Em nível institucional e pessoal, uma Ong pode satisfazer as demandas “do 

mercado” com maior facili dade. Sua estrutura é menor e, portanto, mais fluida. Os 

quadros das ONGs podem sentir-se mais capazes e empreendedores, uma vez que tem a 

possibili dade de executar atividades muitas vezes planejadas por eles próprios sem 

depender de muitas estruturas burocráticas. 

Dos problemas existentes nas organizações, um deles é a escassez de recursos, o 

que deixa as organizações em dificuldades . Por conta deste aspecto, muitas ONGs têm 

sofrido pressões constantes dos financiadores no sentido de tornarem suas atividades 

dotadas de maior eficácia e de garantir a sua sustentabili dade através de mecanismos de 

captação de recursos locais. Decorre então que muitas delas têm repensado sua estrutura 

organizacional, deixando de ser associações sem fins lucrativos, optando às vezes por 

outros formatos. 

4.2.2 Cooperativas 

São empresas formadas e dirigidas por uma associação de usuários, que se 

reúnem em igualdade de direitos com o objetivo de desenvolver uma atividade 

econômica  ou prestar serviços comuns, eliminando os intermediários. O movimento 

cooperativista contrapõe-se às grandes corporações capitalistas de caráter 

monopolístico. Conforme a natureza de seu corpo associativo, as cooperativas podem 

ser de produção, de consumo, de crédito, de troca e comercialização, de segurança 

mútua, de venda por atacado ou de assistência médica. As mais comuns são as 

cooperativas de produção, consumo e crédito; há ainda as cooperativas mistas, que 

unem numa só empresa essas três atividades.  

Vale lembrar que as cooperativas diferenciam-se das empresas privadas, uma 

vez que não trabalham visando ao lucro. Os sócios, ao final de um período estabelecido 

por eles mesmos, podem fazer determinadas retiradas, o que no sistema cooperativista 

denomina-se sobras. 

Ao contrário do que se poderia pensar, não é apenas uma mudança de 

denominação: deixa-se de chamar lucro para dizer sobra. O lucro é extraído da classe 

trabalhadora, segundo a clássica leitura marxista. Como numa cooperativa não há 

patrões mas sócios, não pode haver lucro.  
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O COOPERATIVISMO é uma “doutrina que tem por objetivo a solução dos 

problemas sociais por meio da criação de comunidades de cooperação. Essas 

comunidades seriam formadas por indivíduos livres, que se encarregariam da gestão da 

produção e participariam igualitariamente dos bens produzidos em comum. 

No Brasil, o cooperativismo iniciou-se no final do século XIX, principalmente 

no meio rural. Atualmente é regulamentado por leis especiais e subordinado ao 

Conselho Nacional de Cooperativismo, órgão do Ministério da Agricultura. 

4.2.3  Fundações 

Não possui finalidade lucrativa, destina-se à prestação de serviços à 

coletividade. São criadas por meio da constituição de um patrimônio  por doação ou 

testamento (que é próprio e independente de indivíduos). Esse patrimônio é doado 

através de escritura pública ou testamento. Caso queira, o doador (pessoa física ou 

empresa), pode especificar a destinação de seus bens, que virão, dessa forma, constituir 

a fundação. Se isso não ocorrer e a fundação não tiver, desde o início, suas normas 

estabelecidas pelo doador, o Ministério Público do Estado irá faze-lo, através da 

Curadoria das Fundações. 

As fundações podem ser públicas ou privadas. No caso de serem públicas, o 

Estado assume o papel que geralmente é reservado a pessoas físicas e empresas. No 

caso de serem privadas, podem ser constituídas para fins diversos.  

Atualmente, é muito comum a constituição de fundações empresariais, no 

âmbito do que se tem chamado de filantropia empresarial. 

O caráter de assistência social das fundações, segundo a lei vigente, não fica 

prejudicado pelo fato dos beneficiários de suas atividades serem os funcionários de uma 

empresa privada ou da própria fundação.  

4.2.4  Institutos 

Assim como as fundações de direito privado, os institutos não têm finalidade 

lucrativa. No entanto, o Código Civil não os trata da mesma forma que as fundações, 
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pois não lhes dá, por exemplo, uma forma jurídica própria. Os institutos podem ser 

criados e controlados por empresas privadas. 

Os institutos são criados por empresas que muitas vezes têm fundações no seu 

país de origem, normalmente estrangeiras, que dotam os institutos de orçamento inicial 

ou os alimentam com uma doação para que se invista em projetos sociais. A opção por 

se criar instituto, está na maioria das vezes por não ter que estar sob a supervisão do 

Ministério Público, uma vez que já são fiscalizadas no seu país de origem, e por ter uma 

burocracia menos exigente. 

Os grupos que as gerenciam podem ou não manter os objetivos a que 

inicialmente se propuseram. Devido à falta de uma legislação específica, os institutos 

podem ser usados para fins específicos, do interesse de grupos minoritários, para 

conseguir recursos públicos. 

4.2.5 Empresas Privadas 

São organizações destinadas à produção e ou comercialização de bens e 

serviços, tendo em vista o lucro. No entanto, diferem-se dos outros formatos 

organizacionais apresentados pelo fato de não se constituírem em organizações sem fins 

lucrativos. Ao contrário, seu principal objetivo é o lucro, que manterá a empresa 

funcionando e possibili tará até a expansão do negócio. 

Em função do tipo de produção, distinguem-se quatro categorias de empresas: agrícola, 

industrial, comercial e financeira, cada uma delas com modo de funcionamento próprio. 

Independentemente da natureza do produto, a empresa define-se por seu estatuto 

jurídico, podendo ser pública, privada ou de economia mista. 

Uma empresa pode ser organizada de várias formas, dependendo da maneira 

como o capital se divide entre os proprietários. Nas pequenas e médias empresas, a 

direção é, habitualmente, entregue aos proprietários. Já nas grandes empresas, é 

freqüente a contratação de administradores profissionais para dirigi-las. 

As pequenas e médias empresas organizam-se na forma de sociedade por cotas, 

com responsabili dade limitada ou não, ou sob a forma de sociedades anônimas de 

capital fechado. As grandes empresas organizam-se geralmente na forma de sociedades 

anônimas de capital aberto, com ações livremente negociáveis nas bolsas de valores. 
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Vale ressaltar que a transformação de uma organização sem fins lucrativos numa 

empresa privada exigirá primeiramente a revisão da identidade institucional, pois os 

objetivos deixarão de ser prioritariamente comunitários para constituir-se na própria 

sobrevivência de seus criadores. Haverá, portanto, a mudança do espírito comunitário 

para o individualista, alheio normalmente ao tipo de instituição de que estamos tratando 

neste documento. Da mesma forma que a identidade, também terá que ser revista toda 

sua documentação, que passará a expressar os novos objetivos. 

Entretanto, uma nova forma de empresa privada está sendo posta em prática nos 

últimos tempos. É a empresa privada sem fins lucrativos: um artifício usado por 

associações sem fins lucrativos para que possam vender produtos e serviços sem ferir os 

objetivos para os quais foram criadas. A empresa sem fins lucrativos funciona, às vezes, 

como um anexo da associação, sem que dela faça parte oficialmente. No entanto, seus 

ganhos em geral são revertidos em parte para a associação que a criou.  

4.3 Vantagens e Desvantagens de cada Formato Organizacional. 

Neste capítulo mostram-se, os aspectos positivos e negativos de cada formato 

organizacional. Não é propósito desta dissertação listar qual o melhor entre os 

analisados, e sim apresentar as vantagens e desvantagens de cada formato. A opção por 

um ou outro dependerá das características e objetivos que se quer constituir. 

4.3.1  Associações 

As associações, entendidas como grupos que se reúnem em torno de objetivos 

comuns, possuem várias vantagens. A documentação exigida é basicamente: aprovação 

dos estatutos, eleição da diretoria, inscrição de CGC. Na Receita Federal, faz-se a 

abertura de livro ata e caixa e registro no INSS e Ministério do Trabalho.  

Tem como desvantagem a não-permissão para lidar com excedentes financeiros. 

Todo dinheiro que entrar deverá ser destinado às atividades para as quais a associação 

foi destinada. Seus dirigentes, por exemplo, não deverão receber remuneração. 
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4.3.2 Cooperativas 

Possuem a vantagem de serem, por definição, empresas com fins econômicos, 

operando com sobras para manutenção de suas atividades. Não são empresas privadas 

como outras quaisquer, mas empresas coletivas, com vários sócios. Outra vantagem é 

que as cooperativas contam com uma história secular, acumulando portanto, uma série 

de experiências que auxili am na otimização de suas atividades. Nos diferentes estados, 

as cooperativas agrupam-se em organizações de cooperativas, que permitem a troca de 

experiências. 

Como desvantagens podemos citar alguns insucessos de cooperativas que foram 

mal estruturadas, e causaram temor quanto ao formato de cooperativa em algumas 

comunidades. Tal como nas empresas privadas, a transformação de uma organização 

sem fins lucrativas numa cooperativa implica em total mudança nos rumos burocráticos. 

Implica também, em mudanças nos objetivos, pois apesar das cooperativas serem 

empreendimentos coletivos, os objetivos geralmente são de manutenção e sobrevivência 

de seus sócios, assemelhando-se às empresas privadas. A grande diferença, nesse 

sentido, é a filosofia que costuma nortear as empresas cooperativas, ou seja, caráter 

coletivista dos trabalhos, em vez do individualismo que caracteriza as empresas 

privadas. 

4.3.3 Fundações 

Apresenta pela forma jurídica adotada as seguintes vantagens: propiciar aos seus 

associados benefícios entendidos aqui por assistência social, sem prejuízo do titulo de 

utili dade pública; podem ser constituídas praticamente sem patrimônio; sua 

conceituação perante a lei é elástica. Isto, aliado às auto-declarações de que não 

possuem fins lucrativos, permite que determinadas instituições usem de vantagens que 

não seria originalmente dirigidas a elas. Por exemplo, em fundações de ensino que 

cobram por seus serviços (e muitas vezes ocultam seus livros-caixa) e ainda gozam de 

benefícios ficais concedidos pelo Estado. 

A grande desvantagem das fundações é depender, para sua criação, da 

destinação de patrimônios públicos ou privados, que passarão a constituir seu capital 
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inicial. Por este motivo, a criação de uma fundação  depende de fatores externos, não 

bastando apenas a decisão de um grupo de pessoas. A demora para criar uma fundação 

também costuma ser grande, devido aos entraves burocráticos, desestimulando muitas 

vezes a sua constituição. 

Um exemplo a ser citado de como as fundações podem dispor de recursos é a 

fundação Ford, que possui cerca de sete bilhões aplicados em ações no mercado 

financeiro. Os recursos daí provenientes geram um fundo, dos quais saem as verbas de 

que a Fundação Ford usa para viabili zar seus objetivos, financiando e beneficiando 

projetos mundo afora. 

Este exemplo no entanto conduz a uma outra desvantagem do formato de uma 

fundação: a grande escala em que trabalham estas instituições. Para uma ONG de 

pequeno porte, este formato com certeza está absolutamente inadequado. No entanto, 

para uma ONG de grande porte, ou no caso de uma fusão de várias ONG’s, uma 

fundação pode ser um formato interessante. 

4.3.4 Institutos 

A avaliação das atividades é  realizada pela Fundação Carlos Chagas, de direito 

público, evidenciando de alguma forma o monitoramento que exerce o Estado sobre as 

atividades. Outras empresas públicas, como a Petrobrás, também são parceria de 

projeto, auxili ando na sua manutenção e provando a viabili dade deste tipo de ação 

coletiva: instituto privado/serviço público. Nesse sentido, empresas públicas e privadas 

influenciam umas às outras, intercambiando concepções e ajudando-se mutuamente. 

4.3.5 Empresas Privadas 

As empresas privadas possuem, como principal vantagem, a possibili dades de 

auferir lucros quase que ilimi tados, dependendo de suas características e de sua 

abrangência no mercado. Outra vantagem, particularmente interessante para o setor das 
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entidades sem fins lucrativos, é poder, ainda que numa economia de mercado, ou seja, 

no sistema capitalista, praticar a chamada filantropia, conforme foi visto acima. 

Possíveis desvantagens na transformação de organizações sem fins lucrativos em 

empresas privadas: inexperiência no setor empresarial; mudança de mentalidade do 

social para o individual; passagem de um sistema coletivo de trabalho no qual a 

liderança e o empreendimento são fatores fundamentais. 
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CAPÍTULO V 

5 Políticas Públicas e Dívida Social 

Neste capítulo mostram-se algumas relações entre políticas públicas e Dívida 

Social. 

Segundo Souza (1997), a cidade não é uma realidade autárquica e isolada, ao 

contrário, mantêm fortes vínculos com o restante do território e da economia, é 

influenciada por intervenções que se fazem em todos os níveis (nacional, estadual e 

municipal) e áreas (política industrial, agrária, financeira, tributária, social etc.) de 

atuação do Estado. Nesse sentido, a idéia de planejamento urbano transcende o âmbito 

estritamente local das políticas públicas, muito embora existam inúmeras questões que 

necessitam soluções adaptadas a cada situação, cujo equacionamento tem de ser feito, 

portanto na esfera local de governo. 

Mesmo assim, há políticas cuja incidência é local, mas que, por sua natureza, 

alcance implicações, costumam ter suas diretrizes nacionalmente traçadas, como é o 

caso da política de habitação popular, ficando sua execução a controle a cargo das 

esferas inferiores de governo (estados e municípios). 

Ainda, segundo o mesmo autor, o Estado tem o papel estruturante do espaço e 

regulador das relações sociais da cidade, segundo a visão da sociologia urbana Francesa. 

Exercendo assim dupla função, no urbano: criar de um lado, as condições gerais (infra-

estrutura, por exemplo) necessárias a produção; assegurar, de outro, a sobrevivência 

adequada da população trabalhadora, através da provisão de equipamentos e serviços 

públicos essenciais (os chamados meios coletivos de consumo), de modo que ela se 

mantenha apta a produzir.  

Segundo  Melo Neto (1999), dívida social pode ser definida como um estado de 

carência de serviços sociais básicos que afeta um determinado segmento populacional, 

constituindo-se de um somatório de sofrimentos, humilhações e carências de toda 

ordem, estimado entre 20 a 25% da população brasileira. 
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São milhões de pessoas que vivem à margem do desenvolvimento do país, em 

estado de absurda carência social, desprovida de condições mínimas para sua 

sobrevivência, constituindo o que denominamos “legião de excluídos” que sobrevivem 

em condições de marginalidade social. 

Segundo Marsiglia (1996), a formulação de alternativas parece mais urgente nos 

governos municipais, pois inclusive em função da descentralização, “os municípios 

começam a enfrentar o desafio de atender urgências sociais que ultrapassam as limitadas 

e pontuais intervenções que no campo social desenvolviam anteriormente. Os 

problemas de habitação, saúde, educação, emprego, alimentação etc. Os governos 

municipais direcionados para a promoção do desenvolvimento social e garantia dos 

mínimos sociais a todos cidadãos precisam construir uma interferência intencional. E 

monitorada nas questões que estão no espaço de governabili dade da prefeitura, com a 

identificação de problemas dos grupos populacionais em relação a padrões de qualidade 

de vida e realização de ações que articulem saberes e experiências de diversos campos 

do conhecimento. 

Dentre os principais problemas sociais no Brasil, destaca-se a desigualdade de 

renda, em estudo divulgado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a 

América Latina tem a pior distribuição de renda do mundo. E, neste cenário, o Brasil 

tem amplo destaque, 10% dos mais ricos detêm 50% da renda, e os 50% mais pobres 

participam com menos de 10% . (Vassoler, 1998) 

 De acordo com índice de GINI (coeficiente usado para medir a desigualdade 

social), o Brasil, possui um índice de aproximadamente 0,6 (quanto mais próximo de 1 

mais desigual é a distribuição de renda do país) e muito distante dos países 

desenvolvidos que possuem um índice de 0,3. 

 Esta situação segundo especialistas do BID, reflete-se em vários outros 

problemas sociais a saber:  

• Analfabetismo; 

• Baixa qualidade do ensino Universitário; 

• Baixa qualidade da educação Básica; 

• O déficit da Previdência Social; 
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• Queda na renda média do trabalhador; 

• Aumento da violência; 

• Altos índices de acidentes no transito; 

• Alta taxa de trabalho infantil; 

• Elevada taxas de acidentes de trabalho; 

• Alta taxa de mortalidade de adolescentes por violências e acidentes; 

• Crianças vivendo na rua e fora da escola; 

• Alto índice de desnutrição dos pacientes em hospitais; 

• Expansão de epidemias; 

• Alto índice de idosos à procura de emprego;  

• Aumento do desemprego; 

• Queda no nível de emprego formais; 

• O crescimento e baixa escolaridade do trabalhador informal e subcontratado; 

• O crescimento da AIDS junto aos jovens, mulheres e pobres; 

• A fome no nordeste; 

• O problema das drogas e 

• O alto índice de consumo de álcool entre os jovens. 

O papel dos governos federais, estaduais e municipais, é prover a sociedade de 

acordo com os aumentos de demandas de serviços públicos. Ou seja direcionar as 

políticas públicas para obter o melhor resultado possível, diminuindo as carências do 

setor público e aumentando o bem estar da sociedade. Pois no decorrer do século atual, 

os setores público e privado, têm assumido cada vez menos suas funções e atividades. 

Hoje, nem o mercado nem o setor público são capazes de assegurar algumas das 

necessidades básicas das pessoas, devido a falta de políticas que proporcionem o bem 

estar social da população. 

Segundo Cardoso (1997), para reverter a exclusão e promover o 

desenvolvimento social é preciso experimentar novas formas de interação entre Estado e 

a sociedade, com “uma preocupação obsessiva com a universalização dos serviços e das 

políticas públicas.”  
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CAPÍTULO VI  

6 A Impor tância do Terceiro Setor para o Planejamento Urbano 

Os grandes aglomerados populacionais que vem ocorrendo em regiões urbanas 

no Brasil e no mundo, revelam situações de dificuldades das políticas urbanas, em 

proporcionar o bem estar social para a população. É justamente esta insustentabili dade 

que justifica o papel do Terceiro Setor, proporcionando desta forma a valorização do 

tema deste trabalho: “ A Importância do Terceiro Setor para o Planejamento 

Urbano: São José dos Campos” . 

O Terceiro Setor ganha espaço em todo mundo, por ser uma alternativa para dois 

problemas que são prejudiciais à sociedade: o desemprego e a exclusão social . 

Este trabalho propõe mostrar a importância deste Setor e sua relação no que se 

refere a social, não se preocupando em quantificar o desemprego. Embora saiba-se que 

o desemprego está diretamente relacionado à exclusão social. 

O crescimento populacional urbano das cidades reflete em uma demanda cada 

vez maior de bens e serviços públicos. E por sua vez quando não atendidos resultam em 

uma má qualidade de vida para a sociedade. 

Na maioria das vezes  o governo local, para atender estas demandas, depara-se 

com problemas orçamentários, dependendo, no entanto, da aprovação de verbas, obtidas 

em muitos casos em médio e longo prazo. 

Geralmente esta demanda social inclui casos de extrema urgência tornando 

necessárias buscar saídas criativas que permitam aos governos locais a ampliação das 

funções públicas, com novas formas de participação na relação Estado - sociedade. 

Por exemplo: supondo um indivíduo, que necessite uma demanda social urgente: 

uma solicitação de criação de escolas; assistência infantil, aos idosos; às famílias; 

sistema de saúde; de reinserção de aposentados ao mercado de trabalho, enfim, uma 

demanda do cidadão. Suponha ainda que o governo local conheça os recursos 

disponíveis deste Terceiro Setor. Neste caso o governo local poderá atuar de maneira 

eficaz, não dependendo de recursos de governo Municipal, Estadual ou Federal. 
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 Observa-se que é neste espaço que o Terceiro Setor deve atuar, segmento muito 

amplo que envolve cooperativas, associações, organizações não-governamentais que 

poderão atuar nessa relação Estado - sociedade. 

Para que isto se torne possível é necessário o conhecimento dos recursos deste 

Terceiro Setor no município, bem como sua distribuição por regiões. Este conhecimento 

permitirá aos planejadores urbanos, a utili zação destes recursos, no atendimento às 

demandas sociais do município. 

Em seguida será apresentado alguns números referentes a aglomeração 

populacional urbano. Inicialmente, de forma global, e posteriormente apresenta-se uma 

visão municipal, mostrando os valores do município de São José dos Campos. 

O século XX foi marcado por um crescimento populacional  sem precedentes na 

história da humanidade. Desde os primórdios da história, até cerca de 1800, a população 

do mundo cresceu vagarosamente, e atingiu, nessa época, 1 bilhão de pessoas. O 

segundo bilhão, no entanto, foi alcançado cerca de 125 anos mais tarde e o terceiro 

bilhão, em 33 anos, por volta de 1960. Para se chegar ao quarto bilhão, foram 

necessários apenas 14 anos (1974), e ao quinto, 13 anos (1987), segundo dados da ONU 

(Organização das Nações Unidas). 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), a explosão demográfica do 

século XX concentra-se, sobretudo, nos países do Terceiro Mundo (África, Ásia e 

América Latina) que, nas décadas de 50, 60 e 70, apresentam taxas de crescimento 

demográfico ao redor de 2,5%. A partir de meados da década de 70, o crescimento 

populacional nestas regiões subdesenvolvidas declinou. 

Nos últimos anos, tem havido uma redução gradativa do crescimento 

demográfico em escala mundial. A Ásia e a América Latina abaixam as suas taxas para 

1,5% e 1,7%, respectivamente (dados de 1996). 

Estas regiões ocupam uma posição intermediária entre a estagnação demográfica 

européia (0,1%), norte-americana (1,1%) e a explosão demográfica africana (2,6%). A 

África é o único continente do mundo que continua crescendo notavelmente. Países 

como a Libéria (3,2%) e a Somália (3,1%), dobram sua população em uma geração, 

enquanto a população da Europa levaria mais de 380 anos para se duplicar. 

Embora as taxas mundiais estejam diminuindo, a população continua 

aumentando vertiginosamente. Segundo a ONU, a cada ano somam-se 86 milhões de 



 

53 

novos habitantes ao planeta, (projeção feita para o período 1996-2015). Estima-se que o 

número de habitantes do mundo em 2015 será entre 7,10 bilhões e 7,83 bilhões. Se o 

total for 7,10 bilhões, a população do mundo terá crescido 1,3 bilhão em 20 anos, o 

equivalente à população atual da Europa e África juntas. 

O Programa de Ação traçado pela ONU, durante a Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (1994), aponta os seguintes objetivos para o 

controle do crescimento populacional nos próximos 20 anos: 

1. crescimento econômico apoiado no desenvolvimento sustentável; 

2. educação, sobretudo das mulheres; 

3. igualdade entre os sexos; 

4. redução de mortalidade neonatal, infantil e materna  e  

5. acesso universal a serviços de planejamento familiar, saúde reprodutiva e 

sexual. 

 

Aponta-se como alternativa para conter o crescimento populacional, a 

urbanização dos países em desenvolvimento. Isso porque a natalidade nas cidades é, em 

geral, mais baixa do que na zona rural. 

Observa-se que os movimentos migratórios da atualidade são ocasionados por 

diversos fatores, entre eles: naturais, políticos, religiosos, étnicos e, sobretudo, 

econômicos. 

Segundo a ONU, atualmente existe um total de 125 milhões de migrantes e 

refugiados em todo o mundo. A metade encontra-se nos países desenvolvidos, que, nos 

últimos anos, recebem uma imigração anual de 1,4 milhão de pessoas, dois terços 

procedentes dos países em desenvolvimento. Os refugiados (pessoas que deixam o país 

de origem por perseguições de natureza racial, religiosa, étnica ou política) totalizam 

mais de 27 milhões (dados de janeiro de 1995) De acordo com o Alto-Comissariado da 

ONU para Refugiados (11,8 milhões são da África; 7,9 milhões são da Ásia; 6,5 

milhões são da Europa; 925 mil são da América do Norte; 184 mil são da América 

Latina; e 51 mil são da Oceania). Em 1984, os refugiados eram 10,5 milhões e, dez anos 

antes, 2,4 milhões. 

Dados da ONU revelam que atualmente, 45% da população do mundo, isto é, 

2,6 bilhões de pessoas, vivem na região urbana. A população urbana aumenta 2,5% a 
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cada ano, ao passo que a população mundial cresce numa taxa anual de 1,5% (projeção 

1995-2000). 

O processo de expansão urbana acentua-se a partir do início do século XX. A 

proporção de pessoas vivendo em cidades cresce de 29%, em 1950, para os atuais 45%. 

Até o ano 2000, metade da população mundial será urbana e, em 2025, a proporção 

aumentará para dois terços. O tamanho das zonas urbanas também muda de maneira 

extraordinária. Enquanto em 1950 apenas uma cidade tem população superior a 10 

milhões de habitantes, em 1994 existem 14 cidades nessas condições e, até 2015, haverá 

mais 13 milhões. 

Os países em desenvolvimento são os principais responsáveis pelo crescimento 

das cidades nos últimos 45 anos. Enquanto o Primeiro Mundo cresce numa taxa de 

0,8% ao ano, nas áreas menos desenvolvidas a taxa sobe para 3,5% (1996). Estima-se 

que em 2015 as megalópoles estarão ainda mais concentradas no Terceiro Mundo, que 

contará com 13, das 15 maiores cidades. O crescimento natural da população, ou seja, o 

excesso do número de nascimentos em relação aos óbitos, respondem por 60% do 

incremento urbano. 

A segunda grande causa são as migrações provenientes do campo, estimuladas 

especialmente pela má distribuição das terras, investimento inadequado dos governos na 

agricultura e rápido crescimento da população rural. 

Em boa parte do Terceiro Mundo, a urbanização em larga escala tem ocasionado 

à criação de cinturões de pobreza nas grandes cidades. Essas regiões carecem de 

serviços de infra-estrutura e de moradias adequadas. O acesso das classes menos 

favorecidas à saúde, à educação, ao transporte e ao mercado de trabalho também é 

deficitário. 

De acordo com a ONU, 250 milhões de pessoas não recebem água tratada, 400 

milhões não possuem esgoto e 500 milhões estão sem moradia. 

As dinâmicas demográficas têm colocado a sociedade em situações 

desconfortáveis principalmente com relação ao raciocínio econômico. Desta forma, dois 

processos influenciam fortemente na forma do ser humano se organizar: o aumento de 

população e a urbanização generalizada. 

Segundo relatório do Banco Mundial,1993, constata-se que o planeta possuía 

população de quase 5,3 bilhões em 1990. E que, um aumento anual da ordem de 1,6% 
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fez com a população total fosse da ordem de 6 bilhões em 1998. A taxa de crescimento  

está diminuindo, conforme pode ser observado na parte direita da Tabela 6-1. Observa-

se que com um aumento real na ordem de 100 milhões de novos habitantes ao ano no 

período de 2000 a 2030, o que representa um grande descontrole sobre a natureza, as 

infraestruturas, e a nossa capacidade de organização social. 

População (milhões) Aumento anual médio (%) 
Países 

1990 2000 2030 1980-1990 1990-2000 2000-2030 
Baixa renda 3.066 3.686 5.459 2,0 1,9 1,3 
Renda média 1.379 1.608 2.273 1,8 1,5 1,2 
Ricos (OCDE) 777 820 871 0,6 0,5 0,2 

Mundo 5.262 6.157 8.664 1,7 1,6 1,2 
Tabela 6-1: População e taxa média de aumento anual. 

Fonte: Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento Mundial 1993. Países da OCDE 
constituem o “primeiro mundo”, os países ricos industrializados. 

Este aumento populacional observado é social e geograficamente localizado: os 

países ricos têm um aumento anual da ordem de 5 milhões apenas, enquanto os países 

de baixa renda atingem 70 milhões. Como os ritmos demográficos se modificam de 

maneira muito lenta, esta mistura de pressão demográfica com aumento de miséria 

constitui um elemento explosivo, gerando novos desafios em termos de organização 

social. 

Conforme Tabela 6-2, a urbanização é o ponto de mudança demográfica, onde 

um grande percentual da humanidade passa a viver em cidades, algumas representam 

megalópoles. Observa-se que a taxa de crescimento urbano nos países em 

desenvolvimento é de 3,8%, quase três vezes maior quando comparado com países já 

desenvolvidos, algo em torno de 1,4%. 

Situação dos países Crescimento Urbano (%) 

Países em Desenvolvimento 3,8 
Países mais pobres 5,2 

África sub-sahariana 5,1 
Países desenvolvidos 1,4 

Tabela 6-2: Taxa de crescimento populacional Urbana. 
Fonte: Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento Mundial 1993. Países da 

que constituem o “primeiro mundo”, os países ricos industrializados. 

A Conferência de Assentamentos Humanos, realizada pela ONU em 1996, 

enfatiza a necessidade de redefinir o papel do Estado. As decisões e iniciativas devem 
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partir cada vez mais dos municípios, substituindo programas nacionais que 

desconsiderem particularidades locais. Também deve ser ressaltada a importância de 

haver uma maior participação da sociedade, em parceria com o Estado, na 

implementação de programas sociais. 
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CAPÍTULO VII  

7 Área de Estudo 

7.1 Localização 

O município de São José dos Campos, conforme ilustra Figura 7-1, localiza-se 

ao leste do estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, entre dois grandes 

municípios: à 350 Km do Rio de Janeiro e à 70 Km de São Paulo. Suas coordenadas 

geográficas são: 22º º46’ 58” a 23º  19’39” de latitude sul 45º 42’ 05” a 46º º10’ 25” de 

longitude oeste. Possui área total de 1.102 Km2 e população de, aproximadamente 

538.907 habitantes, segundo Censo do IBGE realizado em 2000. 

 
Figura 7-1: Localização da área de estudo 

Fonte: Prefeitura Municipal de SJC - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

Área Total -          1.102 Km2  

Área Urbana -          26,69%  

 Área Rural -               61,85%  

Área Extra Urbana - 11,46%  
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Segundo o setor de planejamento urbano do município de São José dos Campos 

entende-se por área extra urbana toda área rural cujo número de residências esteja acima 

do normal quando comparado com a área rural. 

7.2 Trajetór ia da Economia e Urbanização do Município de São José dos 
Campos 

O município de São José dos Campos foi marcado pelo grande processo de 

industrialização. Este processo teve início a partir da década de 50, devido a 

descentralização industrial da Região Metropolitana de São Paulo, o que contribuiu com 

a economia do município. Outros principais fatores que motivaram a industrialização e 

urbanização do município foram: a implantação da Rodovia Presidente Dutra (1950); a 

posição geográfica do município, situado entre as duas principais regiões metropolitanas 

do país e a instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1950)-ITA, órgão 

vinculado ao Centro Técnico Aeroespacial (1947). 

Instalaram-se no município indústrias de grande porte: como General Motors, 

Matarazzo, Ericcson, Johnson&Johnson, Eaton, Kanebo, entre outras. Proporcionando 

assim maior oferta de trabalho e ocasionando transformação na organização da 

população, ou seja, o município deixa de ser predominantemente rural e passa a 

predominar a área urbana. Esta transformação ocorreu devido a dois motivos principais: 

• processo de migração interna (do campo para a cidade); 

• processo de migração externa (de outros estados para o município). 

 Segundo Adriano (1999), o volume de empregos gerado principalmente 

pelas indústrias, é o fator principal deste crescimento urbano, os valores abaixo 

mostram que entre a década de 1960 o município apresentava 72 indústrias, em 1980, 

389, chegando em 1998 com 726 indústrias, conforme Tabela 7-1. 

ANOS  
1960 1970 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

Empresas 72 284 389 446 425 540 596 628 712 748 720 726 

Tabela 7-1: Evolução do número de empresas.  
Fonte: Revista Univap - Economia Industrial do Município de SJC - vol.6-número 9, 1999. 
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A busca por melhores ofertas de trabalho, e conseqüentemente melhores 

condições de vida, resultam em um crescimento populacional urbano acelerado no 

município de São José dos Campos, resultando na predominância urbana da população e 

na economia da cidade, conforme pode ser visto na Tabela 7-2. 

População 
Ano 

Urbano Rural Total 
1940 14.474 39% 21.805 60,1% 36.279 
1950 26.600 53,9% 18.204 40,7% 44.804 
1960 56.882 73,4 20.651 26,6% 77.533 
1970 132.482 89,3 15.850 10,6% 148.332 
1080 276.901 96,3 10.612 3,7% 287.513 
1991 425.515 96,1 16.855 3,9% 442.370 
1996* 462.729 95,1 23.738 4,9% 486.467 
2000 532.440 98,7 6.467 1,3% 538.440 

Tabela 7-2: Evolução Populacional do Município de São José dos Campos.  
Fontes: Censos Demográficos 1940- 1991 – 2000 IBGE (* Contagem populacional – 

1996 – IBGE) 

Até a década de 40 a população rural predominava no município, com 

participação de 60,1%. A partir dos anos 50 em decorrência da industrialização a 

população rural começa a diminuir e seu percentual cai para 41,0%, em 1960 passa para 

26,6%, em 1970 para 10,8%, em 1980 a população urbana passa a representar 

aproximadamente 96% da população total e no ano de 2000, 98% da população do 

município é urbana. 
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Este crescimento urbano do município pode ser analisado de uma outra forma, 

por exemplo pela taxa de urbanização, conforme mostra a Figura 7-2. 
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Figura 7-2: Taxa de Urbanização.  

Fonte: Censo Demográfico 1940–2000-IBGE 

O processo de industrialização e urbanização encontrou-se em fase de expansão 

a partir da década de 60, sofrendo uma desaceleração na década de 90, principalmente 

devido a diminuição da oferta de empregos no setor industrial.  

Mostra-se a seguir, as manchas de expansão urbana do município de São José 

dos Campos. Entende se por mancha urbana a expansão urbana localizada. 

Segundo Novaes Júnior (2001), com uso do SPRING (software), foi possível, 

quantificar aproximadamente cada uma destas novas manchas urbanas, chegando-se a 

um valor aproximado de 18 Km2 de novas áreas, inseridas ao perímetro urbano do 

município de São José dos Campos no período entre o período de 1985 à 1997, 

conforme mostra  Tabela 7-3. 

ZONAS KmxKm % 
Zona Norte 1,35 7,3 
Zona Leste 8,12 45,8 
Zona Oeste 1,3 7,2 
Zona Sul 5,32 29,7 
Zonas Sudeste 1,2 6,7 
Zona Central 0,58 3,3 

Tabela 7-3: Valores referentes as novas áreas contidas nas Macrozonas do município de S.J. 
Campos.  

Fonte: Dissertação de Mestrado, Planejamento Urbano Regional–UNIVAP-2001. 
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Observa-se que a expansão urbana nas Zonas Norte, Oeste, Sudeste e Central 

somam juntas 24,5% da expansão urbana do município, já as Zonas Leste e Sul 

predominam quanto as novas áreas da mancha urbana de São José dos Campos, 

somando juntas 75,5%, determinando assim os vetores de expansão urbana do 

município. 

Os dois vetores de expansão obtidos por Zonas, foram sobrepostos no mapa de 

setores utili zado neste trabalho, conforme Figura 7-3. A partir desta observação, obteve-

se informações de como poderiam ser as novas distribuições das entidades que 

compõem o Terceiro Setor, em função das futuras demandas sociais. 

Após confrontar estas informações (vetores de expansão urbana versus 

localização das entidades), será possível através da administração pública, elaborar 

planos sociais que proporcionem melhor qualidade de vida para a população desta nova 

expansão urbana, utili zando-se os recursos do Terceiro Setor. 

 
Figura 7-3: Vetores de expansão Urbana. 
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CAPÍTULO VII I  

8 Estrutura da Pesquisa Realizada 

Para parametrizar e identificar o Terceiro em Setor de São José dos Campos, 

tornou-se necessária a realização de uma pesquisa direta. Esta pesquisa consistiu na 

elaboração de um questionário contendo 24 questões, conforme anexo II, que objetiva 

obter o perfil das organizações sem fins lucrativos que compõem o Terceiro Setor, 

identificando assim, os recursos no que se refere a bens e serviços oferecidos a 

população, bem como sua participação na economia do município de São José dos 

Campos. 

Para se obter maior êxito na pesquisa realizada e na qualidade das respostas, 

parte dos questionário foram aplicados pessoalmente em cada uma das organizações, o 

restante dos questionários foram enviados via correio diretamente a pessoa responsável, 

após contato prévio por telefone. 

Na preparação do questionário, as perguntas foram elaboradas de maneira a não 

tornar a pesquisa exaustiva para os entrevistados, visando obter um melhor resultado. 

O questionário foi dividido em cinco partes: abordando principalmente a 

identificação da organização; a atuação da organização; os recursos que mantém a 

organização; tipo de mão de obra das organização (funcionários, voluntários, idade, 

salários, etc.); e por fim recursos destas organizações que possivelmente poderiam ser 

melhores utili zados. 

Utili zou-se um cadastro (manual de recursos e equipamentos sociais de 2001), 

conforme anexo I, obtido, perante a secretaria de desenvolvimento social da prefeitura 

municipal de São José dos Campos, onde consta uma listagem de 123 organizações 

públicas e particulares, prestadoras de serviços à população. 

Além deste cadastro utili zou-se lista telefônica e indicações particulares e 

obteve-se mais 8 organizações que não constavam no registro junto a prefeitura 

totalizando então, 131 organizações. 
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Constatou-se durante as pesquisas que 12 organizações não mais existiam, 

totalizando então, 119 organizações. Destas 119 organizações foi possível aplicar o 

questionário em 85, resultando em 71,4% do total. 

Os esforços empreendidos para assegurar o maior número possível de respostas 

à pesquisa, contribuíram para que o retorno obtido fosse satisfatório, conforme, 

evidencia o gráfico representado na Figura 8-1. 

72,90%

27,10%

Responderam Não responderam

 
Figura 8-1: Índice de Retorno da Pesquisa 

Observa-se que acima de 70% das ONGs que receberam o questionário 

responderam-no. 

Este percentual de respostas pode ser considerado satisfatório, pois além de 

representar mais da metade da população total, traz em seu conteúdo uma variedade de 

informações. 

Estas informações possibili taram identificar o perfil do Terceiro Setor no 

município de São José dos Campos. 
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CAPÍTULO IX 

9 Resultados da Pesquisa de Campo 

9.1 Composição das Organizações Quanto ao Registro Social 

A partir dos resultados da pesquisa realizada, será apresentado o perfil do 

terceiro setor na cidade de São José dos Campos. Observa-se que o Terceiro Setor é 

formado de 41% pelas instituições, 32% obras sociais, 13% associação, 11% de ONGs e 

3% de fundações, conforme apresentado na Figura 9-1. 

41%

32%

13%

11% 3%

Instituição Filantrópica

Obra Social

Associação

ONG's

Fundação

 
Figura 9-1: Composição das Organizações quanto ao Registro Social 

Observa-se que a maioria das organizações são compostas por Instituições 

Filantrópicas 

9.2 Tempo de Existência das Organizações 

Com relação ao tempo de existência das organizações, observa-se na Figura 9-2, 

que 23% existem a mais de 30 anos, 12% entre vinte um e trinta anos, 41% entre onze e 

vinte anos e 24% possuem de zero a dez anos. 
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24%

41%
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23%

De 0 a 10 anos

De 11 a 20 anos

De 21 a 30 anos

mais de 30 anos
 

Figura 9-2: Tempo de Existência das Organizações 

9.3 Ramo de Atuação das organizações 

Quanto ao ramo de atuação observa-se que, a maioria das organizações atuam 

em mais de um ramo, cujo objetivo é suprir as necessidades da sociedade em diversas 

áreas. Conforme mostra a Figura 9-3, a assistência social ocupa 48% das atividades do 

setor, seguido pela saúde e da educação com 17%, 11% da alimentação, 4% creche, 2% 

terceira idade 1% no ramo do meio ambiente. 

4 8 % 1 7 %

1 7 %
1 1 %

4 %

2 %

1 %

A s s is tên c ia  S oc ia l

S aú d e

E d u c aç ã o

A lim e n taç ão

C rec h e

T erc e ira  Id ad e

M eio  A m b ien te  

 
Figura 9-3: Ramo de Atuação das organizações 

A principal atividade do Terceiro Setor no município, conforme a pesquisa 
realizada é a assistência social. 
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9.4  Or igem dos Recursos 

Neste trabalho, obteve-se também a maneira pela qual as organizações 

conseguem seus recursos. Neste item constata-se que algumas organizações recebem 

recursos de mais de uma fonte, revelando que 44% das organizações sobrevivem com 

doações, 31% com recursos públicos, 22% com recursos próprios e apenas 3% com 

recursos públicos e privados conforme mostra a Figura 9-4. 

44%

31%

22%
3% Doações

Meios Públicos

Meios Próprios

Meios Públicos  e
Privados

 
Figura 9-4: Origem dos Recursos 

9.5 Freqüência das Doações 

No que se refere as doações, resultados obtidos demonstraram que 34% recebem 

doações eventuais, 54% recebem doações permanentes, 9% recebem doações 

permanentes e eventuais e 3% das entidades não recebem doações, conforme mostra a 

Figura 9-5. 

54%34%

9% 3%

Permanentes

Eventuais

Permanentes e
Eventuais
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Figura 9-5: Freqüência das Doações 
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É interessante salientar também que, as doações recebidas não são somente 

financeiras, boa parte destas doações são produtos de interesse do público atendido. 

Transformando-se em números estes resultados, constata-se que: somente 34% das 

doações são financeiras. 

9.6 Quantidade de Pessoas Atendidas em cada Organização 

Com relação a quantidade de pessoas atendidas observa-se que 32% das 

entidades atendem mais de 200 pessoas no mês, 31% de 100 a 199 pessoas, 14% de 50 a 

99 e 23% de 10 a 49 pessoas, conforme mostra a Figura 9-6. 

23%

14%

31%

32%

D e 10 a 49 pessoas

D e 50 a 99 pessoas

D e 100 a 199 pessoas

m ais  de 200 pessoas 

 
Figura 9-6: Quantidade de Pessoas Atendidas em cada Organização 

É interessante também lembrar neste ponto da pesquisa que, a maioria das 

entidades que atendem este número de pessoas, estão trabalhando no limite de seus 

recursos obtidos.  

9.7 Característica da População Atendida 

Quanto à característica da população atendida o atendimento à criança 

demonstrou ser a principal atividade com 29% do total, seguido por (16%), 

empobrecidos e desempregados com 11%, deficientes físicos (8%), moradores de rua 

(5%) e mulheres e presos com (2%), conforme a Figura 9-7. 
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Figura 9-7: Característica da população atendida 

9.8 Número de Funcionár ios e Voluntár ios 

Referente ao número de pessoas que prestam serviço às organizações 

entrevistadas, constata-se que 40% são funcionários, enquanto que 60% são voluntários, 

conforme mostra a Figura 9-8. 

60%

40%

Voluntários

Funcionários

 
Figura 9-8: Número de Funcionários e Voluntários 

9.9 Faixa Salar ial dos Funcionár ios 

A pesquisa demonstra ainda que: 70% das organizações sem fins lucrativos 

remuneram seus funcionários entre 3 a 5 salários mínimos, 24% recebem até 2 salários 

mínimos e apenas 6% recebem de 6 a 8 salários mínimos, conforme mostra a Figura 

9-9. 
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Figura 9-9: Faixa salarial dos Funcionários 

É interessante observar aqui a contribuição do Terceiro Setor, referente a rendas 

para o município de São José dos Campos. 

9.10 Grau de Instrução dos Funcionár ios 

Quanto ao grau de instrução dos funcionários observa-se que apenas 17% 

possuem o 3º grau, 36% possuem o 1º grau e 47% 2º grau, conforme mostra a Figura 

9-10. 

36%

47%

17%

Primeiro Grau 

Segundo Grau

Terceiro Grau

 
Figura 9-10: Grau de instrução dos Funcionários 

9.11 Sexo dos voluntár ios 

Quanto aos voluntários no terceiro setor do município, observa-se que o sexo 

feminino tem uma maior participação, atingindo 75%, já o masculino ocupa 25% deste 

total, conforme mostra a Figura 9-11. 
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Figura 9-11: Sexo dos voluntários 

9.12 Idade dos Voluntár ios 

A faixa etária dos voluntários se enquadram entre 36 a 50 anos, somando 36%, 

em seguida os voluntários de 26 a 35 anos com 27%, com mais de 50 anos contatou-se 

19% de voluntários, de 21 a 25 anos 12% e os jovens de até 20 anos estão incluídos em 

apenas 6% do total da pesquisa, conforme mostra a Figura 9-12. 

Observa-se com estes dados que os jovens da cidade de São José dos Campos, 

possuem uma dedicação muito pequena quando comparado aos jovens de outros países 

onde o terceiro setor vem evoluindo consideravelmente. 
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Figura 9-12: Idade dos Voluntários 
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9.13  Tempo de trabalho dos voluntár ios 

Quanto as horas de trabalhos dos voluntários, constata-se que 69% trabalha de 

uma a três horas por dia, 25% de quatro a seis horas, 4% de sete a nove horas por dia e 

apenas 2% mais de nove horas por dia, conforme mostra a Figura 9-13. 

69%

25%
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 1 a 3 horas por dia

4 a 6 horas por dia

7 a 9 horas por dia

Mais de 9 horas por dia

 
Figura 9-13: Tempo de trabalho dos voluntários 

9.14 Voluntár ios que possuem o Terceiro grau 

De todos os voluntários apenas 29% possuem o terceiro grau, os 71% restante 

estão distribuídos entre o primeiro e segundo grau, conforme a Figura 9-14. 

Observa-se que é muito pequeno o número de voluntários com terceiro grau na 

cidade de São José dos Campos, considerando que esta é uma das cidades de maior 

índice de alfabetização do estado de São Paulo. 
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Figura 9-14: Voluntários que possuem o Terceiro grau 
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Do total dos voluntários que possuem o terceiro grau (29%), são distribuídos nas 

seguintes formações: Advogados, Médicos, Psicólogos, Dentistas, Assistente Social, 

Pedagogas, Professores, Enfermeiros, Engenheiros, conforme mostra a Tabela 9-1. 

Profissionais Numero de profissionais % 
Advogados 12 20,6 
Médicos 11 18,9 
Psicólogos 10 17,2 
Dentistas 7 12,0 
Assistente Social 6 10,3 
Pedagogas 4 6,8 
Professores 4 6,8 
Enfermeiros 2 4,0 
Engenheiros 2 3,4 

TOTAL 58 100 
Tabela 9-1: Formação dos Voluntários que possuem o Terceiro Grau 

9.15 Motivos por não Atender um Número Maior de Pessoas 

Uma pergunta feita no questionário, refere-se ao motivo pelo não atendimento 

de um número maior de pessoas. Esta pergunta vem justificar a fila de espera existente, 

nas ONGs pesquisadas. Considera-se como fila de espera as pessoas não atendidas de 

imediato, tendo estas que esperar: dias, semanas ou meses para atendimento. 

Obteve-se como resposta que 42% das entidades não atendem esta fila de espera 

devido a falta de recursos financeiros, 31% falta de espaço físico, 15% falta de 

voluntários e 12% falta de funcionários, conforme mostra a Figura 9-15. 
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Figura 9-15: Motivos por não atender um número maior de pessoas 
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Deve-se considerar que neste caso que a falta de funcionários também está 

associada com a falta de recursos financeiros. 

9.16 Número de pessoas a mais que poderiam atender em função do espaço 
físico ocioso. 

Observou-se que de fato existe uma grande fila de espera, mas por outro lado 

constatou-se também, que existe um grande espaço físico ocioso (terrenos e salas) nas 

organizações pesquisadas que não estão sendo utili zadas. 

Praticamente 29% das organizações pesquisadas revelaram ter espaço ocioso. 

Espaço este que poderia triplicar o número de pessoas atendidas nestas organizações, e 

desta maneira fortalecer o terceiro setor da cidade amenizando os problemas sociais. 

Conforme mostra o resultado da pesquisa se estes espaços fossem preenchidos, 

31% das organizações atenderiam, 81 pessoas ou mais, outros 31% atenderiam a mais 

de 1até 20 pessoas, 19% atenderiam de 61 a 80 pessoas, 13% atenderiam de 21 a 40 

pessoas a mais e 6% atenderiam de 41 a 60 pessoas a mais, conforme a Figura 9-16. 

Estes dados mostram que nas organizações que envolvem o Terceiro Setor do 

município é possível maximizar o seu funcionamento, podendo atender uma demanda 

bem maior de pessoas.  

Se por um lado temos esta possibili dade de atendimento, por outro temos como 

resultado da pesquisa que 80% das entidades possuem uma fila de espera ou seja 68 

entidades do total pesquisadas. 
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Figura 9-16: Número de pessoas a mais que poderiam atender em função do espaço físico 

ocioso. 
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Com o resultado desta pesquisa foi possível obter informações importantes 

referente a este setor, ou seja muitos problemas sociais no local terão a possibili dade de 

serem resolvidos no curto prazo ou em caráter emergencial. 

Pelo enfoque que está sendo colocado o trabalho seria impossível tentar 

solucionar certas carências urbanas, sem antes conhecer o perfil e o potencial deste 

Terceiro Setor. 

Torna-se possível, após conhecer os recursos deste setor, correlacioná-los com 

as carências sociais do município, permitindo desta maneira fazer análises que 

possivelmente contribuirão para a inclusão social. 
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CAPÍTULO X 

10 Análise Da Distr ibuição Espacial Das Entidades Por Setores 

10.1 Divisão do Município por setores 

 O município de São José dos Campos divide-se em 325 bairros (Anexo V). 

Porém, em função das informações obtidas, utili zou-se como critério a divisão do 

município por 25 setores, abrangendo todos os bairros conforme mostra a Figura 10-1. 

 
Figura 10-1: Mapa de Divisão do Município por Setores 

Fonte: Prefeitura Municipal de –SJC - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

Observa-se que no mapa acima o município de São José dos Campos é dividido 

em 25 setores. 
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Observa-se também que o setor 21 refere-se a um sub-distrito denominado São 

Francisco Xavier, situado ao norte do município de São José dos Campos e que possui 

322 Km2. 

O setor 22 refere-se a todas favelas existentes, que encontram-se distribuídas por 

todo município. Embora neste trabalho, este setor 22 não apareça no mapa, os dados a 

que se refere serão analisados em tabelas posteriores. 

Esta divisão setorial do município foi elaborada pela Secretaria de Planejamento 

do município 

 Neste trabalho adotou-se a mesma divisão, para melhor facili tar correlacionar 

informações em trabalhos futuros realizados junto a prefeitura. 

10.2 Distr ibuição de todas Entidades do município por setores 

Conhecendo-se o número de bairros, e também a divisão do município por 

setores, torna-se possível mostrar através da Figura 10-2, todas entidades que compõem 

o terceiro setor distribuídas nos 25 setores do município, de acordo com a relação de 

entidades fornecida pela secretaria de planejamento da prefeitura municipal de São José 

dos Campos. 
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Figura 10-2: Mapa de Distribuição das Entidades por setores 

O mapa na Figura 10-2 apresenta a distribuição das entidades por setores. Em 

seguida visando a fornecer o maior número de informações possível mostra-se através 

da Tabela 10-1, as áreas de atuação das entidades nos 25 setores no município.  



 

78 

Distr ibuição das Entidades por Área de Atuação 
(setores 1 ao 13) 

SETORES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Assistência Social 3 2 12 7 2 0 3 1 1 0 0 0 1 
Saúde 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 
Educação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Alimentação 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Creche 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Terceira Idade 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Meio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 6 29 11 4 0 4 2 3 0 0 4 5 
 

Distr ibuição das Entidades por Área de Atuação 
(setores 14 ao 25) 

SETORES 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Assistência Social 3 1 1 0 0 6 1 1 0 2 0 1 

Saúde 3 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 

Educação 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Alimentação 1 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 

Creche 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Terceira Idade 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Meio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 3 3 2 0 13 9 1 0 3 0 2 

Tabela 10-1 : Distribuição das Entidades por Área de Atuação 

Observa-se que entre os 25 setores do município, o que possui o maior números 

de entidades é o setor 3, das 29 entidades deste setor 12 atuam na área de assistência 

social, 5 em saúde, 6 em alimentação, 4 creche e 2 terceira idade. O segundo maior 

número de entidades está no setor 19, das 13 entidades lá instaladas 6 atuam na área 

social, 2 saúde, 1 educação, 2 alimentação, 1 creche e 1 terceira idade. E os setores 6, 

10, 11, 18, 22 e 24 não possuem entidades. 

Observa-se também que, quanto área de atuação a que mais predomina no 

município é a área de assistência social, seguida da área de saúde e alimentação. 
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10.3 Distr ibuição das Entidades por Setores que Possuem subsídio da 
Prefeitura Municipal  

Observa-se através da Figura 10-3, todas as entidades que envolvem o Terceiro 

Setor e que possuem algum tipo apoio da administração pública, de acordo com a 

relação de entidades fornecida pela secretaria de planejamento da prefeitura municipal 

de São José dos Campos. Observando sua distribuição nos 25 setores do município. 

 
Figura 10-3: Mapa de Distribuição das Entidades com subsídio da Prefeitura 

A distribuição de todas as entidades que possuem subsídio da prefeitura, nos 

diferentes setores do município, podem ser melhor quantificadas na  Tabela 10-2. 
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Distr ibuição das Entidades por Área de Atuação com apoio da Prefeitura 

(setores 1 ao 13) 

SETORES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Assistência Social 0 0 6 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Saúde 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Educação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Alimentação 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Creche 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Terceira Idade 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 3 12 5 1 0 1 0 0 0 0 2 5 
 

Distr ibuição das Entidades por Área de Atuação com apoio da Prefeitura 

(setores 14 ao 25) 

SETORES 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Assistência Social 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Saúde 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 

Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentação 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Creche 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Terceira Idade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 2 2 0 0 2 5 0 0 1 0 1 

Tabela 10-2: Distribuição das Entidades por área de atuação com subsídio da Prefeitura 

No geral apenas 39% do total das entidades do município, recebem subsídio da 

prefeitura. Deste percentual a região que recebe maior apoio é o setor 3 (com 12 

entidades), os setores 4, 13 e 20 possuem 5 entidades com apoio da prefeitura e os 

setores 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22 e 24 não possuem entidades com apoio da 

prefeitura. 

Mostra-se também que pela área de atuação das entidades, as que mais recebem 

subsídio do setor público são as áreas de assistência social e saúde sucessivamente. 
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CAPÍTULO XI  

11 Análises Finais 

A cidade de São José dos Campos, quando comparada a outras, ocupa posição 

de destaque com relação ao índice de qualidade de vida. No entanto, essa comparação 

na maioria das vezes não aponta os problemas de desigualdades e carência social dentro 

do município. 

O presente trabalho, antes de apresentar algumas das desigualdades sociais 

distribuídas pelos 25 setores do município, apresenta, alguns dos problemas internos 

existentes no município. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos, (PMSJC-

2000), o município apresenta um déficit quanto ao número de leitos, na rede pública, 

conforme mostrado a seguir. 

• 1999 - Déficit de 177 leitos.  

• 1992 – Déficit de 124 leitos. 

• 1994 – Déficit de 105 leitos. 

• 1996 – Déficit de 96 leitos. 

• 2000 – Déficit de 100 leitos. 

Na tabela que segue observa-se, que no período 1998 a 2000 que o número de 

homicídios teve um crescimento de 447%, os roubos cresceram 105% e os roubos e 

furtos de veículos atingiram 66%. Neste mesmo período a população de São José dos 

Campos cresceu de aproximadamente 34%.  

Os maiores índices observados referem-se aos seguintes anos: 1989 (1,53%), 

1990 (1,52%) e 1996 (1,81%), conforme mostra a Tabela 11-1. 
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Anos Homicídios Roubos 
Furtos e 

Roubos de 
Veículos 

 Anos Homicídios Roubos 
Furtos e 

Roubos de 
Veículos 

1987 55 1311 1027  1994 ---- ---- ------ 
1988 45 1447 1136  1995 164 1691 1111 
1989 72 1114 1133  1996 202 1810 1202 
1990 74 1147 1053  1997 197 1970 1486 
1991 80 1334 1427  1998 246 2975 1884 
1992 76 1509 1308  1999 230 3033 2605 
1993 113 1779 1349  2000 246 2896 3073 

Tabela 11-1: Segurança Pública em São José dos Campos 
Fonte: De 1987 à 1993–Delegacia Seccional da Polícia de São José dos Campos / * 1994 não 

foram encontradas informações / De 1995 à 1997–Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial / De 1998 a 2000–DEINTER/setembro de 2000 (OBS.: Ano de 2000 dados até agosto 

foi trabalho a média mensal para projeção do ano). 

Pesquisa realizada através de um convênio entre prefeitura municipal de São 

José dos Campos e Univap – Universidade do Vale do Paraíba em agosto de 2001, 

indicam que: 

• 55,24% da população que estudam freqüentam escolas localizadas em outros 

bairros. Deste percentual 88,14% utili zam até 30 minutos de locomoção. 

• Estudantes de 4 à 6 anos de idade representam 48,5%, esta média é menor que a 

brasileira que é de 58%. 

• 41,54% da população economicamente ativa não possuem renda. 

• 11,61% da população economicamente ativa ganham menos que 2 salários mínimos. 

Estes dados revelam, que a qualidade de vida no município não ocorre de uma 

maneira uniforme. E estes, são problemas que, conforme citado em capítulos anteriores, 

poderiam ser amenizados com a utili zação dos recursos do Terceiro Setor. 

Mostra-se a seguir, conforme a Tabela 11-2, todos os resultados do cruzamento de 

dados, obtidos na pesquisa, referente às organizações do Terceiro Setor versus os 

setores de maior carência do município de São José dos Campos. 
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Alguns Problemas Sociais por Setores no Município 

SETORES (1 ao 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
População (número de habitantes) 33017 18092 21919 24959 37384 14785 41352 17144 27405 3833 4724 46968 
Possui rede de água encanada e tratada (%) 98,45 96,68 100,0 99,1 99,03 93,58 98,35 99,56 99,57 100,00 100,00 100,00 
Não possui imóvel próprio (%) 22.8 30,29 36,13 20,3 25,92 18,72 16,05 19,83 17,76 98,33 27,59 17,72 
Não possui rede de esgoto (%) 0,52 0,41 0,28 0,30 0,0 0,0 0,41 0,0 1,56 0,0 0,0 0,0 

Escolas 1º grau 3,87 3,99 4,15 1,48 1,96 1,22 4,07 2,35 4,26 1,56 5,83 1,99 
Escolas 2º grau 6,36 2,99 3,82 2,22 2,51 2,44 6,16 2,35 8,52 0,0 2,5 2,98 
Creches 10,47 6,98 4,65 7,21 1,26 6,34 3,98 3,66 5,78 0,0 1,67 5,26 
Posto de saúde 13,34 9,48 4,98 12,01 3,77 12,93 15,53 4,96 11,11 0,0 11,67 11,32 

Necessidade de 
equipamento 

social (%) 

Segur. e Policiamento 26,56 30,17 24,75 32,53 33,94 19,02 20,93 25,85 24,81 1,56 10,00 33,47 

SETORES (13 ao 25) 
 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
População (número de habitantes) 33097 34101 35252 32890 13853 1591 15298 19211 932 11024 5158 8028 13536 
Possui rede de água encanada e tratada (%) 100,00 99,79 100,00 99,78 100,00 100,00 99,56 100,0 100,0 86,67 90,91 15,38 57,99 
Não possui imóvel próprio (%) 19,58 24,57 21,88 18,58 26,60 3,57 15,86 24,33 10,00 40,00 18,19 28,57 20,71 
Não possui rede de esgoto (%) 0,47 0,0 0,24 0,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,36 98,48 94,50 94,08 

Escola de 1º grau 4,63 1,77 3,36 1,47 2,42 6,82 2,94 O,91 0,0 3.4 3,53 6,9 3,06 
Escolas 2º grau 3,44 2,31 2,52 1,16 0,91 2,27 2,29 0,45 0,0 0,38 3,53 2,96 2,4 
Creches 2,09 2,99 2,38 4,96 4,24 2,27 1,36 1,59 7,14 6,42 2,35 0.99 2,28 
Posto de saúde 9,42 11,29 12,46 9,38 2,73 2,27 4,58 2,05 21,43 9,06 8,82 4,43 5,02 

Necessidade de 
equipamento 

social (%) 

Segur. e Policiamento 32,88 25,71 31,79 26,14 23,03 9,09 25,82 24,77 0,0 13,96 0,59 3,45 7,42 
Tabela 11-2: Problemas sociais por setores no município. 

Os dados apresentados na Tabela 11-2 serão analisados à seguir. 
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Para que se possa comparar e entender melhor, esta demanda social e ao mesmo 

tempo compará-la com a localização das entidades deste Terceiro Setor por setores, 

conforme a Tabela 11-3, foram adotados alguns parâmetros: 

1) Obteve-se um parâmetro, referente a relação do total da população de cada 

setor, pelo número entidades, de cada setor, determinando assim o número de pessoas 

por entidades, ou seja:  

setor no entidades de n

setor odeterminad um de pessoas de n
entidadepor  pessoas de n

°
�

°
�

=�°
�

 

2) Dos 25 setores, foi tirada uma média do número de problemas sociais, 

apontados através de pesquisas domicili ares. Obtida esta média, foi possível compará-la 

com os valores de cada setor, percebendo assim se o número de problemas sociais de 

cada setor está acima ou abaixo da média. 

SETORES (1 ao 12)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Classificação Econômica 
Predominante. 

C C C C C C C C C B1 C C 

No de pessoas por 
Entidades 

6603 3015 755 2269 9346 ------ 10338 8572 9135 ------ ------ 11742 

Problemas Sociais Fora 
da Média 5 6 3 3 2 3 3 1 5 1 3 3 

Total de Entidades em 
Atividades  

5 6 29 11 4 0 4 2 3 0 0 4 

Entidades com Apoio da 
Prefeitura 

1 3 12 5 1 0 1 0 1 0 0 2 
 

SETORES (13 ao 25)  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Classificação 
Econômica 
Predominante. 

C C C C C B1 B1 B2 D D C C C 

No de pessoas por 
Entidades 

6619 3410 11750 10963 6926 --- 1176 2134 932 --- 1719 ------ 6768 

Problemas Sociais Fora 
da Média 

3 1 3 1 1 1 0 1 2 5 4 4 3 

Total de Entidades em 
Atividades  

5 10 3 3 2 0 13 9 1 0 3 0 2 

Entidades com Apoio da 
Prefeitura 

5 4 2 2 0 0 2 5 0 0 1 0 1 

Tabela 11-3:Problemas Sociais versus Distribuição das Entidades 

A partir da análise dos resultados, observa-se que os setores que mais apresentam 

problemas sociais, são aqueles que apresentam menos entidades de apoio. Como 

exemplo observe os setores 21 (São Francisco Xavier) e 22 (Favelas). 
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Estes setores são de classificação econômica “D” e possuem problemas sociais e 

apenas o setor 1 possui uma única entidade social. 

Observe também os setores 6, 11 e 24 que são de classificação  econômica “C”, 

possuem vários problemas sociais, e não possuem nenhuma entidade. 

Já os setores 19 e 20 de classificação “B1” e “B2” respectivamente, são bairros 

considerados de alto padrão, segundo a pesquisa não possuem nenhum problema social 

e no entanto, é lá que se concentra o maior número de entidades do município e ambas 

possuem entidades com apoio da Administração Pública. 

O setor 3 (região central), possui a maior concentração de entidades do 

município, é também a que possui o maior número de entidades com apoio da 

Administração Pública, observa-se também que é o setor que possui o menor número de 

pessoas por entidade. 

Pode ser visto conforme a Tabela 11-3, que os setores que possuem problemas 

são na maioria problemas do mesmo tipo. E que existe desigualdade e exclusão social 

interna no município de São José dos Campos. Uma vez detectada a carência social e 

conhecendo-se o perfil das entidades que envolvem o Terceiro Setor, bem como os seus 

recursos disponíveis, torna-se possível amenizar esta demanda social no município. 

Estes problemas no entanto, poderiam ser solucionados com os recursos do 

Terceiro Setor do município, através da conscientização da sociedade e da 

Administração Pública.  

De acordo com os resultados da pesquisa realizada este setor possui recursos que 

podem ser melhor utili zados, como por exemplo espaço físico (salas, terrenos). Mas isto 

só acontecerá se houver a participação popular e também o apoio da Administração 

Pública Municipal. Este apoio não necessariamente precisa ser financeiro. Pode-se, por 

exemplo realizar projetos que estimulem a população, fornecerem sua própria mão de 

obra como apoio. 

“De acordo com a Lei número 9.790/99, o poder público não apenas deve 

regulamentar, mas também assegurar que o Terceiro Setor possa: gerir serviços; receber 

incentivos fiscais de crédito para regularizar a situação das pessoas que trabalham no 

sistema empresarial relativamente às contribuições providenciarias e para fins de saúde; 

possam receber incentivos governamentais para fazer surgir novas empresas sociais; 

possam receber incentivos governamentais para formação profissional, com a condição 
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entretanto, de que todos esses incentivos públicos atendam a regra de qualidade na 

prestação de serviço.  

O objetivo, porém, não é somente de regulamentação, mas também de 

promoção. O Governo deve também promover um exercício da cidadania ativa. O 

cidadão deve não apenas conhecer, mas também poder decidir com o administrador 

público. Portanto, deve assumir também responsabili dades no compartilhamento das 

realizações. O cidadão tem direitos mas também tem deveres. O cidadão tem muitas 

oportunidades, mas também tem responsabili dades e deve compartilhar o 

funcionamento total da cidade para obtenção de bons resultados em termos das 

intervenções a das inclusões sociais.” (Câmara dos Deputados, 2000) 

A existência de uma carência, mostra que de alguma forma existe falta de um 

serviço básico, conforme citado anteriormente, tratam-se de: escolas de primeiro e 

segundo grau, creches, equipamento de saúde, moradia e saneamento básico. 

Determina-se desta maneira a população alvo do município. 

Segundo Melo Neto (1999), é esta população-alvo, residente numa área 

geográfica delimitada (estado, cidade, distrito, bairro) e com características sociais, 

demográficas e culturais próprias, que será objeto das ações sociais a serem providas 

pelo: Estado, empresas privadas, pela comunidade e principalmente pelas entidades que 

envolvem o Terceiro Setor. 

Os elementos definidores dos projetos sociais são: carência, a população objeto 

desta carência, o serviço social básico associado a esta carência e as características da 

população-alvo. 

 

 

 

 

A Figura 11-1 representa a relação de interdependência desses elementos. 
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Figura 11-1: Elementos Definidores dos Projetos Sociais. 

Ainda segundo o mesmo autor, identificada a carência, inicia-se a análise da 

população afetada em termos de faixa etária, índice de carência, localização e principais 

características socioeconômicas, demográficas e culturais. Em seguida, procede-se à 

identificação e análise do serviço social básico relacionado a carência existente. Seu 

custo per capita, seu nível de abrangência, suas entidades provedoras, formas de 

prestação de serviço, relações ótimas de desempenho e índices desejáveis de 

atendimento. 

A utili zação dos recursos que envolvem o Terceiro Setor na prestação deste 

serviço elimina ou atenua o estado de carência da população alvo do projeto social. 

Estes são os primeiros estudos e análises a serem feitos por ocasião da 

elaboração e avaliação preliminares dos projetos sociais. 

Um projeto social vale pela amplitude e complexidade da carência existente, 

pela natureza e tamanho da população afetada, pela importância e prioridade do serviço 

social básico escolhido e pela região onde reside a população-alvo. Tudo isso 

comparado ao volume de recursos alocados ao projeto, ou seja: relação custo-benefício 

do projeto social. 

Estas informações evidenciam a importância deste Terceiro Setor, para o bem 

estar da população. 
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Aborda-se no próximo capítulo, de uma maneira simples e clara, as 

considerações finais, tomando como base todas as informações obtida até aqui, 

procurando mostrar da melhor maneira possível o valor que este trabalho poderá vir a 

ter junto à sociedade. 
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CAPÍTULO XII  

12 Considerações Finais 

Devido à modernização da sociedade urbana surge uma série de necessidades 

sociais às quais apenas uma pequena parcela do total da população tem acesso, e o 

resultado se configura com o agravamento da crise urbana pela falta de oferta e de 

qualidade dos serviços públicos que possam responder às necessidades de toda a 

população. 

A ação dos governos locais, no campo da promoção do desenvolvimento, é 

sabidamente limitada por duas causas principais: o seu restrito poder de intervenção em 

fatores vinculados diretamente à economia mundial e nacional e principalmente a falta 

de recursos para investimento. 

Quanto à cidade de São José dos Campos, o crescimento ocorre sem que as 

intervenções públicas municipais possam acompanhar as necessidades da população 

acumulada ao longo do tempo. 

Neste contexto, o presente trabalho, apresenta como alternativa para este 

problema o Terceiro Setor. Este setor que é composto por organizações sem fins 

lucrativos, e vem se tornando peça importante diante das carências sociais existentes, 

deixadas na sociedade. Carências estas, não atendidas pelo primeiro setor nem pelo 

segundo setor. 

Neste trabalho, para se mostrar a importância do Terceiro Setor no planejamento 

urbano desenvolveu-se este trabalho no município de São José dos Campos, 

principalmente devido a sua característica industrial que se destaca no estado de São 

Paulo. 

Um artigo publicado na revista exame em 2001, mostrou através dos principais 

indicadores econômico-sociais, que o município de São José dos Campos está entre as 

10 primeiras cidades brasileiras para investimentos de negócios. 

Para se conseguir o objetivo proposto neste trabalho, tornou-se imprescindível 

conhecer e mapear a localização das organizações que envolvem o Terceiro Setor e 

também algumas das principais carências da população do município. 
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O governo local conhecendo estas informações referente ao Terceiro Setor, 

poderá atuar de maneira eficaz, não dependendo de recursos do governo Estadual ou 

Federal. 

Embora a realidade social de um bairro seja diferente da de outro na mesma 

cidade, é necessário que dentro de cada um, haja uma consciência coletiva de seus 

objetivos comuns. Tais objetivos podem ser conseguidos comunitariamente através dos 

recursos do Terceiro Setor. 

As alternativas de desenvolvimento social e urbano devem ser buscadas em 

todos os níveis: federal, estadual e principalmente municipal, e em todos os níveis 

devem contar com a participação da população. A nível municipal devem-se buscar 

soluções criativas e inovadoras que melhorem a qualidade de vida de seus moradores e 

possibili tem a inserção social dos excluídos. E é justamente aí que se insere o Terceiro 

Setor. Com a possibili dade de utili zação de novas estratégias de mobili zação e de se 

criar os próprios modelos e soluções, valorizando os recursos locais. Este é o motivo 

pela qual devemos fazer com que os responsáveis pelo processo de Planejamento 

Urbano e Regional conheçam e utilizem os recursos que envolvem o Terceiro Setor 

do município. 

Em São José dos Campos, o quadro urbano é produto das condições que a 

industrialização impôs. Torna-se necessário então, a realização de um esforço a nível 

regional no sentido de planejar e obter melhor qualidade de vida para os habitantes, 

tendo como alternativa a utili zação de recursos locais, evidenciados pelo Terceiro Setor. 

Neste enfoque Singer (1990), contribui dizendo que a “marginalidade é, em 

geral, conceituada como não interação na economia capitalista e não participação em 

organizações sociais e no usufruto de certos serviços urbanos” . 

Segundo Ventós (1976), “Desde a revolução industrial, a cidade clássica perdeu 

o seu papel de centro econômico, político e cultural. O centro da cidade não é o da sua 

produção, a fábrica se instala na periferia, organizando a vida ao seu redor” . Acrescenta 

ainda que, desta forma, a cidade tem que se organizar não mais dominada pelo centro e 

sim por uma coordenação de áreas e regiões. 

O planejamento Urbano e Regional é um instrumento de ações políticas que 

oferecem subsídios para que as cidades cresçam em conjunto com as demandas sociais 

da população local. 
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Na área de política social do município, observa-se que o que tem sido feito, não 

foi de grande relevância, para um município que possui uma grande taxa de urbanização 

como São José dos Campos. 

Torna-se evidente que as organizações que compõem o Terceiro Setor do 

município, devem ser vistas e utili zadas pela Administração pública local e também 

pela sociedade, pois desta maneira será possível utili zar uma das principais alternativas 

para se melhorar a qualidade vida da população local: os recursos das organizações 

que compõem o Terceiro Setor . 

Observa-se que as demandas sociais na maioria das vezes são por parte das 

famílias, e é a elas que devem ser direcionados os projetos sociais. Pode-se dizer ainda 

que as famílias são a base para criação dos projetos sociais, pois nelas encontram-se: o 

desemprego, maternidade, infância, velhice, educação, formação profissional, saúde, 

etc.  

Todos estes problemas, podem ser minimizados junto ao Terceiro Setor, com a 

participação da sociedade e da administração pública, não necessariamente devendo ser 

esta participação de forma financeira. 

Os projetos sociais criados terão êxito, se ocorrerem com participação da 

sociedade, ou seja as decisões das políticas sociais, quando ocorrem com a participação 

da sociedade terão um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. 

De acordo com as informações obtidas durante este trabalho, propõe-se a 

implantação de  projetos sociais de acordo com as necessidades de demandas da 

população, projetos estes que podem ser colocados em prática através do Terceiro Setor, 

pela própria população, não dependendo do caminho burocrático da administração 

pública. 

Sugere-se a seguir, alguns dos inúmeros projetos, que podem ser perfeitamente 

colocados em prática pelo Terceiro Setor, no município de São José dos Campos, com 

participação do governo local e população: 

1) Combate ao uso e ao tráfico de drogas junto aos adolescentes e às escolas, 

através de programas educativos. 

2) Melhor utili zação das áreas de lazer, assim como praças, jardins e terrenos 

sem utili zação, através de programações de jogos, campeonatos, torneios, enfim, 

competições que ocupem as crianças, os adolescentes e os jovens. 
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3) Incentivar os voluntários de terceiro grau e ou especializados, assim como 

Médicos (principalmente na área de pediatria e geriatria), Dentistas, Psicólogos, 

Professores, Assistentes Sociais, Advogados, Enfermeiros, enfim, profissionais que 

possam contribuir com a população do município. 

4) Criação de creches em residências providas de infra estrutura da 

administração pública e administrada por voluntários, em diferentes setores do 

município de acordo com a carência. 

5) Criação, por exemplo, de viveiros de mudas e hortas comunitárias, que 

possam ocupar pessoas de terceira idade, jovens e adolescentes com horas disponíveis. 

Estes são alguns dos infinitos projetos, que poderiam contribuir para a inclusão 

social e conseqüentemente melhorar a qualidade de vida da população. 

Nas análises do trabalho quando se confrontam os dados referente à localização 

das entidades versus a localização das principais carências sociais do município, 

constatam-se determinadas incoerências. Principalmente quanto à concentração das 

entidades que possuem apoio da administração pública. 

No entanto, neste trabalho, quando se ressalta a localização das organizações e 

das carências sociais, não necessariamente sugere-se redistribuir as 119 organizações 

existentes, mas sim promover a criação de várias outras em outros setores. Sugere-se 

inclusive que sejam considerados os vetores de crescimento urbano, conforme já 

apresentados em capítulo anterior deste trabalho. 

Torna-se possível também com os resultados obtidos, não só a implantação de 

novas organizações nos setores onde observou-se a carência, mas também a 

diversificação dos ramos de atuação das organizações que compõem o Terceiro Setor do 

município. 

Por fim, este trabalho apresenta um processo contínuo, que visa, sempre, à busca 

da minimização dos problemas sociais e da melhoria da qualidade de vida local, através 

da utili zação dos recursos do chamado Terceiro Setor. 
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