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É com grande prazer que aceito a tarefa de redigir este prefácio para mais um excelente trabalho
realizado pelo Fórum Permanente de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável de
Londrina. Desta feita sobre o chamado Terceiro Setor: a participação da sociedade organizada na
formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas.

Não é de hoje que venho me dedicando ao estudo e a experimentação dessas novas formas
organizativas emergentes da sociedade civil. Durante a década de 1990, juntamente com Ruth Cardoso
e duas centenas de pesquisadores e ativistas de todo Brasil, me dediquei especialmente à tarefa de
articular um novo marco legal do Terceiro Setor e de delinear o seu papel estratégico para o
desenvolvimento humano e social sustentável. Creio ter contribuído para mostrar que a sociedade civil
não é um epifenômeno, uma realidade incapaz de subsistir por si mesma, uma espécie de domínio do
Estado, mas uma configuração multifária de fenômenos que acontecem na sociedade. Assim, há vinte
anos, tenho defendido que não se pode promover o desenvolvimento esquecendo esse conjunto de
atores sociais, individuais e coletivos, que passamos a chamar de terceiro setor para estabelecer uma
distinção entre um primeiro setor (o Estado) e um segundo setor (o Mercado).

O trabalho que ora nos entrega o Fórum Desenvolve Londrina, é importante, entre outras
razões, porquanto logra captar a necessidade de extrair sinergias entre a atuação dos três setores para
promover o desenvolvimento. E porque, de certo modo, incentiva o protagonismo da sociedade nas
políticas públicas de indução ao desenvolvimento, que não devem ser tomadas como sinônimos de
políticas governamentais. Aliás, o próprio Forum Desenvolve Londrina é um prova concreta disso: na
sua composição predominam pessoas que têm a sociedade civil como seu campo principal de atuação.

Gostaria de chamar a atenção, entretanto, para as principais soluções relacionadas à pesquisa
sobre o terceiro setor londrinense, contidas em um capítulo do presente trabalho. São quatorze itens,
que vão desde a participação da sociedade, passando pelas redes sociais e pela educação
empreendedora, até ao associativismo e aos movimentos pela paz. Em especial quero destacar o ponto
relativo às redes sociais: “investir no capital social local, apoiando o empreendedorismo cívico e a
disseminação das iniciativas que fortaleçam as redes sociais”. Na minha opinião já bastaria essa diretiva
para justificar o esforço empreendido pelo Fórum. Se fizermos apenas isso, coisas extraordinárias vão
começar a acontecer. Uma nova concepção de desenvolvimento - compatível com uma nova
democracia, na base da sociedade e no cotidiano do cidadão - vai se materializar quando começarmos a
apostar nas redes comunitárias de interação cidadã.

O Fórum Desenvolve Londrina tem tudo para fazer isso. Tem já as condições, os recursos
humanos, sociais e materiais e a experiência acumulada para assumir como prioridade uma
transformação bottom up de Londrina e dos municípios que compõem sua região metropolitana.
Promover o desenvolvimento a partir da sociedade é o eixo principal. Todas as outras exigências
diagnosticadas e todas as propostas apresentadas pelo presente trabalho serão atendidas se nos
fixarmos nesse eixo, que, aliás, justifica a própria existência do Fórum como um fórum de
desenvolvimento.

Permitam-me, no entanto, contribuir com esse esforço, fazendo duas proposições que vão além
da costumeira formalidade dos prefácios.

PREFÁCIO: AUGUSTO DE FRANCO



A primeira proposição, que submeto à apreciação dos membros do Fórum Desenvolve
Londrina e dos leitores desta publicação é a seguinte: vejam que estamos avançando, nos últimos anos,
de uma concepção de participação para uma concepção de interação. Na participação (um conceito do
século passado) estamos abrindo a (nossa) fronteira para que o outro possa entrar. Em uma rede (mais
distribuída do que centralizada), as fronteiras são sempre mais membranas do que paredes opacas,
não precisam ser abertas, não se estabelecem antes da interação e todos os que estão em-interação
estão sempre “dentro” (aliás, estar “dentro”, neste caso, é sinônimo de estar interagindo, mesmo que
alguém só tenha começado ontem e os demais há anos).

Essa primeira proposição tem conseqüências práticas importantes para o trabalho do Fórum
Desenvolve Londrina. Como já tive oportunidade de dizer aos seus membros pessoalmente, em pelo
menos três encontros presenciais que tivemos, em vez de se constituir como uma frente de
representantes de instituições, o Fórum só teria a ganhar se se constituísse como uma verdadeira rede
distribuída de pessoas interagentes. Milhares de londrinenses podem - e devem – integrar o Fórum
Desenvolvimento Londrina.

Minha segunda proposição diz respeito à operacionalidade do conceito de terceiro setor. Não,
o terceiro setor não é um conjunto de entidades, de organizações formais: ele é a própria sociedade
civil, incluindo organizações formais e informais, temporárias ou permanentes, movimentos, cidadãos,
famílias... São, sempre, pessoas interagindo com pessoas, quer dizer, são redes sociais. As redes não
são um tipo novo de organização, não surgiram com as novas tecnologias de informação e comunicação
e não dependem dessas tecnologias para existir. As redes são um padrão de organização que é possível
constelar com qualquer mídia, desde encontros e conversações presenciais, cartas escritas em papel,
passando pelo telefone, pelo e-mail até as plataformas interativas que têm surgido na Internet nos
últimos anos. No entanto, para extrair todo o potencial desse padrão de organização é necessário abrir
mão da centralização das organizações formais, derrubar as fronteiras organizativas opacas e se jogar
no rio da interação. Sim, a maioria das organizações do terceiro setor ainda se estrutura de forma
centralizada ou hierárquica. Mas novos fenômenos só vão começar a acontecer, novos recursos só vão
começar a aparecer e novos resultados só vão começar a ser atingidos quando dermos esse passo
fundamental de trocar nossas paredes por membranas permeáveis ao fluxo e à troca com o meio.

Tudo que é sustentável tem o padrão de rede. O melhor exemplo de sustentabilidade que
temos é a vida, que vem colonizando nosso planeta, não pelo combate, mas pela formação de redes, há
3,9 bilhões de anos. E, como sabemos, a célula viva não se separa do ambiente por muros, mas por
membranas.

Com mais esse importante trabalho sobre o papel da sociedade civil no desenvolvimento
sustentável, o Fórum Desenvolve Londrina pode agora dar um passo decisivo para se tornar, ele
também, uma “célula viva” e geradora de mais vida na sociedade londrinense.

Augusto de Franco

4



Objetivo do estudo



O tema de estudo sobre o terceiro setor originou-se do enfoque dado pelo indicador “cidade
ativa e articulada”, onde há uma percepção clara da correlação entre a representatividade deste setor
em nossa cidade, com a densidade associativa local, formando e organizando em rede seu capital
social.

Quanto maior a representatividade e integração em redes das organizações da sociedade civil,
maior seu peso na economia local assim como sua participação na promoção de ações e soluções de
interesse público. Quanto mais rica e distribuída essa rede e as relações entre indivíduos e
organizações, maior a capacidade de criação de um ambiente favorável ao seu pleno desenvolvimento.

O terceiro setor é composto por organizações que co-existem com os outros dois setores
tradicionais: O primeiro setor, que é o setor público e cuida das ações do Estado. O segundo setor, que é
o privado. O terceiro setor tem, portanto, uma formatação próxima do segundo setor, com finalidade
próxima do primeiro setor.

O terceiro setor se organiza em geral mobilizando recursos humanos, físicos e financeiros, com
objetivos de atender demandas sociais ou de segmentos da sociedade, interagindo com os outros dois
setores e entre organizações do seu próprio setor. Tem grande participação de voluntários, e seu foco
em geral é o interesse público e o bem comum, constituindo-se em uma importante ferramenta da
sociedade civil, abrigando em seu seio um enorme potencial de conhecimento e expertises, capazes de
subsidiarem o enriquecimento cotidiano (num processo de governança junto ao poder público), na
formulação e implementação de políticas públicas.

Nosso estudo pretende obter um retrato deste setor em Londrina, bem como diagnosticar o
nível de associativismo e a efetiva participação da sociedade civil da cidade neste processo, além de
avaliar a receptividade de nossos governantes à esta nova “governança participativa” que, em
sociedades cuja cultura já incorporou estes conceitos, demonstram resultados extremamente
positivos na melhora de seu convívio social e valores fundamentais.
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1. Participação da sociedade

2. Cultura

3. Educação empreendedora

• A participação da sociedade reunida no terceiro setor ainda é tímida, notadamente na formulação,
acompanhamento, participação e vigilância das políticas públicas.

Os projetos são executados de forma totalitária pelos governantes, sem se aproveitar do
conhecimento acumulado pelo terceiro setor.

Comunidade desarticulada e sem visão de futuro reflete-se em uma sociedade que não se mobiliza e
empresas que não se comprometem com o desenvolvimento local.

Falta de percepção de que a sociedade também é responsável pelo desenvolvimento econômico e
social.

Projetos com viés de manutenção do poder em detrimento dos valores associativistas.

Ausência de espírito cooperativista em geral no terceiro setor, ainda foca muito o seu auto-sustento
em detrimento dos seus objetivos.

População acostumada a receber tudo pronto alimenta a cultura da dependência e o hábito de as
pessoas não discutirem seus problemas, suas oportunidades ou questões que gerem
desenvolvimento.

Na maioria das organizações do terceiro setor prepondera ações assistencialistas e a dependência de
recursos públicos.

A hierarquia vivenciada pelo ser humano dentro da família, nas instituições políticas e nas
organizações empresariais dificulta a articulação de relações horizontais.

Escola voltada para um ensino com valores fundamentados na historia passada, castrando a visão
empreendedora de futuro (de uma sociedade mais justa e de altos valores morais).

O ensino não incentiva a criação de cidadãos pró-ativos na sociedade (busca de realização dos
sonhos).

O modelo atual de educação induz ao individualismo, falta a visão social de construção coletiva.

A comunidade não oferece ambiente favorável ao crescimento da cultura empreendedora.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRINCIPAIS CAUSAS RELACIONADAS AO
terceiro SETOR EM LONDRINA



4. Comunicação

5. Capacitação e gestão

6. Avaliação e controle

7. Legislação

Falta transparência e divulgação de programas de fomento ao terceiro setor para melhor utilização
dos recursos disponíveis e passíveis de acesso.

Falta conhecimento e entendimento do potencial do terceiro setor para apoiar o desenvolvimento
local.

Empresas desconhecem como atuar no terceiro setor, do papel que ele pode ter no desenvolvimento
econômico.

Muitas organizações do terceiro setor desconhecem as possibilidades e oportunidades legais,
tributárias, operacionais para acessarem recursos de fomento e desenvolvimento de atividades.

Falta de capacitação e estrutura das entidades do terceiro setor para elaborar bons projetos.

Muitas entidades recebem a missão de executar determinadas tarefas, mas não recebem apoio
suficiente para cumprir bem seu papel, inclusive o cumprimento da legislação.

Domínio do critério político partidário (ideológico) na destinação de recursos públicos em detrimento
de resultados e objetivos.

Falta de critérios para avaliação de desempenho e de resultados das instituições do terceiro setor.

Pouca fiscalização e quase nenhuma transparência sobre a gestão das organizações do terceiro setor
para o fomento e desenvolvimento de atividades.

O Estado não aplica mecanismos de medição de eficácia das entidades do terceiro setor,
principalmente de aplicação dos recursos nos resultados dos serviços prestados.

Marco legal do terceiro setor confuso e complexo (leis desconexas).

O desconhecimento da lei por parte do poder público, empresa e comunidade não permite que sejam
aproveitadas oportunidades ligadas ao terceiro setor.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8. Poder Público

9. Recursos

10. Integração

11. Cooperativismo / Associativismo

O poder público e seus agentes ainda não perceberam o potencial e a riqueza que é trabalhar em
sintonia com o terceiro setor na construção de projetos e ações de políticas públicas.

Os governos não apóiam devidamente entidades do terceiro setor que atuam com sucesso no
desenvolvimento comunitário.

O poder público não está preparado para utilizar com bons resultados, as entidades dos terceiro setor;
evidenciado por sua falta de capacitação para monitorar e fiscalizar os contratos de gestão e parceria.

Falta de tradição da sociedade civil monitorar o setor público.

Incipiente captação de recursos para desenvolvimento de projetos sociais.

ONGs não desfrutam de credibilidade para captação de recursos (resultados apresentados são pífios).

Falta planejamento integrado entre os atores do terceiro setor.

Dissonância entre suas ações e as ações do poder público.

Falta de mecanismos de planejamento integrado e divulgação dos projetos sociais desenvolvidos
pelos atores do terceiro setor.

Dificuldade de articulação de redes pela falta de cultura associativista.

Valores cooperativistas ainda incipientes na sociedade limitam novas iniciativas e fragilizam os
empreendimentos atuais.

Limitações legais e culturais às relações de trabalho e emprego no formato cooperativo.

As leis trabalhistas não cooperam para o desenvolvimento empreendedor, desestimulando, por
exemplo, o cooperativismo de trabalho.

Excesso de burocracia e carga fiscal inibem captação de recursos para fins sociais, travando o
andamento de iniciativas sérias.
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Soluções



1. Participação da sociedade

2. Cultura

3. Redes Sociais

4. Educação Empreendedora/Associativista

A sociedade civil precisa se emponderar, incentivando a participação das pessoas para encontrar
soluções para os problemas locais, como o combate à pobreza, a alfabetização de adultos, preservação
do patrimônio público, etc...

Incentivar a implantação de processos de governança para aprimorar a formulação e a gestão de
políticas públicas.

Estimular a participação da sociedade na vigilância das atividades públicas, informando a população
sobre o uso do dinheiro público.

Implantar educação empreendedora e inovadora como bases do desenvolvimento, em substituição
ao assistencialismo.

Ensino que estimule o imaginário coletivo, incentivando a solidariedade, o cooperativismo e o
empreendedorismo cívico.

Fomentar a criação de redes sociais locais permanentes, com a participação dos bairros, contribuindo
ativamente para a construção de soluções importantes que gerem desenvolvimento.

Apoiar a organização do terceiro setor para atuarem em rede, em associações; como forma inteligente
e potencial de promover o desenvolvimento.

Investir no capital social local, apoiando o empreendedorismo cívico e a disseminação das iniciativas
que fortaleçam as redes sociais (aproveitar as características e identidades únicas do local).

Criar redes sociais de ação contínua, e não sazonais ao sabor do calendário eleitoral.

Incentivar debate permanente e reflexões nas organizações sociais que permitam aprofundar temas
de empreendedorismo e associativismo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRINCIPAIS SOLUÇÕES RELACIONADAS AO
TERCEIRO SETOR EM LONDRINA
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fomentar o empreendedorismo na base da pirâmide social, combatendo a miséria, sem
assistencialismo.

Promover no sistema educacional, cultura empreendedora e cooperativista, organizada em redes
distribuídas.

Divulgar o trabalho que está sendo desenvolvido pelas entidades do terceiro setor, em busca do
aprimoramento das ações existentes.

Divulgar as oportunidades de atuação do terceiro setor, promovendo o acesso aos programas de
fomento e ampliando a divulgação da legislação pertinente.

Implementar um portal da transparência com dados atuais para informar a população sobre o uso do
dinheiro público.

Disseminar nos meios de comunicação a prática democrática (exercício do consenso) e a prática das
redes sociais distribuídas.

Criar um núcleo em Londrina que capacite as entidades da sociedade civil na busca de recursos junto
às empresas e órgãos financiadores, organizando treinamentos sobre elaboração de projetos.

Ampliar o conhecimento conceitual por parte das lideranças públicas e privadas quanto à importância
do terceiro setor e da sociedade civil organizada.

Profissionalizar as organizações do terceiro setor, estruturando e qualificando sua gestão,
desenvolvendo expertises que lhe garantam auto-sustentabilidade, independendo de recursos
públicos e atrelamento à políticas partidárias.

Aprimorar mecanismos de avaliação e controle do terceiro setor que presta serviços públicos (medir
os efeitos de sua ação).

A sociedade deve criar mecanismos de acompanhamento das instituições do terceiro setor,
encarregadas de executar tarefas de interesse publico, estabelecendo critérios de avaliação e
desempenho dos resultados obtidos.

As entidades do terceiro setor devem implementar gestão profissional e contar com indicadores para
medir se os objetivos e metas estão sendo atingidos.

5. Comunicação

6. Capacitação e Gestão

7. Avaliação e Controle
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8. Legislação

9. Poder Público

10. Recursos

11. Credibilidade

12. Integração

Flexibilizar os processos licitatórios de forma a viabilizar a participação de empreendimentos do terceiro
setor.

Mudar a legislação brasileira relativa às cooperativas de trabalho.

Tornar público e transparente a regulamentação das relações entre o Estado e entidades do terceiro
setor.

Os governos precisam incentivar a participação da sociedade, simplificando processo tributário para
aqueles que apóiam projetos sociais.

Garantir espaço na administração pública para que a sociedade civil organizada possa participar na
formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas.

Estimular o desenvolvimento, o fomento e a cultura associativista, com o apoio de políticas públicas.

O cooperativismo de crédito deve ser incentivado e fortalecido, uma vez que envolve a sociedade e os
recursos geram riqueza local.

Criar agentes e linhas de crédito solidário.

Contabilidade aberta à total transparência pública, assim como a divulgação de sua atividade e
resultados.

Promover maior aproximação entre as instituições sociais visando agregar e integrar ações; otimizando
recursos e potencializando os esforços.

Fomentar a gestão compartilhada (poder público mais a sociedade organizada), fundamental para a
superação das demandas sociais.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

Criar um fórum de discussão do terceiro setor capaz de formular diretrizes de atuação e de interação
com o poder público e o setor privado.

13. Cooperativismo / Associativismo

14. Movimento Pela Paz

Fomentar a implantação de novos modelos de produção com ênfase em princípios cooperativos.

Permitir que o cooperativismo de crédito abra seu leque de ações “como âncoras”, para ações de
cidadania participativa.

Criar Centrais de Negócios para fortalecer as atividades econômicas locais.

Promover a cultura de paz, de forma a estar presente permanentemente nas instituições de ensino
em todos os níveis.

Incentivar as entidades sociais e empresariais de Londrina para apoiarem o movimento de cultura de
paz.

Envolver grandes patrocinadores nos movimentos pela paz para deixarem de investir nos veículos de
comunicação que privilegiam as notícias de violência, incentivando a mídia a divulgar ações de cultura
de paz e ações solidárias de interesse coletivo.
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Considerações finais



O contrato social (a constituição de um país republicano) é soberano quando acolhe a vontade
da maioria de seus cidadãos nos seus enunciados. O indivíduo abdica de parte de sua individualidade,
em favor de regras que lhe permitam a convivência social harmônica como membro dessa sociedade.

Regimes totalitários tentam absorver (anular) de seus cidadãos a sua essência que, segundo o
pensador “Humberto Maturama”, na sua forma primitiva ou matricial, são o respeito e a cooperação.

Respeito à diversidade, à complexidade, exercício de construção de consenso, enfim:
Democracia participativa. Cooperação para a construção de ambientes sociais saudáveis onde se sinta
bem, conferindo sentido à sua vida.

O terceiro setor, organizado em redes na forma distribuída, pode se constituir no enorme
instrumento de desconstrução do totalitarismo, rompendo as amarras dos sistemas sociais em forma
piramidal.

Esta nova forma de “governança” do contrato social, onde governo e cidadãos podem interagir
em redes distribuídas de modo consensual para aperfeiçoar a construção em parceria de projetos e
ações de políticas públicas, constitui-se em nossos dias, talvez, no maior instrumento para atingirmos
uma nova era civilizatória, onde a paz e a justiça social não sejam apenas uma esperança, mas uma
verdadeira e definitiva conquista.

“A essência do civismo é a consideração do coletivo no domínio do individual, e não a submissão do
individual ao coletivo (que é o coletivismo). Por esta razão, civismo só existe quando há absoluta

liberdade de escolha.” - José Munir Nasser

CONSIDERAÇÕES
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Dados sobre o Terceiro
Setor em Londrina



O estudo mais recente sobre o universo do Terceiro Setor brasileiro foi lançado em dezembro
de 2004, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A partir deste estudo, importantes informações foram geradas acerca da origem e
natureza do Terceiro Setor brasileiro, principalmente no que diz respeito ao seu perfil e suas principais
fontes de recursos, no ano de 2002.

O Brasil possui 276 mil fundações, associações e instituições privadas sem fins lucrativos, que
empregam 1,5 milhão de pessoas, o que corresponde a 5,5% dos empregados de todas as organizações
formalmente registradas no País, pagando salários e outras remunerações no valor de R$ 17,5 bilhões.

A região Sudeste concentra 44% das fundações e associações, sendo que apenas o estado de São
Paulo tem 21% das entidades e Minas Gerais, 13%, o que representa um terço das organizações
existentes no Brasil.

A grande maioria (62%) das associações sem fins lucrativos foi criada a partir dos anos 90. As
entidades sediadas no Norte e Nordeste são bem mais jovens que as do Sul e Sudeste. A cada década se
acelera o ritmo de crescimento, que foi de 88% de 1970 para 1980; de 124% de 1980 para 1990 e,
apenas de 1996 para 2002, de 157%.

O TS, de modo geral, é formado por milhares de organizações muito pequenas e por uma minoria, que
concentra a maior parte dos empregados do setor. Cerca de 77% delas não têm sequer um empregado.
Pode-se levantar a hipótese de que parcela significativa dos serviços prestados por estas organizações é
realizada por meio de trabalho não-remunerado ou informal.

TERCEIRO SETOR EM NÚMEROS - Perfil do TS no BRASIL

Alguns dados:

Fonte:

Estudo “As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil” - IBGE. Realizado em 2002 a partir do
CEMPRE - Cadastro Central de Empresas, que cobre o universo das organizações inscritas no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda, que no ano de referência declararam ao Ministério do Trabalho e
Emprego exercer atividade econômica. O Cadastro abrange tanto entidades empresariais como órgãos da
administração pública e instituições privadas sem fins lucrativos. Foram consideradas as organizações registradas no
CEMPRE que fossem privadas; sem fins lucrativos; legalmente constituídas; auto-administradas; e formadas por
cidadãos que se reúnem livremente em torno de objetivos comuns. Neste sentido, foram excluídos, apesar de sem fins
lucrativos, os Cartórios; Serviços Sociais Autônomos; Condomínios em Edifícios; Partidos Políticos; Entidades Sindicais;
entre outras, por não se enquadrarem nos outros requisitos. A partir desses critérios, foram consideradas as
Organizações Sociais; OSCIPs; fundações mantidas com recursos privados; filiais, no Brasil, de fundação ou associação
estrangeiras; e outras formas de associação.

As organizações que prestam serviços em saúde e educação estão entre as mais antigas,
particularmente hospitais e escolas de segundo grau, tendo 70% delas sido criadas antes de 1990.

•

•

•

•

•

dimensão numérica
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As duas áreas, saúde e educação, empregam mais da metade (52%) do total de pessoas ocupadas em
entidades sem fins lucrativos.

As organizações que trabalham com meio ambiente tendem a remunerar acima da média, pagando
5,2 salários mensais.

A Fasfil revela que as 276 mil organizações sem fins lucrativos empregavam 1,5 milhão de assalariados,
o que corresponde a 5,5% dos empregados de todas as organizações formalmente registradas no País,
em 2002.

Aproximadamente 77% delas não conta com nenhum trabalhador remunerado, enquanto que cerca
de 2,5 mil entidades (1% do total) absorvem quase 1 milhão de trabalhadores.

A média de remuneração dos trabalhadores nas organizações sem fins lucrativos era de 4,5 salários
mínimos mensais, ligeiramente superior à média dos assalariados das empresas em geral (públicas,
privadas lucrativas e não-lucrativas), que era de 4,3 salários por mês.

studo do UNV, em parceria com The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, mostra que o setor
representa hoje 5% do PIB nacional, uma participação superior a de setores expressivos da economia
brasileira, como a indústria de extração mineral (petróleo, minério de ferro, gás natural, carvão, entre
outros), e maior que a de 22 Estados brasileiros (só fica atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Paraná). A pesquisa do Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, de 1995,
apontava que o setor sem fins lucrativos havia movimentado naquele ano R$ 10,6 bi, equivalente a
1,5% do PIB registrado no período.

Outra informação importante extraída dos dados da Universidade Johns Hopkins, diz respeito à
estrutura de renda do Terceiro Setor no Brasil, onde a fonte de receita dominante são os recebimentos
pelos serviços prestados. Esta fonte representa 73,8% de todo financiamento do Terceiro Setor
brasileiro, sendo uma parcela disso proveniente do pagamento de taxas por serviços prestados por
hospitais e instituições de educação. Em seguida aparece o Estado com uma participação de 15,5% e
por fim a filantropia privada com 10,7%.

Importância econômica

Empregos gerados

PIB

Fontes:

Estudo do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV), 2006; FASFIL - As Fundações Privadas e Associações sem
Fins Lucrativos no Brasil - 2005; Pesquisa Global Civil Society - Dimensions of the Nonprofit Sector. Leilah Landim, The
Jonhs Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 1999.
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Análise da Densidade Associativa no território brasileiro contrastando-a com a distribuição do
PIB por Estado. A partir dos dados do IBGE, ao analisarmos a densidade associativa por região no Brasil
é o SUL do país que apresenta um maior índice de densidade associativa (medida pelo número de
associações existentes por grupo de mil habitantes). Apesar de os índices brasileiros da densidade
associativa por região não revelarem nenhuma diferença esmagadora entre as regiões, ao contrário do
que seria de se esperar, podemos destacar que o Terceiro Setor brasileiro floresceu onde se concentra
não só o poder econômico do país, mas sobretudo na região onde é maior o número de associações por
mil habitantes ou onde encontramos o maior capital social disponível.

Na Figura abaixo, podemos observar que o Mapa 1 revela uma maior densidade de
organizações no Sul do país, com a ocorrência de 2,4 instituições por grupo de mil habitantes.

No entanto, ao representarmos no mapa a distribuição do PIB dos Estados em relação ao PIB do
Brasil, é nítido o maior peso econômico dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro que fazem com que a
região Sudeste tenha o maior PIB entre as regiões brasileiras. Ressalta, entretanto, que apesar de a
região Sudeste apresentar maior PIB (e maior população) que a região Sul, a densidade associativa
nesta última é significativamente maior que a verificada no Sudeste. Isso prova, num contexto nacional,

Mapa 1 - Densidade do número de organizações do terceiro setor no Brasil
Mapa 2 - Distribuição do PIB dos estados em relação ao PIB do Brasil

que a variável econômica isoladamente não pode explicar o nível de desenvolvimento das instituições
do Terceiro Setor - e no caso da região Sul do Brasil – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – é bem
possível que isto esteja correlacionado com a maior circulação de capital social. As iniciativas cívicas de
formação de grupos de preservação de folclore, a participação da população em grupos de arte, clubes
de serviços e associações esportivas e filantrópicas envolvem um processo coletivo de geração de
normas e comportamentos participativos que parecem ser maiores na região Sul.
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Mapa 1

Densidade Associativa
(2002)

Percentual do PIB
dos estados em relação
ao PIB do Brasil (2004)

Brasil: 100,00
Fonte: IBGE/Contas regionais

muito baixa - 0,8 - Região Norte

baixa - 1,2 - Região Nordeste

média - 1,4 - Região Centro-Oeste

alta - 1,6 - Região Sudeste

muito alta - Região Sul

0,11 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 6,00
6,01 - 12,00
12,01 - 31,80

Mapa 2
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Isso significa dizer que se identificam alguns padrões atitudinais e associativos da cultura política
na região Sul do Brasil, que não se registram nas demais regiões. Uma evidência marcante desta possível
diferença de estoques de capital social está no vigor do movimento cooperativista historicamente
verificado no Sul do Brasil, no seu processo de colonização e forte presença dos imigrantes europeus. No
entanto, vale ressaltar que o IBGE não computou as Cooperativas na sua base de dados.

O levantamento, segundo dados do IBGE em 2007, considera apenas as
organizações de interesse público, desta forma desconsiderando organizações com objetivos
humanísticos (religiosas). O número total de organizações do terceiro setor naquele ano foi de

O levantamento baseou-se em uma amostragem de
cerca de 44% (240 organizações que forneceram informações), de uma base de dados do total de 542
organizações do município de Londrina. O volume de recursos sociais aplicados em Londrina no ano de
2007 foram na ordem de .

O levantamento
baseou-se em uma amostragem de cerca de 44% (240 organizações que forneceram informações), de uma
base dedados do total de 542 organizações do município de Londrina. O número de pessoas voluntárias e
contratadas por organizações do terceiro setor em Londrina naquele ano foi de

Considerando-se uma população no município de Londrina de 497.833 habitantes para o ano de 2007,
segundo os dados do IBGE, teríamos para aquele ano uma densidade associativa de 1,45 instituições por
grupo de mil habitantes, ou seja, apesar de londrina estar localizada no sul o referido índice estaria um
pouco acima da média nacional, mas abaixo da média do sul do país. Desta forma, conforme os dados
relatados (2007), já havia um indicativo de espaço para o crescimento do Terceiro Setor em Londrina.

Fontes:

Fontes:

- Revista de C. Humanas, Vol. 9, Nº 2, p. 359-372, Jul./Dez. 2009 - Site do Observatório das Metrópoles - estudo da advogada
e mestre em Política - Lucimar Souza Cunha.
- CEMPRE. Disponível em www.ibge.gov.br/economia/empresas/cadastroempresa/2002/default.shtm.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil -
Estudos e pesquisas Informação Econômica nº 4. - Rio de Janeiro, 2002 - (www.ibge.gov.br).

- Portal Mapa do Terceiro Setor (www.mapadoterceirosetor.org.br)
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Caderno de indicadores 2009 – Fórum Desenvolve Londrina (www.forumdesenvolvelondrina.org)

TERCEIRO SETOR EM LONDRINA

723.

R$ 55.685.000,00

11.828.

Considerações:

Número de organizações:

Volume de recursos aplicados em projetos sociais:

Número de pessoas voluntárias e contratadas por organizações do terceiro setor:

•

•

•
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Palestras em destaque



Estudo sobre a participação da sociedade organizada na formulação,
construção e acompanhamento de políticas públicas.

Palestra Augusto de Franco

Quem não gosta de rede – Seis tipos de gente que costumam não gostar de redes.

No Brasil, são cerca de 250.000 entidades, 1.5 milhão de empregados, 12 milhões de
voluntários. Têm finalidade pública, com caráter privado. É a oitava força da economia mundial,
representando 1.1 trilhões de dólares e 19 milhões de empregos.

A pirâmide que tem por vértice a meta de criação de um desenvolvimento social sustentável
tem por base, de um lado o exercício democrático (principalmente como construtor de consenso), e de
outro a participação cada vez maior em redes.

Esses dois ícones do desenvolvimento criam um ambiente favorável à disseminação do
conhecimento, aumentando a possibilidade de trabalharmos com milhares de opiniões e
contribuições, construindo uma sociedade inovadora e abundante, mais justa, mais fraterna, mais
tolerante, rica em apontar caminhos solidificados pela opinião consensual de diferentes.

A governança do contrato social não é nada mais do que governarmos construindo políticas
públicas a partir da interação dos diversos setores sociais (público, privado, acadêmico e terceiro setor),
sempre visando o bem estar da população em geral.

É sempre a participação pela vontade e atitude individual do cidadão na construção de um
mundo melhor, e não pela imposição através de um contrato social de um Estado.

Tal como a democracia, é um movimento de desconstituição da autocracia, as redes sociais
devem ser vistas como movimentos de desconstituição de hierarquia. A rede-mãe é o contrato social.

Se existe sociedade, existe rede-mãe. Independentemente de nossos esforços conectivos,
dependendo do grau de distribuição e conectividade que conseguirem alcançar, as redes sociais,
voluntariamente construídas podem ser interfaces para conversar com a rede-mãe.

1) Colecionadores de diplomas;
2) Vendedores de ilusões;
3) Aprisionadores de corpos;
4) Construtores de pirâmides;
5) Fabricantes de guerras;
6) Condutores de rebanhos.

Terceiro Setor

A participação da comunidade na
governança de políticas públicas.
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Ben Warner - A experiência de JCCI

O Modelo para a Melhoria da Comunidade

A JCCI ganhou maturidade com os seguintes procedimentos:

A JCCI hoje, assessora o prefeito na aplicação do orçamento.
A JCCI já estudou a educação pública por sete vezes.

Os estudos e proposições elencadas pelo fórum devem estar em sintonia com a solução dos
principais problemas da comunidade, transformando-as em ações de política pública, acatadas e
implantadas pelo poder instituído em regime de governança com o terceiro setor local.

Missão da JCCI: JCCI é uma organização cívica, apartidária que envolve diversos cidadãos num
diálogo aberto, à investigação, construção de consensos e de desenvolvimento de liderança para
melhorar a qualidade de vida e construir uma comunidade melhor no nordeste da flórida.

Em termos gerais, a melhor notícia para Jacksonville é o próprio relatório. A premissa do
relatório e da JCCI é a crença em Jacksonville como uma comunidade onde os problemas de algumas
pessoas são da responsabilidade de todos.

“O que é medido, é feito.” -

“Se soubermos primeiramente onde estamos e, para onde vamos, poderemos avaliar melhor o que
fazer como fazê-lo...” -

John Peyton, Prefeito de Jacksonville

Abraham Lincoln

Buscando grupos comunitários que devem participar da decisão de “o que medir”, “o que estudar”.
Ter afinidade e credibilidade, junto à comunidade, o que permitirá uma pressão natural para que as

propostas sejam aplicadas pelos agentes públicos.
Medir o impacto das ações propostas e, se necessário, mudar a visão, os indicadores ou o planejamento.
Criar afinidade entre os estudos realizados e as maiores ansiedades da comunidade.
Identificar valores da comunidade para definir a visão.
Estudar a melhoria de indicadores que mais angustiam a sociedade.
Ouvir para ser ouvido (escutar as propostas dos cidadãos para que escutem as nossas).
Ser ouvido para ser parte na solução (criar ambiente de consenso).
Conte sua história e depois ouça as nossas.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Visão                    Indicadores                   Planejamento                    Ação

Avaliação                                                      Resultados
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André-Jean ARNAUD - “A governança no desenvolvimento sustentável”

A governança deve ter como princípios:

Critérios de governança:

“A governança é a soma dos diversos caminhos pelos quais os indivíduos e as instituições, tanto da
esfera pública quanto da esfera privada, estão gerenciando seus assuntos.”
Comission on Global Governance.

1) Vontade de não curto-circuitar o Estado;
2) Não constituir um contra-poder;
3) Ser um ator na reparação ou revisão das políticas públicas;
4) Estar afinado com a opinião pública, para ter poder de pressão e decisão nas políticas públicas;
5) Exercitar o consenso;
6) Ter sempre a forma distribuída (participativa);
7) O desafio é dar resposta a contextos que mudam sempre;
8) A governança é um processo de inteligência política.

1) Coordenação de atores, grupos sociais, instituições na ação pública e política;
2) Articulação de lógicas de ação divergentes; constituição de um consenso;
3) Uma administração coletiva; metas próprias definidas coletivamente;
4) A elaboração de programas de ação e de políticas públicas em comum;
5) A negociação – Compromisso – A arbitragem
6) A participação, não a representação
7) A reabilitação da sociedade civil, com vista a novas formas de produção normativa e de

governo.

A prática produtiva social deve ser compatível com a manutenção das bases naturais e culturais
de cada sociedade.

É irreal fixar um conceito universal de desenvolvimento sustentável, uma vez que as condições
para o desenvolvimento na Europa não são as mesmas para o Brasil. A realidade econômica, social,
ambiental, bem como os meios políticos, jurídicos, científicos, são próprios de cada país, e devem ser
levados em consideração na construção efetiva de um desenvolvimento sustentável.

Há que se construir o desenvolvimento sustentável através de um trabalho de discussão
política de prioridades, de planejamento e de gerenciamento de recursos, o que permite a governança.

A governança corresponde ao exercício da autoridade política, econômica e administrativa no
gerenciamento dos assuntos do país a todos os níveis (global, central, regional e local).

A governança engloba os mecanismos complexos, os processos e as instituições através das
quais os cidadãos, individualmente ou coletivamente, bem como as pessoas morais promovem e
articulam seus interesses, gerenciam suas discórdias e cumprem seus direitos e obrigações.

;
;

xxxxxxx
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A governança é uma responsabilidade não somente do Estado, mas também do setor privado
(com metas lucrativas) e da sociedade civil (com metas não-lucrativas). Em razão dos critérios de
integração a um desses três grupos, e as uniões institucionais, certos atores podem pertencer
simultaneamente aos vários grupos mencionados.

O objetivo é de responder a uma necessidade crucial:
1) Obter a boa informação no bom momento, para poder tomar a boa decisão;
2) Tornar possível a possibilidade de chegar às soluções (as mais satisfatórias) para finalização do

projeto inicial;
3) Isso tudo pode ser feito através da governança.

Os atores são, aqui, pessoas e grupos não implicados legitimamente em processos
governamentais. Eles não podem, portanto, valer-se de exprimir a vontade geral.

A questão é: como levar em conta os desejos comuns dos empresários, da sociedade civil, bem
como dos governantes, sem forçar as formas legítimas de criação do direito e das políticas públicas?
Isso só é possível em se procedendo a uma renovação completa dos fundamentos sobre os quais
repousa o processo de tomada das decisões em matéria de políticas públicas, graças à implementação
da governança democrática e participativa.

A governança é mais que uma palavra, bem mais que um modismo. A governança pode ser uma
maneira de por em prática um processo participativo de decisão em matéria de desenvolvimento
sustentável. Ela é uma oportunidade de participação em domínios onde alternativas, ações diretas,
movimentos cidadãos revelaram, para além de simples reações de mal-humor, revoltas ou
reivindicações corporativistas, uma vontade de construir um projeto.

Inteligência Política:

Conclusões:

31



“Quem sempre pensa que é muito cedo, certamente chegará muito tarde.”
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Boas práticas



Bairros de Londrina buscam o Desenvolvimento Local
O que os moradores dos bairros de Londrina sonham para o futuro?

O sonho

Qualidade de vida através do acesso ao lazer e esporte

Através da metodologia do Seminário Visão de Futuro, os moradores dos bairros de Londrina
idealizam um futuro para os seus bairros com uma visão para dez anos. De uma forma lúdica, pessoas
de diferentes idades, credos, ideologias, nível sócio-econômico entre outros fatores divergentes
desenham um único propósito a longo prazo para o bairro. Mesmo que hajam várias equipes formadas,
existe uma grande semelhança nos sonhos. Se compararmos bairros geograficamente distantes,
percebemos que estes possuem os mesmos anseios. A metodologia estimula que sejam priorizadas
todas as áreas e segmentos, como por exemplo: Infra-estrutura, Esporte, Lazer e Cultura; Geração de
emprego e renda, Cidadania e Meio Ambiente.

O ponto de destaque de todas as comunidades é a necessidade de acesso ao lazer, cultura e
esporte. O sonho comum se dá em torno de Centros de eventos, Sedes de Associações de Moradores,
Centros Comunitários todos com o intuito de promover nestes locais festas, bingos, ginásticas para
terceira idade, palestras e inclusive que sirva de abrigo para reuniões para os próprios moradores e
oficinas de artesanato e/ou profissionalizantes. A solicitação de uma academia ao ar livre é unânime
em todas as localidades que ainda não a possuem. E a construção ou reforma (para aqueles que já
possuem) de quadras poliesportivas e espaço para crianças e adolescentes praticarem esportes ou
brincarem.

Quando a maioria dos bairros solicitam praças bem iluminadas, com bancos, parquinhos, pista
de caminhada, flores, árvores, e outros itens que embelezariam as praças, é que no fundo há uma
grande necessidade das pessoas compartilharem, estarem próximas, poder gozar da vida sem pesar
no orçamento familiar, em um local próximo onde encontrarão seus vizinhos!

Os moradores têm-se mostrado receptivos em exercer a sua parte no que diz respeito a
conservação e manutenção de espaços públicos, desde que proporcione bem estar para os mesmos.

“A praça em frente à Paróquia Nossa Senhora da Glória é um espaço de convivência maravilhoso e
iluminado, com aparelhos de ginástica ao ar livre, mesas para jogar truco e xadrez, playground e
bancos com uma beleza imensurável. O Moradias Cabo Frio também tem uma praça construída, nos
mesmos moldes da que existe em frente à igreja. Essas praças promovem um clima excelente entre os
moradores do bairro, que podem compartilhar suas experiências uns com os outros.”
(Trecho da Visão de futuro do Bairro Ouro Verde contada pelos moradores).
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“A iluminação foi readequada de acordo com a estrutura do local, ruas mais desertas tiveram a
readequação da iluminação, e então o problema da falta de segurança nas ruas a noite, foi melhorado.
Os bancos da praça se encontram hoje sempre cheios, pois a liberdade de circular a noite foi
readquirida, através da dessas melhorias na iluminação.

A praça e as ruas de maior movimento foram arborizadas, o Córrego Guarujá que fica no fundo da praça
foi limpo. A tão esperada Academia ao Ar Livre - desejo do pessoal da terceira idade - foi instalada na
praça também e conta com monitoramento policial em horários de maior movimento.

Para as crianças se divertirem com segurança, a cobertura da quadra - tão sonhada antigamente pela
maioria - foi feita. Um anfiteatro ali foi instalado, para que as festas realizadas pelos moradores sejam
mais organizadas e também para que espetáculos e apresentações possam ser sediados ali.”

“O trabalho maravilhoso realizado pela Creche também é abrilhantado pela atuação da Escola
Municipal que foi instalada no bairro e atende crianças da 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Ou seja,
quando as crianças do bairro terminam sua estadia na Creche, as mães podem continuar trabalhando
sem preocupações, já que a qualidade e atenção da escola municipal para com os seus alunos merece
elogios.”

(Trecho da Visão de futuro do Bairro Vila Brasil contada pelos moradores).

(Trecho da Visão de futuro do Bairro Jardim Palmas contada pelos moradores).

Praticidade no dia a dia

Necessidade de reconhecimento

Há um grande desejo das comunidades com relação a facilidade de acesso de todos os serviços
dentro do próprio bairro. As pessoas se identificam com o local onde moram e apreciam a facilidade do
acesso a serviços em geral. Dentro desta perspectiva destacam-se as escolas públicas de boa qualidade
que ofereçam ensino desde a creche até o ensino médio, que oferecem fácil acesso para os pais que
trabalham fora deixarem seus filhos com rapidez e segurança. A capela mortuária, é um grande desejo
das comunidades, pois o deslocamento até outros centros para velar seus entes é um transtorno para
muitos. Há uma grande ansiedade por comércio e serviços locais. Padarias, supermercados, bancos,
tudo facilitando o dia a dia das pessoas.

Várias localidades sonham com um bairro delimitado, dando sentido de pertencer “este é o meu
bairro” ! O mais comum é demarcação através de placa sinalizadoras com os nomes dos bairros e/ou
portais de entrada nos acesso aos bairros. Este desejo também é manifestado pelo desejo de uma
comunicação própria, através de boletins e/ou jornais locais.



O direito de ir e vir

Preocupação com a ociosidade

Segurança, iluminação adequada, ruas totalmente asfaltadas, calçadas regularizadas, lixeiras
espalhadas pelo bairro, são alguns dos fatores que os moradores idealizam como prioritários para que
eles possam andar a pé, de carro, de bicicleta a qualquer hora do dia ou da noite sem serem assaltados,
sem caírem, escorregarem, correrem riscos no próprio local onde vivem!

Há um desejo e uma necessidade de aprendizagem por parte dos jovens para ingresso no
mercado de trabalho e também uma necessidade por parte dos mais velhos, de aprender trabalhos e
ofícios que gerem uma renda extra. O grande sonho de todos é que seja oportunizado oficinas e escolas
dentro das próprias localidades, pois muitas vezes a locomoção até as instituições de ensino é de difícil
acesso. Vários são os fatores, ressaltando a falta de dinheiro para vale transporte no caso de
desempregados, dificuldade em pegar ônibus por parte de idosos e deficientes e no caso das mulheres,
a difícil tarefa de sair de casa, deixar os filhos pequenos para se ausentar por muito tempo de seus
afazeres domésticos.

Por estas razões, observa-se o grande número de comunidades que desejam oficinas de
costura, de culinária, aulas de línguas, informática, dança, artesanato, artes marciais, práticas de
esporte, entre outros. Além da real necessidade de aprendizagem, entrada no mercado de trabalho e
oportunidade de uma geração de renda informal, há uma preocupação com a qualidade de vida das
pessoas e o que fazem com seu tempo ocioso. As oficinas e aulas dificultam que os jovens e crianças
entre nas drogas e fiquem com más companhias no contra turno escolar e no caso dos idosos há uma
melhora na qualidade de vida, quando está em grupo e sentindo-se útil a sociedade realizando alguma
tarefa.

“Para aumentar a segurança rebaixamos a iluminação dos postes e conseguimos que cada prédio da
região colocasse mais luzes na fachada, melhorando assim a visibilidade de nossas ruas e evitando o
esconderijo de bandidos. Em alguns prédios nem existem os muros, como agora enxergamos melhor a
rua, os vizinhos se ajudam na hora de vigiar suas casas. É a vigilância solidária! No entanto, não

deixamos de cobrar nossos direitos, assim, também conseguimos um maior policiamento do bairro.”

“Depois que a reforma foi concluída, cursos profissionalizantes foram instalados no local. Os jovens

participam ativamente, pois até curso de informática foi implantado. Lembro-me que foi meu

compadre João que conseguiu os computadores com uma lan house. As mães hoje também participam

das oficinas de artesanato e aulas de dança, pois as crianças ficam na creche infantil que conseguimos

com a prefeitura. O professor de alongamento foi efetivado e os idosos agora não sofrem mais com suas

dores na coluna.”

(Trecho da Visão de futuro do Centro contada pelos moradores)

(Trecho da Visão de futuro do Interlagos contada pelos moradores).

36



37

Saúde e Meio ambiente – direitos adquiridos

Exemplos de Ações imediatas propostas pela comunidade

É notório pontos em comum e um desejo consensual de que os direitos básicos do cidadão
estejam totalmente sanados. Saúde com postos bem equipados, médicos 24 horas, atendimento
humanizado, saneamento básico, preservação ambiental, coleta seletiva, são alguns elementos
presentes em todas as localidades. As pessoas não conseguem visualizar um futuro bem sucedido sem
que suas necessidades básicas sejam supridas.

Quanto a saúde, o que chama a atenção é a busca pela prevenção, através de ginástica para
todos, projetos com profissionais de saúde com atendimento domiciliar, palestras, campanhas de
conscientização contra doenças e de prevenção contra as drogas e outros vícios.

Para que os moradores unidos consigam realizar suas metas pré estabelecidas através dos
sonhos, eles iniciam os primeiros passos de uma longa caminhada. Neste passo da metodologia, os
grupos de trabalhos escolhem ações realizáveis a curto prazo , cujo sucesso das mesmas dependam do
esforço deles mesmos, com a ajuda de algumas parcerias da mesma forma conquistada pelos próprio
grupo.

Mutirão de limpeza, Jornalzinho do bairro, palestras, plantio de árvores e mudas, oficinas
diversas, sendo as mais comuns culinária e costura são alguns dos exemplos de ações promovidas pela
comunidade.

“A idéia de organizar a população sem esperar o poder público é cada vez mais necessária. Nosso maior

desafio não é encontrar problemas e sim mobilizar as pessoas.”

“Eu acho que o trabalho da Rede está ficando cada vez melhor, pois estão chegando pessoas dispostas a

sonhar e lutar pelos objetivos do bairro. Isso é muito bom, mesmo que seja aos poucos, por etapas. Dar

oportunidade para as pessoas falarem e fazerem algo, não deixar os sonhos morrerem, isso é muito

importante.”

(Jane Peralta moradora do Jardim Bandeirantes).

(Maria da Paixão do do conjunto João Turquino).moradora
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O que são RDL?

Quem promove este programa?

Como acontece no Paraná?

Como está em Londrina?

As Redes de Desenvolvimento Local (RDL) são pessoas conectadas e que interagem entre si,
assumindo o papel de protagonistas do processo de desenvolvimento da localidade em que vivem. Por
meio de uma metodologia específica, composta por oito etapas, nós mesmos podemos definir o que
desejamos e podemos traçar um caminho para realizar os nossos sonhos.

Nas redes, não há hierarquias e todos interagem horizontalmente como cidadãos, conscientes
de que sem cooperação não existe desenvolvimento. Você, junto com seus familiares, amigos e
vizinhos, pode fazer a diferença, sonhar com um futuro melhor para o seu bairro e a sua cidade!

As Redes de Desenvolvimento Local são induzidas pelo Sistema FIEP (FIEP e SESI), mas elas não
são propriedade de ninguém e constituem um bem público dos que moram e trabalham em cada
localidade que resolver articulá-las. Para viabilizar essa iniciativa o Sistema FIEP oferece recursos
logísticos e humanos para implantar esse programa no seu bairro, inclusive um Agente de
Desenvolvimento capacitado para servir como articulador e animador da Rede de Desenvolvimento
Local.

As Redes de Desenvolvimento Local começaram a ser articuladas em fevereiro de 2007, em
Curitiba.

Hoje várias cidades do Paraná já possuem suas redes articuladas, são elas: Almirante
Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio
Grande, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras e
São José dos Pinhais.

Em Londrina o primeiro bairro a ser implantado a RDL foi a Vila Recreio em 2008. Hoje são 34
localidades atendidas simultaneamente, com uma abrangência de 158.000 habitantes.

A equipe é composta por 39 Agentes de Desenvolvimento Local responsáveis pela implantação
da metodologia e articulação das redes sociais; 16 profissionais de comunicação que trabalham na
divulgação do bairro, das ações e atividades desenvolvidas pela comunidade e dos ativos locais. Este
grupo é supervisionado e coordenado por uma equipe de 08 profissionais que articulam parcerias
entre empresas, entidades e poder público.



Quais são as localidades?

Onde estão localizadas?

Como é a metodologia?

As localidades que possuem núcleos formados e que implantaram as redes são:

Antares, Bancários, Bandeirantes, Centro, Guanabara/Palhano, Guaravera, Heimtal, Ideal,
Inglaterra, InterlagosII, Jamaica, Jardim do Sol, Jardim Santa Fé, Jd. Maringá, Patrimônio Regina,
Petrópolis, Vale do Cambézinho, Vila Brasil, Vila Nova, Vila Yara, Jd. Castelo, Parque Leblon/Conjunto
Vivi Xavier, Parque Ouro Verde, Conjunto Parigot Souza I e III, Conjunto Novo Amparo, Conjunto Farid
Libos, Distrito Espírito Santo, João Turquino, Conjunto Maria Cecília e Jardim Primavera (Cinco
Conjuntos), Conjunto Ruy Virmond Carnascialli, Jardim Paulista, Conjunto Semiramis/João Paz/Cinco
Conjuntos, Jardim Palmas e Conjunto Violin.

Trata-se de um planejamento que os moradores fazem, seguindo uma metodologia lúdica com
visão para os próximos 10 anos. Este material ficará disponível para o núcleo, e o objetivo é que os
moradores criam o habito de se reunir para estabelecer seus próprios objetivos e desenvolver ações
para o desenvolvimento local estimulando a independência e autonomia das pessoas.
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Instalação do Comitê de Articulação
Articulação da Rede
Seminário Visão de Futuro
Pesquisa dos Ativos e Necessidades
Elaboração do Plano
Agenda Local
Pacto Local
Realização da Agenda

Saiba mais no site: ouwww.desenvolvimentolocal.org.br www.participacaopolitica.ning.org
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Tópicos e caminhos para sua efetivação:

Texto extraído da conferência mundial sobre o desenvolvimento de cidades

As pessoas devem procurar sua inserção no processo social, não somente exigindo seus direitos do
Estado (protestando), mas principalmente assumindo responsabilidades para sua efetiva inclusão
social.

Propor ações coletivas que resultem em uma maior participação democrática da sociedade para
promover, via iniciativas endógenas, a inclusão aos excluídos.

A democracia deve ser cada vez mais participativa (como um modo de regulação de conflitos
praticados na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos e suas organizações), e não somente uma
democracia representativa (como regime ou modo de administração do Estado).

É preciso construir e fazer funcionar bons sistemas de governança, de caráter mais participativo,
ensaiados na base da sociedade.

Criar conjuntos humanos que consigam criar ambientes favoráveis à boa governança, à prosperidade
econômica e à expansão de uma cultura cívica, capaz de melhorar as condições de convivência social.

As novas tecnologias de informação e comunicação são fortes aliados no processo de emancipação
social, política e estratégias de desenvolvimento sustentável.

Estimar a solidariedade (a cooperação) em programas ou iniciativas locais de governança.

Privilegiar processos mais permanentes de interlocução política e de construção progressiva de
consensos, ensaiando novos padrões organizativos, baseados não só em reuniões para discutir e
decidir o que o governo deve fazer, mas principalmente na articulação de redes sociais, redes de
desenvolvimento comunitário, redes formadas por conexões entre pessoas e grupos, porém voltadas
para ações concretas, inovadoras, em parceria com o governo, com as empresas e as organizações da
sociedade civil.

Sobre o influxo dos processos de globalização e localização, nos últimos anos tem surgido
experiências inovadoras e transformadoras de gestão democrática e de promoção do
desenvolvimento, quer pela multiplicação de iniciativas de participação dos cidadãos no espaço
público, quer pela adoção de modelos sistêmicos de gestão por parte de governos e instituições locais,
que estão ensaiando sistemas inéditos de governança.

Existem fundadas evidencias de que os padrões de relação entre Estado e sociedade estão
passando por profundas transformações, sobretudo em âmbito local.

•

•

•

•

•

•

•

•

Governança e Democracia em Cidades
para um Desenvolvimento Sustentável



Juntamente com as formas de participação popular voltadas para interagir com o Estado na
definição, realização e fiscalização de políticas públicas e na prestação de serviços de qualidade, tendo
como foco o orçamento governamental, começam a ser experimentadas novas formas de incorporar
também o potencial da sociedade para descobrir e desenvolver os seus próprios ativos e para dinamizar
as suas potencialidades em prol do desenvolvimento humano e social sustentável.
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O que é o Fórum
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Criado em 2005, o FÓRUM PERMANENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA - , é o resultado da
união de entidades e cidadãos com o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções comunitárias,
refletindo a crença compartilhada na importância da participação da população para edificar uma
sociedade mais justa e humana.

Sua estratégia é estimular a participação da população do município na discussão e solução dos
problemas da comunidade, através de um ambiente de parceria e cooperação, de forma sistemática,
para melhorar as condições que proporcionam a dinamização do desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia o Fórum Desenvolve Londrina se utiliza de dois mecanismos:

A) Publicação e distribuição anual do que apresenta
os principais indicadores de monitoramento do desenvolvimento do município de Londrina, em suas
diversas áreas de atividades.

B) Realização anual do , onde um tema ou indicador é escolhido para que
o conhecimento sobre o mesmo possa ser aprofundado e suas características, limitações e
potencialidades sejam mais bem compreendidas por todos os participantes.

Ao final, esse trabalho dá origem a um documento que é distribuído e divulgado para toda
sociedade civil organizada e para o setor público, tornando o problema e também as possíveis soluções
conhecidas de todos.

O Estudo constitui-se em um importante instrumento de planejamento para Londrina,
disseminando o conhecimento sobre os problemas entre uma parcela significativa da população,
incentivando o debate sobre as possíveis soluções e gerando o necessário impulso no sentido de se
superar os entraves ao desenvolvimento. Essa iniciativa, portanto, é uma das mais importantes
contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade onde se insere.

Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.

FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA

Manual de Indicadores de Desenvolvimento

Estudo dos Indicadores

VISÃO DE FUTURO CRIA PELO FÓRUM PARA LONDRINA EM 2034

O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne

cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto.

O que é e como funciona o Fórum?
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PAPEL DO FÓRUM

Prospectar o futuro.

Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo.

Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento.

Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade.

Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e
região.

Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de
desenvolvimento sustentável.

Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações.

Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.

•

•

•

•

•

•

•

•





Metodologia aplicada
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Este estudo enfoca os indicadores
, selecionados do conjunto de Indicadores de

Desenvolvimento organizado pelo Fórum Desenvolve Londrina no Manual de Indicadores de 2009.

Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de levantamento e publicação de indicadores,
que é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da qualidade de vida no município.

Este tipo de trabalho tem como pressuposto metodológico o aprofundamento do grau de
conhecimento sobre o tema escolhido por parte da comunidade, de forma a se conhecer as causas do
nível apresentado pelo(s) indicador (es) e, a partir do conhecimento dessas causas, reunir um conjunto
de possíveis soluções que são propostas ao final do estudo.

A partir da escolha dos indicadores, seguindo a metodologia de trabalho utilizada pelo Fórum,
foi necessário que todos os seus membros ampliassem o seu conhecimento sobre o tema e que
houvesse no grupo certo nivelamento, possibilitando assim um debate mais consistente que
viabilizasse a contribuição de todos na busca das possíveis soluções para a resolução dos problemas
identificados.

É importante destacar que, dada a salutar heterogeneidade do grupo que constitui o Fórum,
poucos participantes são especialistas no tema representado pelos indicadores selecionados. Essa
grande diversidade de formações e experiências do grupo, no entanto, torna-se uma vantagem no
processo de discussão, pois permite que visões as mais distintas sejam levas ao debate, enriquecendo
sobremaneira o processo de busca de soluções para os problemas levantados.

O processo escolhido para melhorar o nível de conhecimento do grupo sobre o tema foi o da
realização de palestras com pessoas da comunidade e de outros municípios, além de especialistas que
puderem aportar conhecimento e experiência sobre o assunto.

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizadas quinze
palestras, envolvendo dezenove gestores, profissionais ou especialistas envolvidos com o tema
Terceiro Setor.

Inicialmente foi feita uma lista com possíveis participantes, sempre tendo em vista a
importância da presença tanto de especialistas no assunto, como de autoridades municipais e
estaduais responsáveis pela gestão desse setor. Por outro lado, não se pretendeu que a lista organizada
fosse muito rígida, havendo sempre a possibilidade de novas indicações por parte dos membros do
Fórum durante o decorrer do processo, na medida em que fosse sentida a necessidade de se buscar

Taxa de Organizações do Terceiro Setor e Pessoas
envolvidas em Organizações do Terceiro Setor

Palestras

O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de grande impacto para a comunidade.

O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.

•

•

Conhecimento do Problema
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alguma informação específica ou fosse identificada uma experiência que sirva de referência ao
trabalho.

Também é importante destacar que não existe um número ideal de palestras. O que se
percebeu pelos três estudos realizados pelo Fórum e da experiência de outras cidades, que se utilizam
da mesma metodologia, é que, em dado momento, depois de um determinado número de encontros,
70% a 80% das causas e soluções identificadas pelos membros do Fórum passavam a se repetir ao final
das palestras.

Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum, como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo algumas recomendações:

O princípio básico é que as palestras deviam ser uma
oportunidade de busca de conhecimento. Os participantes se comprometeram a não questionar a
opinião do palestrante convidado sobre o assunto, a não ser para a obtenção de esclarecimentos
adicionais. Não ocorreu, portanto, qualquer julgamento ou questionamento por parte dos integrantes
do Fórum sobre atitudes e ações dos palestrantes ou avaliações quanto à qualidade das ações e
atividades realizadas.

Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das palestras e todos entenderam a
importância desses momentos como oportunidade de agregar informações e conhecimento ao grupo.

O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantes
selecionados, mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na
palestra. Junto ao convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do
Município de Londrina, elaborado pelo Fórum, para que os convidados tivessem conhecimento
antecipado do contexto das palestras.

O grupo analisou se as anotações de causas e soluções, colocadas nos painéis
durante o processamento e discussão das mesmas, seriam de fácil entendimento tanto pelos
participantes como pelos futuros leitores do Estudo, ou seja, a comunidade local e outros possíveis
interessados.

As idéias que se referiam a um mesmo assunto, dentro do tema
geral do Estudo, foram organizadas em temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos específicos
para facilidade da análise.

após todas as idéias estarem agrupadas em tópicos específicos, os
participantes do Fórum fizeram uma síntese de todas estas idéias e no final deram origem a três
problemas e três soluções por assunto.

Postura dos participantes do Fórum:

Desenvolvimento das Palestras:

Clareza das idéias:

Organizações temáticas das idéias:

Síntese dos problemas e soluções:
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No item Causas e Soluções deste documento são apresentadas de forma organizada as idéias
surgidas durante esse processo, sendo todas disponibilizadas aos interessados no site do Fórum
Desenvolve Londrina (www.forumdesenvolvelondrina.org).

DIVULGAÇÃO DO ESTUDO

Lançamento do Estudo:

Ciclo de reuniões ou palestras:

Distribuição do Material:

Publicação no site:

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de
nada valeria sem o passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores
quanto maior for à divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade que tiver
acesso ao material produzido pelo Fórum.

O Fórum segue um plano de divulgação para este estudo conforme descrito abaixo:

Realizar um evento com representantes da sociedade, entidades, ou
seja: igrejas, clubes de serviço, associações, sindicatos, escolas, Prefeitura, Câmara Municipal, etc...

a serem realizadas nas entidades ou instituições acima
mencionadas para ampliar a divulgação do material.

entregar o material para entidades públicas e privadas, meios de
comunicação, lideranças políticas e empresariais, etc...

o estudo é publicado no site www.forumdesenvolvelondrina.org onde
poderá ser obtido por download por todos os interessados. Além deste estudo, todo o material original
produzido e cópias das palestras estarão disponíveis no mesmo site.



Participantes do estudo
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LISTA DE MEMBROS

NOME INSTITUIÇÃO

Adelar Antonio Motter IAPAR

Antonio Caetano de Paula

Andrea Monclar

AML

ALEA Comunicações

Ary Sudan FIEP/SINDIMETAL

Charles Vezozzo PUC/PR

Marcus Vinícius Pio INFRAERO

Claudio Tedeschi ADETEC

Clóvis Coelho

Denilson Vieira Novaes

FIEP

CML

Florindo Dalberto

Flavio Montenegro Balan

Gislane Aparecida de Syllos

AEAL

SESI

Heverson Feliciano SEBRAE

José Augusto Rapcham ACIL

ACIL

José Gonçalves Vicente UNIFIL

José Roberto Hoffmann UEL

APL - TI

Luís Claudio Galhardi

Lucio Kamiji

SESI

Luiz Figueira de Mello Consultor de Empresas

Fernado de Almeida Kalinowski Sindicato Rural de Londrina

Juliana de Souza LC & VB

Marcel Antoine Haswany SIAI

Marcus Friedrich Von Borstel APL - TI /CODEL

Massaru Onishi

Nivaldo Benvenho

SINDUSCON

ACIL

Norman Neumaier EMBRAPA

Olides Millezi Júnior Caixa Econômica Federal

Paulo Varela Sendin

Rafaela Vieira Martins Martinon

Regiane de O. Andreola Rigon

ADETEC

RPC

OAB

Sergio Garcia Ozorio

Silvana Postiglioni

SEBRAE

RPC

Simélia Mello ACIL

Spartaco Puccia Filho APP

Vera Lucia Guiselli Lopes UNOPAR



Entidades participantes:
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