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Palavras-chave: Dimensões do capital social, governança pública e organizações sociais.  

 

 A pesquisa de Capital Social e Governança Pública consiste no levantamento do capital social 

contido no território da Região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI com 

o propósito de entender sua relação com a governança pública regional e comparar esses dados 

com a primeira pesquisa que fora realizada em 2006. Tendo por base um roteiro pré-estruturado, 

fez-se o levantamento de todas as organizações sociais formais que atuam nessa região. 

 A listagem das organizações sociais, entidades privadas e sem fins lucrativos, feita em 2006 

serviu para verificar aquelas que continuam atuando, as que não funcionam mais e as novas 

organizações com o propósito de verificar o nível de associativismo na região pesquisada, para 

efeito de comparação e possíveis impactos na região. 

 Dessa maneira, foram identificadas, cadastradas e atualizadas as organizações sociais, 

localizadas no âmbito dos municípios que compõem a AMFRI, que são: Balneário Camboriú, 

Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha 

e Porto Belo especialmente aquelas que atuam na área de educação, saúde, meio ambiente e 

desenvolvimento social. 

 A metodologia utilizada na pesquisa foi por meio comparativo, primeiramente tendo como 

base a pesquisa de 2006 que identificou as organizações sociais da região de forma qualitativa e 

quantitativa, e em um segundo momento repetiu-se a pesquisa em 2016 utilizando-se de 

informações da internet da base de dados dos órgãos governamentais (federais, estaduais e 

municipais) dos municípios da AMFRI e posteriormente estes novos dados foram validados e 

atualizados por telefone.  

 No levantamento realizado, verificou-se a existência de 1377 (mil trezentos e setenta e sete) 

organizações formais, o que equivale a cerca de 30% de aumento destas entidades na região em 

relação a 2006, o que pode ser explicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE devido ao fato de que entre os anos de 2007 e 2016 (este último ano em valores estimados), 

houve um aumento de 39% da população. O município de Ilhota está bem acima da variação total 

da região no que se refere a quantidade de organizações sociais em 2016 e este aumento é ainda 

superior quando comparamos com o aumento da população, que foi de 18%, inclusive foi este 

município que obteve o menor crescimento populacional da Região AMFRI. Constata-se também 

que Bombinhas é o município que teve o patamar mais baixo quanto ao crescimento das 

organizações sociais. 
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 Comparando os dados de 2006, verifica-se que 325 (trezentas e vinte e cinco) organizações 

deixaram de existir e novas 713 (setecentos e treze) organizações passaram a existir em 2016, ou 

seja, na região da AMFRI houve uma extinção de 32,86% das entidades não governamentais e o 

acréscimo de 39,23% novas organizações como demostra o quadro 1 apresentado a seguir: 

   

Municípios na Região da AMFRI 

Municípios 

Organizações 

Sociais em 

2006 

Organizações 

Sociais de 2006 

que continuam 

em 2016 

Organizações 

Sociais Novas 

em 2016 

Total de 

Organizações 

Sociais em 

2016 

Total de 

e-mail's 

Balneário Camboriú 240 132 178 310 144 

Balneário Piçarras 36 30 14 44 27 

Bombinhas 66 26 43 69 24 

Camboriú 91 58 80 138 59 

Ilhota 20 15 39 54 13 

Itajaí 336 245 182 427 172 

Itapema 42 28 82 110 35 

Luiz Alves 19 15 16 31 15 

Navegantes 48 50 20 70 15 

Penha 27 26 23 49 16 

Porto Belo 64 39 36 75 27 

Total 989 664 713 1377 547 

 
Quadro 1: Comparativo da quantidade de Organizações Sociais 2006-2016. 
 

 Tendo como base o levantamento providenciou-se o envio do questionário “on-line” para os 

dirigentes das 547 (quinhentos e quarenta e sete) organizações sociais. Este questionário é 

composto de: Identificação e estrutura da organização, propósito da organização, atividades 

desenvolvidas, tomada de decisão, comunicação, dificuldades no funcionamento da organização, 

mudanças internas e inovação social, relações com outras organizações, nível de confiança e 

formas de interação com a comunidade, fontes de recursos e foi desenvolvido pela equipe da 

pesquisa de 2006, reestruturado e enviado por e-mail para todas as entidades cadastradas. 

 Dessa forma, os próximos passos dessa pesquisa são o término da aplicação do questionário 

aos dirigentes das organizações sociais, aplicação de um questionário destinado aos usuários dos 

serviços e finalmente a análise dos dados de forma comparativa à pesquisa de 2006 a fim de 

mensurar os processos de governança pública na região. 

 

 
  


