
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: RESPONSABILIDADE SOCIAL UM ESTUDO DE CASO NA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE
BAIRRO JARDIM LEBLON
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): VALÉRIA APARECIDA SOUZA SANTOS, LILIANE FIGUEIREDO DOS PASSOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ ABEL DE ANDRADE BAPTISTAORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

O propósito deste artigo é analisar como ações voluntárias de organizações do 

terceiro setor são capazes de promover a cidadania e modificar um cenário social. 

Também serão abordadas as principais características de um líder comunitário e 

como ele pode se tornar um referencial na construção do desenvolvimento social, 

usaremos como estudo de caso a Associação Amigos de Barro Jardim Leblon, 

localizada na cidade de Suzano, estado de São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

Em tempos onde a sociedade é negligenciada por seus governantes com problemas 

de saneamento, pavimentação, saúde, segurança, falta de incentivo à cultura e 

atividades esportivas, há grupos comunitários que buscam implantar práticas que 

incentivem a boa convivência entre cidadãos, projetos que resultam em melhorias 

para a comunidade e a participação ativa da sociedade na resolução de problemas 

locais.  

A norma brasileira NBR 16001 (2004) da ABNT – Associação Brasileira de Normas – 

define responsabilidade social como: “A relação ética e transparente da organização 

com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo 

a redução das desigualdades sociais”  

O trabalho de uma entidade que não tem como foco principal a arrecadação de lucros 

exige, sobre tudo, uma liderança que tenha visão ampla e consiga analisar quais as 

principais carências desse grupo social, buscando parcerias com empresas locais, 

promovendo um bom trabalho em equipe que valorize o ideal do bem comum sem 

priorizar aspectos individuais. “O líder não é aquele que tem “o poder”, mas quem tem 

o poder de agir a serviço do desenvolvimento sustentável da comunidade. ” 

(SCHLITHLER e KISIL, 2008). 

A problemática que buscamos explorar através desse artigo é: Como propiciar a 

Associação Amigos de Bairro Jardim Leblon o desenvolvimento social? 

 

3. OBJETIVO  

Desse modo, o objetivo do presente artigo é estudar qual o perfil ideal de um líder 

comunitário e quais as interferências cabíveis a sociedade para transformação de um 



espaço mais justo e igualitário, analisando o caso da Associação Amigos de Bairro 

Jardim Leblon, na cidade de Suzano, SP. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho serão feitas pesquisa bibliográficas utilizando livros, 

artigos científicos e sites como fundamentação teórica, além da elaboração de 

questionários e realização de entrevistas com membros da Associação Amigos de 

Bairro Jardim Leblon.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Menegasso (2001), a sociedade civil é dividida em três setores. O primeiro 

setor é formado pelo Governo, o segundo setor é atribuído as empresas privadas, e o 

terceiro setor são as associações sem fins lucrativos. O terceiro setor contribui para 

alcançar locais onde o Estado não consegue ser plenamente efetivo, fazendo ações 

solidárias e ocupando um papel fundamental na sociedade. 

Entre as entidades de terceiro setor estão as Organizações não governamentais 

(ONG’s), que são entidades de natureza privada (não públicas) sem fins lucrativos, 

que juridicamente ou não são associações ou fundações. Nesse tipo de organização 

enquadram-se, também, as organizações de sociedade civil (OSC’s), organizações 

sociais (OS’s) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP’s). 

(TACHIZAWA, 2002).  

Nosso estudo de caso encaixa-se no perfil de uma associação. O Código Civil define 

associações como a “união de pessoas que se organizam para fins não econômicos” 

(art. 53). Segundo Barbosa (2003, p.13), sua finalidade pode ser altruística – como 

uma associação beneficente que atende a uma comunidade sem restrições 

qualificadas – ou não-altruística, no sentido de que se restringe a um grupo seleto e 

homogêneo de associados”.  

Evidenciando a cidade de Suzano, município do estado de São Paulo, com mais 

262.480 habitantes (IBGE, 2010). Temos como base de pesquisa a associação de 

moradores Amigos de Bairro do Jardim Leblon. A organização foi fundada em 08 de 

março de 2006 e desde então compromete-se com a prática de ações solidárias que 

tem como objetivo trazer cultura, incentivar atividades esportivas, e buscar apoio das 

autoridades competentes ou empresas de iniciativa privada para realização de 

projetos relacionados a infraestrutura da região.  



Atividades voltadas a propagação de cultura e desenvolvimento são consideradas 

agentes motivadores capazes de mudar o futuro de crianças, jovens e adultos, 

trazendo uma nova forma de capacitar pessoas e exercer a cidadania. De acordo com 

Hudson (1999), o traço comum que une todas essas organizações é o fato de serem 

orientadas por valores. São criadas e mantidas por pessoas que acreditam que 

mudanças são necessárias e que desejam elas mesmas tomarem providências nesse 

sentido.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi realizado a pesquisa bibliográfica sobre responsabilidade social e liderança. 

Estamos na fase de elaboração do questionário que será aplicado na Associação 

Amigos de Bairro Jardim Leblon. 
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