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RESUMO 
O tema desenvolvimento local tem sido objeto de crescente interesse tanto no ambiente 
político, quanto no acadêmico. No mundo todo, cada vez mais se busca soluções que 
permitam o aproveitamento das potencialidades atuais das comunidades sem comprometer os 
recursos e as possibilidades das gerações futuras. Um dos desafios centrais nesta área é a 
compreensão de como o capital social se relaciona com o desenvolvimento de uma 
comunidade ou de uma região. Esta pesquisa focalizou essa questão, investigando o 
relacionamento dos estoques de capital social no município de Lagoa dos Três Cantos com a 
sustentação das iniciativas do PRODER, um programa de desenvolvimento local 
operacionalizado pelo SEBRAE. Seguindo um enfoque qualitativo, composto de coleta de 
dados históricos, entrevistas em profundidade e observações participantes, foi verificado o 
capital social presente na comunidade, investigando-se atributos tais como confiança, 
civismo, coesão social e nível de pleitos, bem como sua inter-relação com a continuidade do 
PRODER. Os resultados da pesquisa demonstraram significativa influência dos estoques de 
capital social da comunidade com o sucesso dos esforços de desenvolvimento ali 
empreendidos, trazendo importantes contribuições tanto para o aperfeiçoamento da 
metodologia do PRODER, quanto para a reflexão sobre os temas de gestão pública e 
desenvolvimento local.  
 
Palavras-chave: desenvolvimento local, capital social, gestão pública. 



ABSTRACT 
Local development has been a major theme of interest, both for politics as for academics. In 
global level, even more institutions have searched for solutions in order to explore the 
potentialities of communities without compromising the resources and the possibilities of 
future generations. One central question in this area is the understanding of how social capital 
influences the development of a community or a region. This study focused this question, 
investigating social capital in the city of Lagoa dos Três Cantos and their relationship with 
sustainability of the PRODER, a program of local development implemented by SEBRAE. 
Through a qualitative approach, composed of historical data collection, participant 
observations and deep interviews, we evaluated the community attributes of social capital 
such as confidence, civic participation, social cohesion and projects level. The results showed 
significative influence of supplies of social capital with the success of community 
development efforts, bringing important contributions for improvement of PRODER 
methodology as for academic  discussion on the subjects of public administration and local 
development.  
 
Key-words: local development, social capital, public administration. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desenvolvimento local tem sido alvo de interesse crescente tanto no 

ambiente político como no acadêmico. Entidades no mundo todo têm proposto 

metodologias que promovam os desenvolvimentos econômico, tecnológico e social 

nas comunidades buscando aproveitar o seu potencial de uma forma sustentável, ou 

seja, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias. 

   

Todavia, embora o conceito seja claro em sua concepção, quando se trata da 

implementação prática de propostas vinculadas a essa filosofia, emergem desafios e 

diferentes responsabilidades para a sociedade como um todo.  

 

Esses desafios estão ligados ao entendimento dos fatores que promovem o 

desenvolvimento, destacando-se entre eles o capital social. O capital social, como 

define Putnam (1996), pode ser compreendido como um amálgama de elementos como 

confiança, coesão social, civismo, pleitos e projetos conjuntos que facilitam a 

cooperação para o benefício mútuo em uma sociedade. 

 

Tomando como base essas premissas, esta dissertação tem como foco de 

investigação a compreensão do capital social e de seus principais indicadores no 

município de Lagoa dos Três Cantos, considerando-o como um recurso importante 

para o bom desempenho dos programas de desenvo lvimento local. 
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O trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1 apresenta a 

contextualização da pesquisa, definindo o problema, o tema e os objetivos a serem 

atingidos. No capítulo 2 são apresentadas informações relevantes sobre o ambiente em 

que se desenvolveu a pesquisa,  contextualizando-se o SEBRAE – Serviço Brasileiro 

de Apoio  Micro e Pequenas Empresas,  o PRODER – Programa de Desenvolvimento 

Local do SEBRAE e o município de Lagoa dos Três Cantos. No capítulo 3 é 

apresentada a estrutura teórica fornecedora dos conceitos necessários ao entendimento 

do tema analisado. A abordagem metodológica está detalhada no capítulo 4. No 

capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. O capítulo 6 expõe 

as considerações finais, a conclusão, as limitações e possibilidades de extensão da 

pesquisa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

1.1 – DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os debates sobre desenvolvimento, antigamente restritos a audiências 

selecionadas de economistas, tecnocratas e empresários, alcançam atualmente um 

público cada vez mais amplo, envolvendo a comunidade como um todo. 

 

Os principais argumentos novos, que permeiam as discussões acadêmicas e 

políticas nesta área, são que as estratégias convencionais de crescimento econômico, 

baseadas em projetos industriais e de infra-estrutura de grande escala, usualmente 

financiados com ajuda externa ou mesmo de recursos locais privados ou públicos, não 

irão produzir desenvolvimento sustentável em longo prazo.   

 

Como agravante, conforme argumenta Franco (2000b), as perspectivas para os 

países menos desenvolvidos são comparativamente piores que para os países 

industrializados, nos quais a sociedade civil é mais bem articulada e dispõe de uma 

variedade de instrumentos legais e mecanismos para defender-se contra práticas mais 

destrutivas. 

 

A busca de soluções exige novos padrões de relações humanas e um perfil de 

liderança distinto e motivador. Obter participação efetiva de diferentes grupos de 

interesse da comunidade nas decisões que afetam suas vidas e destinos comuns é um 

objetivo central desses novos líderes. Isso implica em processos de tomada de decisão 
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que confia em um fluxo de comunicações de mão dupla, habilitando as pessoas de 

todos os setores sociais a receberem informações e participarem de ações conjuntas. 

 

Este trabalho segue essa linha de pensamento, baseando-se na abordagem de 

capital social proposta por Putnam (1996) após uma pesquisa sobre a vida cívica nas 

regiões da Itália nos últimos 20 anos. Essa pesquisa conduziu à identificação de quatro 

indicadores que caracterizam capital social. São eles: (a) confiança, (b) coesão social e 

associativismo, (c) civismo e participação, (d) nível de pleitos e projetos1. 

 

Uma característica importante, segundo o autor, é que os estoques dessas 

virtudes tendem a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente. 

 

Como argumenta Putnam (1996), a prosperidade econômica depende e é 

influenciada pela formação de capital social e os países em desenvolvimento devem 

investir nesse aspecto como forma de garantir a sustentação de suas estratégias.  

 

No entanto, nesses mesmos países, níveis insuficientes de conhecimento retiram 

da população a possibilidade e a capacidade de influir nas decisões públicas, 

marginalizando-a, para além do aspecto econômico, também do ponto de vista 

político. 

 

No Brasil, Augusto de Franco tem se dedicado a esse tema. Em sua opinião o 

pensamento estratégico ficou, durante muitos anos, restrito a uma pequena parcela das 

elites do estado. Há, portanto a necessidade de estabelecer um processo mais amplo e 

permanente de consulta aos dive rsos setores da sociedade (FRANCO, 2001). 

 

Para o autor, enquanto o conhecimento não for mais bem distribuído o Brasil 

permanecerá um país pobre, se entendermos a pobreza como insuficiência de 

desenvolvimento. Essa distribuição do conhecimento é então condição necessária para 

                                                 
1 Para manter a fidelidade aos termos propostos por Putnam (1996) utiliza-se a expressão “nível de 

pleitos” que significa quantidade de projetos e demandas conjuntas apresentadas pela comunidade. 
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a redução das desigualdades sociais e regionais de renda, riqueza e poder que marcam 

a sociedade brasileira. 

 

Existem no Brasil alguns programas que têm como objetivo específico 

promover o desenvolvimento das comunidades. Entre estes, destaca-se o PRODER 

que foi a fonte principal e motivadora desta pesquisa. O PRODER é um programa de 

desenvolvimento local que foi sugerido e apoiado no Rio Grande do Sul pelo 

SEBRAE.   

 

O PRODER é uma proposta do sistema SEBRAE no âmbito nacional que teve  

sua origem no início dos anos 90 em Santa Catarina por ação do SEBRAE Regional.  

Foi desenvolvido com a lógica de atender às demandas e potencialidades locais a partir 

do processo participativo, por meio do qual a interação dos diversos atores locais 

identifica a matriz de oportunidades, projetos e planos de ações para cada cidade.  

 

O envolvimento com a coordenação desse programa durante quatro anos, 

permitiu à pesquisadora algumas constatações importantes que se transformaram em 

inquietações e motivações para essa pesquisa.  

 

A complexidade das regiões e as inúmeras variáveis que interferiram no êxito 

do PRODER não foram impedimentos para identificar através do acompanhamento de 

sua operacionalização, uma situação comum nos municípios nos quais os resultados 

obtiveram mais êxito.  

 

Nas comunidades que evidenciaram maior confiança, coesão social, civismo e 

nível de pleitos, tal como Lagoa dos Três Cantos, percebia-se maior adesão ao 

PRODER e maior continuidade nos projetos gerados. Da mesma forma, nos locais em 

que esse ambiente não se configurou, as dificuldades foram grandes e em muitos casos 

inviabilizaram o investimento feito pelo SEBRAE.    
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Embora estes dados sejam relevantes, percebe-se, entretanto que efetivamente 

não foram avaliadas as variáveis mais intrínsecas que se relacionam com o capital 

social como base fértil para a aplicação do PRODER, e que poderiam influenciar a 

sustentação em longo prazo do programa. 

 

Desta maneira, do que foi até aqui discutido emerge a seguinte questão: Houve 

ou não influência do capital social no desempenho apresentado pelo PRODER em 

Lagoa dos Três Cantos? 

 

Para melhor entendimento da problemática a ser abordada a FIGURA 1 apresenta 

um fluxo das principais questões levantadas com a aplicação do PRODER . 
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FIGURA 1 
Fluxo descritivo da problemática do estudo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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O início do Programa de Desenvolvimento Local do SEBRAE – o PRODER, 

em 1998, foi um marco no sentido da mudança estrutural de abordagem que a 

instituição vinha desempenhando ao longo de sua atuação. Nesse período, o SEBRAE 

ainda numa condição de ser reconhecido como entidade com a missão dos pequenos 

negócios no Brasil, tinha uma atuação pontual e vinculada a questões específicas da 

problemática “dos muros para dentro da empresa”, ou seja, não menos importante, as 

questões relacionadas à gestão empresarial. No entanto, estender aos estados 

brasileiros a percepção de que também o ambiente e outras variáveis contribuem para 

o fortalecimento ou morte das pequenas empresas foi uma inteligente proposição do 

SEBRAE Nacional.   

 

Pelo trabalho desenvolvido em vários municípios do país e pelos resultados 

obtidos, percebeu-se que, como entidade que tem a responsabilidade de oferecer 

produtos e serviços que incentivem o empreendedorismo e o fortalecimento de 

pequenas empresas através de ações exógenas e endógenas, o SEBRAE carece de 

reflexão científica sobre sua prática. Nesse sentido, a inquietação da pesquisadora está 

em averiguar “in loco” a relação do capital social com os resultados  obtidos no 

PRODER. 

 

A problemática portanto , está em analisar a experiência da ação do programa 

do SEBRAE em Lagoa dos Três Cantos, de acordo com o ambiente encontrado e a 

produção de resultados a partir desse contexto. E principalmente ao fazer essa reflexão 

sobre a prática do SEBRAE, sugerir e contribuir com novas ações e incentivar que 

novos estudos possam ser realizados para que o SEBRAE atue de forma sinérgica e 

que seus serviços efetivamente contribuam para o desenvolvimento do país como um 

todo. 
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1.2 – JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A importância do estudo deve-se à possibilidade que o mesmo tem de analisar 

as adequações necessárias à implantação de programas desse porte, sugerir novas 

metodologias ou mesmo a aplicação de programas que colaborem e estimulem a 

formação de capital social. Além disso, uma vez que o SEBRAE atua através de 

recursos públicos, investigar a relação entre os investimentos realizados e os resultados 

obtidos permite verificar o retorno dado à sociedade. 

  

Um resultado adicional pretendido é que essa pesquisa venha atuar como 

estímulo à geração de novos estudos e contribua para que tanto o SEBRAE como 

outras entidades, que visem o bem público, melhorem seus programas de 

desenvolvimento local. 

 

Embora o SEBRAE/RS tenha definido indicadores quantitativos para o 

PRODER, é necessário ir mais longe, avaliando o programa com mais profundidade, 

verificando sua sustentabilidade a partir de referências qualitativas, tais como os 

indicadores de capital social que podem representar um maior grau de receptividade 

local.  

 

 

1.3 – OBJETIVOS 

 

Para responder à questão de pesquisa, investigando se a existência ou não de 

capital social influenciou o desempenho do programa PRODER em Lagoa dos Três 

Cantos, foram estabelecidos os seguintes objetivos:  
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1.3.1 – Objetivo Geral 

 

Analisar se houve ou não influência do capital social para desempenho 

apresentado pelo PRODER no município de Lagoa dos Três Cantos. 

 

 

1.3.2 – Objetivos Específicos 

 

− Conhecer a comunidade do município de Lagoa dos Três Cantos e suas 

formas de interação; 

− Analisar o capital social (confiança, coesão social e associativismo, civismo 

e participação e nível de pleitos e projetos), através da pesquisa e observação 

local; 

− Verificar através da pesquisa evidências de como o capital influenciou nas 

proposições do PRODER; 

− A partir dos resultados e conclusões do estudo identificar possíveis 

adequações ao PRODER ou novas soluções que possam contribuir para os 

resultados esperados em termos da continuidade do desenvolvimento local. 

 

Diante do exposto, torna-se necessário caracterizar os aspectos fundamentais 

sobre o ambiente de desenvolvimento da pesquisa, os quais serão apresentados no 

capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – ASPECTOS FUNDAMENTAIS SOBRE O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

Para a compreensão do ambiente em que se desenvolveu a pesquisa e suas 

particularidades, serão caracterizados o SEBRAE e o PRODER e, num segundo 

momento, o município de Lagoa dos Três Cantos. 

 

 

2.1 – O SEBRAE/RS E O PRODER 

 

O Sistema SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas, instituído no país a partir do início da década de 90 como uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, tem como missão educar para o desenvolvimento, aumentar a 

capacidade de empreender e melhorar a capacidade local de gestão das micro e 

pequena empresas, governos locais e sociedade civil – o que exige uma distribuição 

permanente do conhecimento voltada para tais setores. 

 

Entendendo que estímulos ao empreendedorismo e valorização da pequena 

empresa não eram suficientes para garantir a manutenção das empresas no mercado e 

por conseqüência contribuir para o desenvolvimento do país, o SEBRAE ampliou suas 

atividades. 

 

Assim, a partir de 1998 iniciou-se o desenvolvimento do PRODER – Programa 

de Desenvolvimento Local do SEBRAE em 25 municípios do Rio Grande do Sul. O 
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PRODER constitui-se de uma abordagem de caráter estruturante que mobiliza as 

comunidades por intermédio de suas principais lideranças. O programa tem 18 meses 

de duração e acompanhamento constante de um consultor destacado para gerenciar o 

programa na comunidade. Além disso, são formadas equipes locais que são divididos 

conforme os principais setores eleitos, tais como: comitê gestor, comitê de setorial e 

comitês temáticos (educação, cultura, etc...). Atualmente essa ação contabiliza 213 

cidades atendidas pelo SEBRAE no estado, indicando 46% do total. Este programa, de 

caráter estruturante e sistêmico, constitui-se numa importante ferramenta para o 

SEBRAE, tanto para o entendimento quanto para abordagem local. É um programa de 

mobilização comunitária, cujo objetivo é estimular o desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios a partir de uma abordagem participativa. 

 

O PRODER está baseado na vontade de participar. Esse princípio norteia 

vetores que permitem, através das redes de colaboração, crescer, progredir e promover 

novas oportunidades de emprego e renda em um processo de investimento coletivo 

visando ao sucesso do desenvolvimento  local. 

 

O PRODER constitui-se de uma abordagem de caráter estruturante que 

mobiliza as comunidades por intermédio de suas principais lideranças. O programa 

tem 18 meses de duração e acompanhamento constante de um consultor destacado 

para gerenciar o programa na comunidade. Além disso, são formadas equipes locais 

que são divididos conforme os principais setores eleitos, tais como: comitê gestor, 

comitê de setorial e comitês temáticos (educação, cultura, etc...). 

 

Em Lagoa dos Três Cantos, o PRODER iniciou em julho de 1998 estendendo-

se até novembro de 1999. Em dezembro de 1999 o SEBRAE NACIONAL, incentivou 

uma segunda fase do Programa nos municípios que tivessem obtido bons resultados na 

primeira aplicação do PRODER (Relatório Final do PRODER – ANEXO 1). A partir 

desse momento o município foi contemplado com a 2ª fase chamada REPRODER, que 

pretendia dar continuidade aos projetos da comunidade. Esta segunda fase iniciou em 

março de 2000 e finalizou em dezembro de 2001. 
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Para identificar os municípios selecionados, o SEBRAE utiliza um ranking 

formado a partir de dados sócio-econômicos do Rio Grande do Sul e uma seleção 

nacional com base no IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. Os 213 municípios 

selecionados ao longo de 4 anos (1998, 1999, 2000 e 2001), apresentaram as maiores 

necessidades de desenvolvimento no Estado. 

 
Como resultados do PRODER espera-se a criação e a expansão de 

empreendimentos, a geração de novos postos de trabalho com o conseqüente 

incremento da renda da comunidade e a redução dos índices de pobreza; a fixação do 

homem na comunidade; o aumento das arrecadações do município e o aumento da 

qualidade de vida das pessoas. 

 
 

2.2 – O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS 

 
O município está localizado no Planalto Médio, na meso-região geográfica 01 – 

Noroeste do Rio Grande do Sul  (FIGURA 2) e pertence à microrregião geográfica de 

Não-Me-Toque, possuindo uma área de 146 Km2, distando 290 Km da capital do 

Estado do Rio Grande do Sul, por via rodoviária. 

 
FIGURA 2 

Localização do município de Lagoa dos Três Cantos 

 

Lagoa dos Três Cantos 

h 

Fonte: Famurgs/2000. 
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Segundo dados históricos fornecidos pela Prefeitura do Município, a 

procedência do nome Lagoa dos Três Cantos surgiu com o início da colonização, em 

1893, quando chegaram os primeiros colonizadores, oriundos de São Leopoldo, São 

Sebastião do Caí e Santa Cruz do Sul. Alguns desses colonos instalaram-se próximo a 

uma lagoa de forma triangular, que servia de ponto de referência aos viajantes que por 

ali passavam. Esta lagoa denominou a localidade Três Cantos, hoje transformada no 

município de Lagoa dos Três Cantos. 

 

A região onde se localiza o município de Lagoa dos Três Cantos, no Planalto 

Médio, foi inicialmente habitada por vários grupos indígenas, destacando-se entre eles 

os caingangues, que deixaram sua marca na história do município. 

 

Em 1893, na região do Planalto Médio, surgiu a “Colônia do Alto Jacuhy” que 

foi habitada por um grande número de descendentes alemães e um pequeno número de 

italianos. Ao chegarem a essa região, os colonos adquiriram lotes de terras e, aos 

poucos, foram organizando pequenos povoados ou linhas coloniais, batizando-os com 

denominações escolhidas pelos proprietários das terras. 

 

A proximidade com  vilas em franco desenvolvimento como Não-Me-Toque, 

sede da “Colônia do Alto Jacuhy”, Carazinho, beneficiada pela estrada de ferro a 

Passo Fundo, já município emancipado, foi um impulso ao progresso da região. O 

pequeno reduto de casas, colonizadas a partir de 1893, denominado Lagoa dos Três 

Cantos, com suas linhas coloniais, como Geriza, Kronenthal, Cinco Irmãos e Boa 

Vista do Guilherme, até hoje existentes, impulsionado pela agricultura, rapidamente 

prosperou. A chegada de novos imigrantes, introduzindo vários tipos de profissão, 

deram ao lugarejo, no ano de 1900, condições de vila. Aos poucos, a localidade foii se 

beneficiando com a construção de igrejas e escolas onde, além do ensino do cálculo e 

da escrita, eram incentivadas as práticas esportivas e artísticas. 

 

 

 



 27 

Conforme informações obtidas de catálogo elaborado pela prefeitura municipal 

(2000) confrontadas com observações participantes nos programas do município, 

Lagoa dos Três Cantos apresenta um histórico de crescimento e desenvolvimento 

marcado pelo envolvimento da população em decisões importantes para o futuro do 

município.  

 

Com o progresso, em novembro de 1949 a luz elétrica passou a beneficiar a 

vida da comunidade que, com o surgimento de pequenas indústrias e desenvolvimento 

do comércio, viu um novo horizonte se abrir a sua frente. Ampliou-se, cada vez mais, 

o número de serrarias, ferrarias, moinhos, sapatarias, oficinas mecânicas, curtumes, 

açougues, padarias e outros estabelecimentos comerciais. Abriram-se postos de 

gasolina, escritórios de contabilidade; surgiram o posto da CRT, Correios, banco e 

muitos outros pontos comerciais.  

 

Lagoa dos Três Cantos impulsionou também o progresso das comunidades 

próximas, transformando os antes pequenos lugarejos em linhas coloniais em próspero 

desenvolvimento. Dessa forma, começou a despontar na comunidade “Trescantense” o 

esforço emancipacionista, que aflorou pela primeira vez em 1988, iniciando-se o 

processo de separação do município de Tapera, do qual Lagoa dos Três Cantos era um 

distrito desde 1980. 

 

Em 10 de novembro de 1991, após debates e constantes contatos com as 

autoridades competentes, foi realizado um plebiscito no qual a população local a partir 

do desejo de independência político-administrativa, mostrou-se favorável à proposta.  

 

A partir deste esforço, em 20 de março de 1992, o então governador do Rio 

Grande do Sul, Alceu Collares, sancionou a Lei nº. 9.632, que criou o município de 

Lagoa dos Três Cantos. 
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A história do município mostrou evidências de amadurecimento e coesão social 

ao escolher, nas três últimas eleições, candidatos de consenso dos partidos políticos, ao 

cargo de prefeito municipal. 

 

As decisões são tomadas nos vilarejos e consolidadas quando apresentadas aos 

vereadores já representando o consenso da comunidade. A prefeitura municipal já 

realizou, por duas oportunidades, pesquisas nas quais procura conhecer as 

necessidades dos moradores e avaliar como são percebidas as ações realizadas. 

 

O censo de 2000 realizado pelo IBGE mostra que a população de Lagoa dos 

Três Cantos é de 1.626 residentes. Destes, 42% são habitantes da área urbana e 58% 

ocupam a área rural. 

 

Da fisionomia das pessoas à arquitetura, da comida à música, Lagoa dos Três 

Cantos tem grande semelhança com a Alemanha, região de origem de seus primeiros 

colonizadores. O município apresenta um extenso calendário de eventos, além do 

folclore que expressa a riqueza da cultura germânica, em dialeto que ainda é falado 

pela maioria dos moradores. Foi observado pela pesquisadora que, no período de 

implantação do PRODER, por várias oportunidades foi realizada uma benção em 

alemão para proteger e abençoar as pessoas presentes e os propósitos da reunião. 

 

A Educação busca seguir princípios de desenvolvimento integral do aluno e 

participação efetiva dos pais e comunidade no processo educativo.  

 

O município reduziu a zero o analfabetismo e, além disso, oferece transporte 

escolar gratuito para os estudantes do Ensino Médio e Superior que necessitam ir para 

outras cidades. Entre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Educação para melhor qualificação do aluno salientam-se: PRODER na Escola; 

Projeto uma Bandeira em cada Lar, União faz a Vida; Integrando a Agricultura e 

Educação; Cante e Viva Feliz; Dance e Divirta-se ao Ritmo da Música Folclórica; 

Corpo, Mente e Saúde, relacionado à prática de esportes e o incentivo à leitura. 
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Percebe-se que há uma preocupação com os jovens, principalmente quanto à inserção 

em situações fora do município, como por exemplo quando o prefeito trouxe um grupo 

de jovens para participar de uma sessão na Assembléia Legislativa e em outra 

oportunidade para participar de uma reunião com a diretoria do SEBRAE. 

 

Se considerarmos o tempo de emancipação do município e o número de 

habitantes, notaremos o desenvolvimento artístico-cultural evolutivo visto que existem 

nove grupos de corais e dois grupos de danças folclóricas que são divididos em várias 

categorias desde pré-mirim até adultos. Sempre que possível, em eventos importantes 

o município promove a apresentação desses grupos. 

 

No Museu Municipal estão expostos documentos e peças que preservam a 

história da origem e evolução do município. A Biblioteca Pública Municipal contém 

em seu acervo centenas de obras literárias, referências, periódicos e audiovisuais 

disponíveis à comunidade em geral. Dispõe, também, de material audiovisual 

educativo e cultural. O município busca a integração cultural regional em eventos 

folclóricos de origem germânica. Em função disso, surgiu o grupo musical Eclipse, 

que anima festas na região. A cultura também está relacionada com a gastronomia 

típica alemã, que se faz presente principalmente em eventos festivos, destacando-se os 

doces. Atualmente, o município é reconhecido na região como o município das Cucas, 

muitos viajantes entram na cidade para saborear cucas.  

 

Conforme o diagnóstico socioeconômico do PRODER (1998) a base econômica 

de Lagoa dos Três Cantos é a agricultura, destacando-se o cultivo de soja, milho, trigo 

e cevada e a bacia leiteira. Existe a Associação Municipal das Associações de 

Agricultores  –  AMAGRIL,  que  apoia  financiamentos,  prestação de serviços, troca-

-troca de sementes, entre outras ações dirigidas aos agricultores, em espírito de 

associativismo.  Até hoje, os moradores creditam a essas primeiras iniciativas a base 

de seu associativismo. 
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Com a instalação do Balcão SEBRAE no município, fortaleceu-se o espírito 

empreendedor da população e o apoio às Micro e Pequenas Empresas existentes, além 

da criação de inúmeras outras que foram surgindo durante a implantação do PRODER. 

O diagnóstico supracitado revela que o associativismo é significativo em Lagoa dos 

Três Cantos. 

 

Na área da saúde, além do tratamento, é dada ênfase ao trabalho preventivo, 

com envolvimento de uma equipe multidisciplinar de profissionais: médicos, 

psicólogos, dentistas e enfermeiros, através de encaminhamentos e internações. O 

atendimento é oportunizado à população de forma gratuita, diariamente, nos Postos de 

Saúde da Sede (zona urbana) e no Distrito Linha Glória. Semanalmente são oferecidos 

exames laboratoriais, a partir das consultas realizadas. Também são feitas orientações 

aos diabéticos e gestantes, além do recente desenvolvimento do Projeto de Saúde Oral 

junto às escolas do município e aplicação do teste de Acuidade Visual. 

 

Recentemente o município ganhou destaque nacional pelo fato de uma pesquisa 

feita por universitários da cidade ter revelado que mais de 60% da população era obesa 

contra 40% de média no país (Associação Brasileira de Estudos da Obesidade).  Isto 

fez com que a USP se interessasse e empreendesse juntamente com a comunidade o 

programa “Emagrecendo Ponto a Ponto” que envolve cerca de 500 pessoas em um 

objetivo coletivo de emagrecimento total de três toneladas.  Outro programa de 

destaque nessa linha é o monitoramento de pressão à distância em parceria com a 

UNICOR/SP. 

 

O turismo em Lagoa dos Três Cantos está em amplo desenvolvimento, setor 

condecorado pela EMBRATUR com o Selo de Potencial Turístico.  

 

Destaca-se ainda uma variedade de paisagens naturais que fazem de Lagoa dos 

Três Cantos um dos municípios inserido no projeto Rota das Terras em parceria com o 

SEBRAE visando potencializar o turismo regional. Em breve  será desencadeado o 
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turismo rural nas diversas comunidades dotadas de paisagens naturais, através de 

visitação, caminhadas, pesque-pague e produtos coloniais. 

 

Um importante atrativo local é uma área de 45.000 metros quadrados, onde está 

a lagoa de forma triangular que dá origem ao nome do município. No local, 

denominado Parque da Lagoa, está instalada a Câmara de Vereadores e a CRT – Brasil 

Telecom, além do Centro Administrativo (em fase de conclusão) que abrigará, 

também, as diversas secretarias municipais. 

 

Outros pontos de visitação são: Centenária Igreja Adventista do 7º. Dia, na 

localidade de Boa Vista do Guilherme; Igreja Evangélica (IECLB) e Igreja Católica, 

ambas na Sede do Município. 

 

Para melhor entendimento de alguns itens abordados sobre o município 

apresenta-se fotos ilustrativas de Lagoa dos Três Cantos (ANEXO 2). 

 

Com base nessa contextualização do Município e do PRODER faz-se 

necessário buscar fundamentos teóricos para a sustentação da pesquisa, objeto do 

capítulo a seguir. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo explora-se a estrutura teórica fornecedora dos conceitos 

necessários à compreensão do problema.   

 

Primeiramente trata-se do conceito de desenvolvimento local, discorrendo sobre 

os modelos adotados, os novos paradigmas e a necessidade da adoção de novas 

práticas, baseados, entre outros autores, em Franco (1995, 2000a, 2000b, 2001), 

Rattner (1999), Sen (2000),  Giddens  (2000), Castels (2000a, 2000b) e Giansanti 

(1998). 

 

Num segundo momento, explora-se o tema capital social com base em Putnam 

(1993a, 1993b, 1995, 1996), Bourdieu (1980), Coleman (1988a, 1988b) e Fukuyama 

(1996, 1999). 

 

 Para orientar o estudo, no que se refere à importância do capital social nos 

processos de desenvolvimento local, adotou-se o enfoque de capital social baseado nas 

características de confiança, grau de coesão social e associativismo, civismo e nível de 

pleitos, conforme proposto por Putnam (1993a, 1996).  
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3.1 – DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Vivemos um período histórico em que o conceito de desenvolvimento tem sido 

relacionado quase que exclusivamente ao fenômeno da dinamização do crescimento 

econômico. Embora o crescimento econômico seja necessário, como argumenta 

Franco (2000a), não é suficiente para gerar desenvolvimento. 

 

Isso significa dizer que não basta crescer economicamente, aumentando o PIB 

ou a renda per capta da população, para que todos os outros fatores surjam 

naturalmente como decorrência. Na verdade como coloca Sen (2000) com freqüência  

o crescimento econômico aumenta o número de ricos e também o número de pobres, 

mantendo, e até alargando, o fosso da desigualdade, não produzindo desta forma, 

desenvolvimento humano nem social .  

 

Amartya Sen diz que o desenvolvimento de ser pensado além da acumulação de 

riqueza e aumento do PIB e estar relacionado essencialmente com “[...] a melhoria da 

vida que levamos e das liberdades que desfrutamos” (SEN, 2000, p. 53). 

 

Para Rattner, “[...] há uma necessidade urgente de construir alternativas ao modelo de 

desenvolvimento corrente, insustentável do ponto de vista ético e humano. Cabe à sociedade – 

o sistema maior – o controle do subsistema – a economia – e não vice-versa” (RATTNER, 

1999, p. 24).  

 

Como argumenta Franco (1995), uma comunidade se desenvolve quando torna 

dinâmicas suas potencialidades. O desafio é como transformar as estratégias orientadas 

pelo crescimento econômico em estratégias centradas em escala e âmbito, para o bem-

estar do ser humano.  

 

O presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, declarou, devido ao 

Relatório Mundial sobre Desenvolvimento, realizado pela instituição em 1999: “Não 

estamos ganhando a batalha contra a pobreza”. A pobreza continua aumentando no 
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mundo. O número de pessoas que ganham menos de um dólar por dia passou de 1, 2 

milhão em 1987 para 1,5 milhão atualmente. As previsões são de que no ano 2015 

chegarão a 1,9 milhão. Essa renda irrisória significa padecer, de várias formas, de 

pobreza crítica. Aqueles que ganham menos de dois dólares por dia, que também são 

pobres, são 3 bilhões, ou seja, a metade da população mundial. Por outro lado, as 

lacunas de desigualdades também cresceram. 

 

O Relatório apontou que muitas políticas aplicadas foram errôneas, e 

conclamou a uma nova colaboração no futuro. A necessidade de novas idéias sobre o 

social foi estabelecida com muita firmeza como conseqüência dos fracassos, tanto 

mundiais como latino-americanos. 

 

Para Rattner (1999), um novo modelo de desenvolvimento exige não somente 

uma racionalidade econômica alternativa, baseada no planejamento de tecnologias e 

produtos alternativos, mas também uma racionalidade social alternativa, refletida na 

educação, no trabalho e em padrões de organização e administração diferentes. 

 

Esses padrões e essa racionalidade alternativa, como reforça Putnam (1996), 

remetem a questões tais como o grau de associatividade, o nível de consciência cívica, 

os valores que pratica e em que crê uma sociedade, a cultura que modela suas 

percepções, tabus, mitos, formas de raciocínio, compreensão do mundo e da realidade. 

 

Em essência, essa é uma concepção mais ampla de desenvolvimento na qual o 

econômico virá como conseqüência do social. 

 

Augusto de Franco afirma que “[...] o Brasil foi um dos países que experimentou o 

maior crescimento econômico em passado recente e, no entanto, foi também um dos países do 

mundo que mais aumentou a distância entre crescimento econômico e desenvolvimento 

social” (FRANCO, 2000b, p. 40). 
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O desenvolvimento, portanto, deve ser visto como aquele que, melhora a vida 

das pessoas (desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), 

das que estão vivas hoje e das que viverão amanhã (desenvolvimento sustentável). 

 

Para Franco, “[...] crescer sustentavelmente – quer dizer: produzir mais e melhor, sem 

inviabilizar a vida das gerações futuras. E distribuir com mais eqüidade os frutos desse 

crescimento” (FRANCO, 2000b, p. 122). 

 

Diante desse cenário, os autores pesquisados consideram que os planos estatais 

de desenvolvimento, que levavam em consideração muito mais a aplicação de um 

plano do que a promoção do desenvolvimento, cedem espaços aos programas que 

desencadeiam a participação efetiva da comunidade. 

 

Nesse sentido, Franco considera que é preciso “[...] aumentar os graus de acesso 

das pessoas não apenas à renda, mas também à riqueza, ao conhecimento e ao poder ou à 

capacidade e à possibilidade de influir nas decisões públicas” (FRANCO, 2000a, p. 124). 

 

Segundo Rattner, “[...]  torna-se necessário conferir mais peso ao desenvolvimento e 

à implementação de tecnologias sociais, de organizações comunitárias e não-governamentais 

alternativas e novos estilos de auto-gestão e ação coletiva” (RATTNER, 1999, p. 210). 

 

Recentemente, os esforços empreendidos na elaboração da chamada Agenda 21 

– um dos documentos básicos da Declaração do Rio, com 27 princípios sobre 

obrigações ambientais e questões de desenvolvimento, ocorrida em 1992 no Rio de 

Janeiro, intitulado RIO-92, enfatiza as questões que estão baseadas na idéia de que a 

conquista da sustentabilidade passa pela implementação local de processos de 

desenvolvimento. 

 

Somente em um contexto de comunidade se pode ascender à 
consciência do papel, vital para a continuidade do sistema, que 
cumprem as múltiplas relações que se estabelecem entre seus 
membros. A consciência de que uma perturbação que ocorra com 
um dos nós de uma rede pode ser amplificada por laços de 
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realimentação, afetando a rede toda, é a base de uma consciência 
de comunidade (FRANCO, 2000a, p. 159). 
 
 

Nota-se que o movimento solidário através das redes extrapola os limites 

geográficos-políticos, muitas vezes bloqueadores de sua expansão e agregação. A livre 

decisão e as interações de seus membros podem oportunizar ambientes que integram 

redes mais abrangentes de colaboração solidária. 

 

Percebe-se que a expressão “Desenvolvimento Local Integrado e Sustentado – 

DLIS”, mencionada por Franco (2000a) refere-se, em primeiro lugar, a 

desenvolvimento local, à idéia de comunidade. O desenvolvimento local, de certo 

modo implica na mudança de percepção de uma sociedade global configurada como 

suporte do estado, pelas particularidades e idiossincrasias das minorias sociais que, em 

busca de seus anseios, podem projetar e construir futuros alternativos para a 

coletividade como também antecipar estes futuros em experiências presentes. 

 

Ressalta-se a importância das relações de parceria que, segundo Franco, se 

manifestam por meio da tendência. 

 

[...] para formar associações, para estabelecer ligações, para 
cooperar – também podem ser mais celebradas em comunidades 
onde cada parceiro conhece as possibilidades e as necessidades 
dos outros parceiros. Nas localidades onde ocorrem processos de 
desenvolvimento baseados em parcerias entre múltiplos atores 
governamentais, empresariais e sociais, pode-se dizer, 
metaforicamente, é claro, que os parceiros co-evoluem, 
estabelecendo entre si relações em que todos ganham (FRANCO 
2000a, p. 209). 
 
 

De certa forma, os conceitos relacionados a sustentabilidade não ficam restritos 

à preservação ou à conservação de recursos naturais limitados e não renováveis, mas 

também, e principalmente, “[...] a um padrão de organização de um sistema que se mantém 

ao longo do tempo em virtude de ter adquirido certas características que lhe conferem 

capacidades autocriativas” (FRANCO, 2000a, p. 149). 



 37 

De acordo com o pensamento de Rattner (1999), pode-se inferir que qualquer 

progresso na solução de problemas de desenvolvimento, locais ou globais, vai 

depender primariamente de ação coletiva, do envolvimento e da identificação e 

participação nos programas e projetos de pessoas suficientemente bem organizadas, 

educadas e motivadas.  

 

Para conseguir a aceitação das regras e decisões sobre questões e problemas 

ambientais tomadas pelos governos, mais ênfase deve ser dada às tecnologias sociais 

que nos capacitam a induzir e aumentar a identidade e solidariedade grupal, condições 

fundamentais para políticas governamentais específicas e controle social. 

 

Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade 

seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como 

ativamente envolvidas – dada a oportunidade – na conformação de seu próprio destino, 

e não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de 

desenvolvimento.  

 

O Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e na proteção das 

capacidades humanas. São papéis de sustentação e não de entrega sob encomenda. A 

perspectiva de que a liberdade é central em relação aos fins e aos meios do 

desenvolvimento merece toda a nossa atenção. 

 

Pois, como afirma Sem: 

 

[...] a liberdade não pode produzir uma visão do desenvolvimento 
que se traduza prontamente em alguma “fórmula” simples de 
acumulação de capital, abertura de mercados, planejamento 
econômico eficiente (embora cada uma dessas características 
específicas se insira no quadro mais amplo). O princípio 
organizador que monta todas as peças em um todo integrado é a 
abrangente preocupação com o processo do aumento das 
liberdades individuais e o comprometimento social de ajudar para 
que isso se concretize (SEN, 2000, p.  336). 
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3.2 – CAPITAL SOCIAL 

 

Embora a idéia maior de capital social esteja presente há algum tempo no 

campo da sociologia, grande parte do debate contemporâneo sobre esse tema situa-se 

nos trabalhos de Bourdieu (1980), Coleman (1988a, 1988b) e Putnam (1993a, 1993b, 

1995, 1996). 

 

Em função de diferentes objetivos e vertentes de estudo, cada um desses autores 

define o conceito de uma forma distinta, mantendo-se todavia, algumas características 

comuns. 

 

Para Bourdieu (1980), o capital social pode ser compreendido como uma 

agregação de recursos que são ligados a uma associação ou grupo que permite a cada 

um de seus membros o benefício do capital de propriedade coletiva.  

 

Na visão do autor, o capital social não é um ganho natural, mas algo que tem de 

ser trabalhado em uma base constante. Ele é produto de estratégias de investimento, 

individuais ou coletivas, conscientes ou inconscientes com o intento de estabelecer ou 

reproduzir relações sociais que são diretamente utilizáveis no curto ou longo prazo 

(Bourdieu, 1980).  

 

A aplicação particular de Bourdieu (1980) do conceito de capital social 

relaciona-se a compreender como os indivíduos interagem com o capital social para 

melhorar sua posição econômica em sociedades capitalistas.  

 

Coleman (1988a) por sua vez,  define capital social pelo seu efeito ou função. A 

função identificada para o conceito de capital social é relativa aos aspectos de estrutura 

social que atuam como recursos que esta estrutura pode utilizar para atingir seus 

interesses.  
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Esta definição relaciona-se ao conceito de conexões ou associações de membros 

definidas por Bourdieu (1986), que possibilitam acesso a recursos grupais para cada 

membro do grupo.  Também para este autor,  capital social é definido como um 

recurso, um estoque que serve de base para outras ações, ações coletivas em busca de 

interesses comuns. 

 

Os aspectos de estrutura social citados por Coleman (1988a) referem-se ao 

cumprimento das obrigações e expectativas e das normas e sanções efetivas que 

restringem ou encorajam certos tipos de comportamento no ambiente de relações entre 

as pessoas.    

 

Um terceiro autor chave na área de capital social é Putnam (1993a, 1993b, 

1995, 1996).  Putnam investiga como o capital social atua em nível regional para 

potencializar instituições democráticas e desenvolvimento econômico.  

 

O autor explora o conceito de capital social diferentemente de Bourdieu  (1980) 

e Coleman (1988a) definindo o capital social como a confiança, normas e redes que 

facilitam a cooperação para o benefício mútuo.  

 

Normas, confiança e reciprocidades em redes são recursos essencialmente de 

natureza social, cujo produto se expressa em várias formas de ação coletiva. 

   

Capital social, conforme Putnam (1996), não é a ação coletiva em si mesma, 

mas antes, as normas e sanções de confiança a reciprocidade residente no interior das 

redes sociais que permite que os dilemas de ação coletiva sejam resolvidos. O foco é 

sobre o nível sistêmico na medida em que ele se preocupa em explicar 

desenvolvimento econômico e político no nível regional e nacional.  

 

Este foco distingue o trabalho de Putnam (1996) das propostas de Coleman 

(1988a) e Bourdieu (1980) na medida em que o conceito é aplicado em uma escala 

social mais ampla do que nestes autores  Como argumenta Putnam (1996), baixos 
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níveis de capital social indicam baixos níveis de desenvolvimento social. Faz diferença 

se temos uma sociedade, como a italiana, entrelaçada na sua base por miríades de 

instituições de opinião e interesse, ou se temos uma sociedade como a romena, 

incipiente do ponto de vista organizacional. Essa diferença pode ser atribuída ao 

capital social existente.  

 

Para Putnam, “[...] capital social diz respeito a características da organização social, 

como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando as ações coordenadas” (PUTNAM, 1996, p. 177). 

 

O aumento de capital social, incluindo o incremento do empreendedorismo 

social, significa o aumento de empoderamento das populações, isto é, da sua 

possibilidade e capacidade de influir nas decisões públicas. 

 

Como capital social refere-se basicamente aos níveis de organização de uma 

sociedade, existe uma relação direta entre os graus de associativismo, confiança, 

cooperação social, nível de pleitos, civismo e participação como discutiremos a seguir. 

 

 

3.2.1 – Confiança 

 

O capital social pode resultar em produtos econômicos e políticos diferentes 

entre regiões ou mesmo nações e, como coloca Putnam (1996), é uma forma de 

reciprocidade generalizada que abastece a confiança social. Esta confiança é expressa 

por membros de uma comunidade em suas ações altruísticas de curto prazo que 

contribuem para o bem estar dos outros e será recompensada em algum ponto do 

futuro. 

 

Considera-se que a interação pessoal é um meio simples e seguro de obter 

informações acerca da confiabilidade dos demais atores em um sistema social. 
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Putnam (1996), nas lições de sua experiência na análise no desenvolvimento 

italiano, verificou que nas comunidades em que as pessoas acreditam que a confiança 

seria retribuída, sem que dela viessem a abusar, existia maior probabilidade de haver 

intercâmbio. 

 

Como cita Franco: 

 

A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o nível 
de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver 
cooperação. E a própria cooperação gera confiança. A progressiva 
acumulação de capital social foi uma das principais responsáveis 
pelos círculos virtuosos na Itália cívica (FRANCO, 2000, p. 104). 
 

 

3.2.2 – Coesão Social 

 

Franco (2001) ao comentar sobre a cooperação voluntária refere-se ao quanto as 

situações de crise aproximam e demonstram a capacidade dos seres humanos em 

buscar soluções em conjunto.  

 

O mesmo autor diz que as comunidades cooperativas permitem aos indivíduos 

soluções conciliadoras. Essas soluções estão basicamente vinculadas ao senso de 

comunidade e confiança. Quando a questão da confiança é relatada logo se percebe 

que está ligada a regras de reciprocidade. Para Putnam (1996), no cerne da sociedade 

de mútua assistência está a reciprocidade prática, ou seja, se você me ajudar, eu o 

ajudarei, enfrentemos juntos esses problemas que nenhum de nós pode enfrentar 

sozinho. 

 

 

3.2.3 – Participação Cívica  

 
Redes de engajamento cívico (associações de bairro, sociedades de canto, 

cooperativas, clubes esportivos, festivais, etc...) são um componente essencial  do 
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capital social na medida em que elas estimulam a consolidação de normas de 

reciprocidade. Essas normas por sua vez, sancionam aqueles que não correspondem.   

 

Para Putnam (1996), os sistemas de participação cívica têm mais possibilidades 

do que famílias e laços de sangue, de abranger amplos segmentos da sociedade, 

fortalecendo, assim, a colaboração no plano comunitário. Os sistemas de participação 

cívica são uma expressão fundamental de capital social e quanto mais desenvolvidos 

forem os sistemas numa comunidade, maior será a probabilidade de que cidadãos 

venham a cooperar em causas de interesse comum. 

 

Nas conclusões do autor, algumas reflexões sobre o porquê dessas formas 

horizontais de interação entre as pessoas numa sociedade – assim como as associações 

comunitárias, os clubes e outras organizações da sociedade civil exercem tal efeito –, 

levaram-no a observar quatro grandes razões: 

 

(a) Elas aumentam os custos potenciais para o transgressor em qualquer 

transação individual; 

(b) Elas promovem sólidas regras de reciprocidade; 

(c) Elas facilitam a comunicação e melhoram o fluxo de informações sobre a 

confiabilidade dos indivíduos;  

(d) Elas corporificam o êxito alcançado em colaborações anteriores, criando, 

assim, um modelo culturalmente definido para futuras colaborações. 

 

 

3.2.4 – Nível de Pleitos e Projetos 

 

Essa categoria pesquisada por Putnam (1996) e citada por Franco (2001) 

procura retratar basicamente a diferença entre programas verticais ou horizontais. 

Quando as pessoas de uma localidade são transformadas em beneficiárias passivas e 

permanentes de programas assistenciais, tem-se “uma relação patrono-cliente”  que 

reduzem” as chances  da comunidade local de desenvolver-se.  
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Porém ao estabelecer conexões horizontais que estimulem a criatividade e a 

motivação para enfrentar coletivamente os problemas, substitui-se a competição por 

colaboração. E basicamente utilizam-se de recursos endógenos que ampliam e 

reproduzem socialmente o capital social. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo são tratados aspectos relativos ao método e delineamento de 

pesquisa visando aferir a existência ou não de capital social no município de Lagoa 

dos Três Cantos e sua influência na sustentabilidade dos resultados do PRODER. 

 

A pesquisa em foco enquadra-se na modalidade de pesquisa qualitativa. 

Segundo Godoy, “[...] hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre 

as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p. 21). 

 

O método utilizado será o estudo de caso que, segundo Yin (2002), é uma 

estratégia de pesquisa escolhida mediante três condições: tipo de questão de pesquisa 

proposto (como e por que), o não controle que o pesquisador tem sobre os eventos 

comportamentais efetivos e enfoque em acontecimentos contemporâneos. O autor 

coloca como características verdadeiramente distinguíveis desse método, ao longo de 

todas as fases de pesquisas, as seguintes etapas:  

 

a) definição do problema;  

b) delineamento da pesquisa;  

c) coleta de dados;  

d) análise de dados e composição;  

e) apresentação dos resultados. 
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O estudo de caso é uma forma de verificação empírica de evidências. No 

entanto, não é realizado independentemente da teoria, e sim desenvolvido com base 

nela. Normalmente é utilizado quando:  

 

1 –  Trata-se de questões do tipo “como” e “por que”;  

2 –  O pesquisador possui pouco controle sobre os fenômenos; e, 

3 –  O foco encontra-se em fenômenos contemporâneos inseridos num contexto 

da vida real.  

 

A partir da leitura de Yin (2002), chega-se à conclusão que uma dissertação 

associada a um estudo de caso está se tornando um importante método de pesquisa  

principalmente para investigar eventos fora dos limites do laboratório e dos objetivos 

do conhecimento da ciência laboratorial. 

 

Conforme Hartley (1994), um dos pontos fortes do estudo de caso, é a 

capacidade de explorar processos sociais à medida que eles se desenrolam em uma 

organização, possibilitando uma análise processual, contextual e longitudinal das 

várias ações e significados que ocorrem e se formam dentro das organizações. 

 

As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registro em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação 

participante e artefatos físicos. Yin (2002) reforça a importância de se utilizar essas  

várias fontes de evidências e não apenas uma no sentido de haver uma inter-validação 

dos dados. Dentre as várias fontes, destacam-se as entrevistas como uma das mais 

importantes fontes para um estudo de caso. 

 

Na etapa de coleta de evidências esse trabalho utilizará, conforme a FIGURA 3 

cinco fontes distintas de coleta: documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observações diretas e observações participantes.  
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FIGURA 3 
Fontes de dados do estudo 

 
 

 
 

 

 

 

Observações 
participantes 

Registro em 
arquivos 

Documentos 

Entrevistas e 
Levantamentos 
Estruturados 

Observações 
diretas 

A seguir será apresentado um detalhamento das principais etapas de realização 

da pesquisa. 

 

 

4.1 – DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS ETAPAS DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada foi composta por nove etapas principais, conforme 

representado na FIGURA 4 e comentado a seguir. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Capital Social 
e PRODER em 
Lagoa dos Três 

Cantos 
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FIGURA 4 
Principais etapas do estudo 
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Cronologia  
de Eventos 

 
Tabelas de 
Conteúdos 

x 
Dimensões de 
Capital Social e 
Resultados do 
PRODER 
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9 -Interpretação 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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Como primeiro passo foi feita a escolha do município a ser estudado tomando 

como base os indicadores de desempenho do PRODER, detalhados na seção 

subseqüente. O segundo passo consistiu da identificação dos atores e lideranças locais 

dos quais seria selecionado o grupo de entrevistados. O terceiro passo consistiu da 

coleta de dados históricos e evidências do município. O quarto, quinto e sexto passos 

consistiram da realização e análise de conteúdo das entrevistas em profundidade.  No 

sétimo e oitavo passos foram elaboradas representações gráficas dos conteúdos 

extraídos das entrevistas e das evidências históricas os quais, após validação (passo 9), 

serviram como subsídio para a análise e interpretação final. Para maior clareza, cada 

um desses passos será detalhado a seguir.  

 

 

4.1.1 – Escolha da Cidade-Alvo para a Pesquisa 

 

Para a realização do estudo, tendo como objeto a investigação da influência do 

capital social quanto à sustentabilidade do PRODER, tornou-se necessário identificar 

uma comunidade na qual existissem exemplos significativos dos resultados do 

PRODER como também, evidências de capital social na comunidade. 

 

Como segundo requisito, estava a possibilidade de avaliação de ações, projetos 

e seus efeitos dentro de um período histórico bem determinado.    

 

Associada a essas condições está a disponibilidade, acessibilidade e interesse da 

comunidade em participar como objeto dessa pesquisa.  

 

Através de observações participantes (coordenação durante 4 anos) no 

programa PRODER verificou-se evidências destes fatores e destas condições em 

Lagoa dos Três Cantos, reforçadas pelos altos índices de resultado no programa 

conforme demonstra a TABELA 1. 
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TABELA 1 
Indicadores de resultados do PRODER 

 

 AÇÃO DO PRODER 

 
MUNICÍPIO 
 

 
PARTICIPANTES 

 
Nº. EMPRESAS 

GERADAS POR /ANO 
 

 
Nº. EMPREGOS 

GERADOS 

 
POPULAÇÃO 

Lagoa dos Três Cantos 150 15 45 1.600 

Média dos outros 
212 Municípios 

  
95 

 
4,36 

 
28 

 
10.000 

Fonte: Sistema Informatizado de Atendimento do SEBRAE/RS. 
 

 

A recente emancipação do município permitiu também um relativo isolamento 

de ações e iniciativas a serem investigadas dentro de um período bem específico, no 

caso de 10 anos. Além disso, desde 1998 quando se efetivou a aplicação do PRODER, 

foram realizados diversos projetos e ações do SEBRAE, como apresenta o QUADRO 1 

a seguir. 

 

QUADRO 1 
Lista de eventos realizados de 1998 a 2001 

 

EVENTOS REALIZADOS DE 1998 A 2001 

Ações do PRODER 18 eventos 

Treinamento Empresarial 12 eventos 

Análise de crédito 2 eventos 

Ações Desenvolvimento de Lideranças 9 eventos 

Capacitação para o Turismo 1 evento 

Associativismo 4 eventos 

TOTAL 47 EVENTOS 

Fonte: Sistema Informatizado de Atendimento do SEBRAE/RS 
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A cidade de Lagoa dos Três Cantos, preenchendo estas condições e 

apresentando ainda uma série de projetos inovadores e de alto grau de participação da 

população empreendidos por suas recentes gestões, revelou-se um exemplo ímpar para 

a investigação pretendida. 

 

 

4.1.2 – Identificação dos Atores Locais 

 
Para o alcance dos objetivos dessa pesquisa, foi identificado um grupo de 

lideranças locais com as quais foram coletadas evidências e/ou realizadas entrevistas 

em profundidade. Este grupo foi selecionado em função de sua representatividade, do 

tempo de convivência na comunidade e conhecimento de sua trajetória histórica. São 

elas: 

 

a) As lideranças formais do poder público, tais como prefeito, secretários 

municipais, vereadores;  

b) Líderes de entidades empresariais.; 

c) Lideranças comunitárias e membros da comunidade que participaram do 

programa; 

d) Os membros dos comitês formados; 

e) O consultor externo do SEBRAE/RS, responsável pela condução das 

atividades no local; 

f) O gestor do SEBRAE/RS responsável pela supervisão regional e municipal. 

 

A forma de seleção foi através do levantamento de representatividade na 

comunidade e disponibilidade para participação na pesquisa.  O QUADRO 1 apresenta o 

número de participantes em cada um dos públicos-alvo.  

 

 

 

 
 



 51 

QUADRO 2 
Grupo de participantes da pesquisa 

 

PUBLICO-ALVO Nº. PESSOAS  ATIVIDADE/CARGO 

Lideranças formais do poder 
público (prefeito, secretários 
municipais, vereadores) 

3 - Secretário Municipal da Agricultura 
- Secretário Administração Fazenda e 

Planejamento 
- Diretor da indústria e Comércio 

Líderes de entidades empresariais 4 - Engenheiro Agrônomo da Cooperativa – 
COTRIJAL 

- 2 Empresários locais 
- Gerente de negócios SICREDI 

Lideranças comunitárias e 
membros da comunidade que 
participaram do programa 

4 - Estudante Representante do Programa 
Emagrecendo Ponto a  Ponto 

- Líder Comunitário/Conselho Educacional 
- Presidente Associação dos Agricultores 

* Membros dos comitês formados 
no PRODER 

4 *Comitê gestor  
*Comitê temático 

**Consultor externo do 
SEBRAE/RS, responsável pela 
condução das atividades no local 

2 - Consultor líder 
- Consultora apoio 

**Gestor do SEBRAE/RS 
responsável pela supervisão 
regional e municipal. 

2 - Coordenador Técnico 

* Do total de 11 participantes que foram entrevistados,  4  acumulavam funções como membros dos comitês 
formados pela metodologia do PRODER. 
**Outros 4 membros, que foram agentes de implantação do PRODER contribuíram como autores de 
diagnósticos e relatórios. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

 

4.1.3 – Coleta de Dados Históricos 

 
Os dados históricos foram coletados a partir da leitura de documentação e 

registros da prefeitura, catálogos, levantamentos e diagnóstico do PRODER e 

reportagens sobre o município.  

 

Estes dados foram organizados e analisados em função de sua aderência com as 

duas dimensões do estudo (capital social e resultados do PRODER) e fazem parte de 

um encadeamento cronológico de eventos apresentados no QUADRO 4. 
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4.1.4 – Entrevistas em Profundidade 

 
As  informações  foram  levantadas  a  partir  da  aplicação de entrevista semi-

-estruturada por meio de um roteiro que foi construído com base na revisão de 

literatura consultada.  No total foram realizadas 11 entrevistas.  O roteiro considerou  

quatro categorias ou indicadores de capital social seguindo os estudos realizados por 

Putnam (1996) que são os seguintes: (1) grau de confiança, (2) grau de coesão social/ 

associativismo, (3) grau de civismo/participação, (4) nível de pleitos. 

 

 

4.1.4.1 – Instrumento de Entrevista e Dimensões Fundamentais do Trabalho 

 

Como já citado o presente trabalho tem como questão maior a verificação da 

relação entre a existência de capital social e a sustentabilidade de programas de 

desenvolvimento local, mais especificamente do PRODER/SEBRAE em Lagoa dos 

Três Cantos. Examinando a questão, verifica-se então a necessidade de uma clara 

configuração de duas dimensões de análise: (a) Capital Social e (b) Resultados do 

PRODER e Ações Futuras.  A Dimensão de Capital Social é abordada através de 4 

indicadores e a Dimensão de Resultados do PRODER e Ações Futuras através de 4 

indicadores, conforme ilustra a FIGURA 5 a seguir.  Essas duas dimensões configuram 

os eixos de base ao longo da pesquisa que nortearam tanto a elaboração do roteiro de 

entrevistas como a apresentação e discussão dos resultados. 
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FIGURA 5 
Principais dimensões de investigação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 
 

Além dessas duas dimensões, o questionário foi elaborado de tal forma que 

pudesse dar espaço para algumas reflexões a partir das quais três percepções fossem 

visualizadas. São elas: 

 

• Percepção da vida na comunidade: como é percebida a participação nas 

decisões, o trabalho cooperado, a visão de futuro, tratamento de situações 

adversas e planejamento de ações futuras, ou seja, informações que podem 

indicar a formação ou não de interações para soluções coletivas ou que 

tenham repercussão no coletivo; 

 

• Percepção em relação às condições sociais: como são tratadas pela 

comunidade  as  questões  relacionadas  à  educação, saúde, segurança, infra-

-estrutura e meio ambiente; 

 

• Percepção com relação às questões políticas: como são tratados pela 

comunidade, de um modo geral, os processos de sucessão municipais, as 

decisões que impactam na comunidade, o grau de interesse dos cidadãos 

DIMENSÃO DE 
CAPITAL SOCIAL 

 
− CONFIANÇA 
− GRAU DE COESÃO SOCIAL 
− GRAU DE CIVISMO  
− NÍVEL DE  PLEITOS/PROJETOS 

DIMENSÃO DE RESULTADOS DO 
PRODER E AÇÕES FUTURAS  

 
− PRINCIPAIS RESULTADOS DO PRODER 
− DIFERENÇAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 
− ATRIBUIÇÕES PARA CONTINUIDADE DO 

PROGRAMA DE DESENV. LOCAL  
− PLANEJAMENTO PARA O FUTURO 

• Percepção da vida na comunidade 
• Percepção em relação às condições sociais 
• Percepção das questões políticas 
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quanto aos planos dos governos municipais e o processo de participação de 

todos.   

 

O QUADRO 3 a seguir demonstra as questões subdivididas por grupos. No 

ANEXO 2  encontra-se o roteiro completo conforme foi aplicado. 

 

QUADRO 3 
Roteiro de estruturação da entrevista 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

ITENS QUESTÕES  
Nome: 
Papel assumido na comunidade 

Identificação do Respondente 

Papel assumido no desenvolvimento do PRODER 

DIMENSÕES DE CAPITAL SOCIAL 

Grau de confiança Que exemplos lhe fazem lembrar a possibilidade de um clima de confiança entre 
as pessoas da comunidade? 

 
Grau de coesão social/grau de 
associativismo  

Com relação as condições sociais como são tratadas pela comunidade 
Com relação a vida na comunidade, como você percebe: 
• O trabalho que é realizado em grupo quando necessário 
• Exemplos de ações/situações em que há o envolvimento da grande parte da 

comunidade? A que atribui este envolvimento? Ele é continuo, permanente 
ou não?   

Como são tratadas as s ituações adversas pela comunidade? 
 
 
 
Grau de civismo/participação 

Com relação a vida nessa comunidade como você percebe: 
• A participação nas decisões  
• As questões políticas,  de um modo geral e como são tratadas pela 

comunidade 
• O processo de sucessão municipal 
• As decisões que impactam em toda comunidade 
• O grau de interesse dos cidadãos em relação aos planos de trabalho 

governamentais. 
 
Nível de pleitos/projetos 

Como vocês tem pensado o futuro da comunidade?  
Como são planejadas as relações futuras com relação as potencialidades locais. 

DIMENSÕES DOS RESULTADOS DO PRODER E AÇÕES FUTURAS 

Ação do PRODER e 
continuidade do programa 

Quais são na sua opinião as principais diferenças percebidas na cidade, de um 
modo geral, nos últimos três anos ? 
Na sua opinião, houve influência ou efeito do PRODER sobre o município ? 

 
 
 

Como você percebe: 
• O interesse das pessoas em investir no município 
• O grau de empreendedorismo local 
• O aproveitamento sustentável de recursos 
• Os principais resultados obtidos nos últimos três anos  
• A continuidade de programas de desenvolvimento para Lagoa dos Três 

Cantos, levando-se em conta como é a comunidade. 
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4.1.4.2 – Aplicação das Entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas durante 5 dias no município de Lagoa dos Três 

Cantos e houve um trabalho de 3 dias em Porto Alegre para organização e coleta de 

informações com as equipes internas e externas do SEBRAE que participaram do 

PRODER. 

 

Anteriormente à aplicação das entrevistas no dia e hora marcada foram 

apresentados os propósitos da pesquisa, o roteiro da entrevista e explanadas as 

principais intenções em obter informações e percepções da comunidade sobre o objeto 

do estudo, qual sejam – os fatores que englobam capital social (confiança, grau de 

coesão social, civismo e níveis de pleitos) e a implicação desses elementos em relação 

ao PRODER. 

 

Essa etapa de sensibilização e exploração sobre o trabalho, foi considerada 

essencial pela pesquisadora para melhor entendimento e colaboração dos 

entrevistados. De modo geral, as pessoas consideraram-se importantes e úteis por 

saber que estavam dando subsídios para uma pesquisa e de certa forma divulgando um 

modo de vida daquela comunidade. 

 

O propósito inicial constituía-se de um grupo de 30 entrevistas. No entanto, 

durante a aplicação das entrevistas verificou-se que as respostas estavam repetindo-se 

com grande freqüência e os fatos mais significativos, como as características da 

comunidade, eram citados por todos, portanto adotou-se o número de 11 entrevistas.  

 

 Para melhor entendimento, seguem os exemplos citados por todos: 

(a) O caso de um incêndio no ano passado, no qual uma família perdeu todos os 

pertences e uma semana após tinha mais recursos materiais do que antes; 

(b) O caso de um morador que foi diagnosticado com leucemia e várias novenas 

foram rezadas na comunidade em prol de sua melhora. 
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As entrevistas transcorreram em média num período de 1 hora e 30 min cada. 

 

Ao iniciar a entrevista era novamente apresentado um breve roteiro, e negociada 

com o entrevistado a gravação ou não da entrevista. Somente uma pessoa entrevistada 

solicitou não ser gravada a entrevista, pois se sentia inibida para falar; as demais se 

sentiram à vontade e muitas vezes precisavam mesmo ser limitados ou re-direcionados 

para o foco de interesse. 

 

O roteiro de entrevistas, revelou-se um instrumento válido na orientação do 

pesquisador e também um caminho para os entrevistados, pois os mesmos tinham a 

idéia inicial de toda a abrangência da pesquisa. Ao entender as perguntas e os assuntos, 

os entrevistados demonstraram tranqüilidade e prontidão para o início das atividades. 

 

Quanto à participação e postura dos entrevistados, percebeu-se o interesse e 

colaboração.  

 

Quanto ao conteúdo, consideramos que os entrevistados trouxeram na sua fala 

experiências, percepções, sentimentos e exemplos ricos para análise e que vieram a 

subsidiar, juntamente com outras evidências, a resposta à questão de pesquisa. 

 

Após a realização e transcrição das entrevistas partiu-se para a análise de 

conteúdo buscando identificar expressões e idéias chave relacionadas aos fatores em 

análise, quais sejam capital social e resultados do PRODER.  Esses elementos e idéias 

foram relacionados em representações gráficas, conforme detalhado a seguir. 
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4.1.5 – Representações Gráficas de Dados Históricos e Resultados das Entrevistas 

 

Para fins de maior clareza e compreensão, na apresentação dos resultados, as 

informações serão organizadas na forma de tabelas e quadros representando as 

evidências e informações históricas, os conteúdos das entrevistas relacionados às 

dimensões de capital social, resultados do PRODER e ações futuras. 

 

 

4.1.5.1 – Evidências Históricas 

 

A primeira representação consta de um quadro de evidências históricas 

coletadas conforme exemplifica o QUADRO 4 a seguir.  

 

QUADRO 4 
Modelo de representação gráfica de evidências históricas versus  

dimensões da pesquisa 
 

 
I 
T 
E 
M 
 

Nº. 

 
E
V 
I
D
Ê
N
C
I
A
S 

 
M
Ê
S 
/

A
N
O 

 
C
O
N
T
E
Ú
D
O 

 
 
 

DIMENSÃO  
CAPITAL  
SOCIAL 

 
 
 

DIMENSÃO  
RESULTADOS  

PRODER / ACÕES FUTURAS  
 

     
CONFIANÇA 

 

 
COESÃO 
SOCIAL 

 
CIVISMO 

 
NÍVEL 

DE PLEITOS 

 
RESULTADO 

PRODER 

 
PROGRAMA 
DES. LOCAL 

 
AÇÕES 

FUTURAS 
      

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
A organização deste quadro leva em consideração a coleta de material referente 

a ações já realizadas no município, seja por iniciativa das proposições do PRODER, do 

próprio município a partir da aplicação do PRODER, do município em relação à 

oportunidade de projetos com outras entidades, projetos que envolvam questões 

regionais, prêmios aos quais o município candidatou-se, reportagens, documentos, 

correspondências, pesquisas, diagnósticos, enfim, conteúdos que referem uma 
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trajetória de acontecimentos que foram considerados e mencionados em vários 

momentos pela comunidade local, como significativos para as conquistas, empenho e 

resultantes da organização e anseios locais. 

 

Para dar continuidade ao processo de análise e facilitar as conexões entre a 

prática observada e a teoria pesquisada esse quadro apresenta a aderência das 

evidências contempladas com as 2 dimensões (Capital Social e Resultados do 

PRODER) e as respectivas sub-categorias que estão permeando essa dissertação.   

 

 

4.1.5.2 – Linha de Tempo de Eventos 

 

A seguir será elaborado um quadro de linha de tempo de eventos significativos 

da comunidade conforme exemplifica o  QUADRO 5 a seguir. 

 

QUADRO 5 
Modelo de representação gráfica da cronologia de eventos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Neste quadro relacionam-se, em um encadeamento cronológico, eventos que 

foram citados ao longo das entrevistas ou que foram identificados como evidências 

históricas e que contribuíram para a formação tanto do município como território, 

como os eventos culturais, sociais e econômicos que totalizam bases significativas 

para a formação dessa comunidade. 

 

A linha do tempo possibilita também conexões entre eventos e de que forma 

essas se relacionam com outras observações 

30 ANOS ATRÁS 1991 1992... 2002 

evento a    

 evento b   

  evento c  
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4.1.5.3 – Conteúdos das Entrevistas 

 

Por fim serão apresentados os resultados das entrevistas em profundidade. 

Considerando as duas dimensões propostas. Os resultados das entrevistas são 

apresentados em dois quadros distintos: a) Conteúdos x Dimensão de Capital Social e 

b) Conteúdos x Dimensão de Resultados do PRODER, conforme exemplificam os 

QUADROS 6 e 7 a seguir. 

 

a) Conteúdos da Entrevistas versus Dimensão de Capital Social: Nesse quadro estão 

transcritas as respostas dos entrevistados, segundo os 4 indicadores estabelecidos 

por Putnam (1993). Em cada uma das categorias são registradas as respostas dos 

entrevistados. Embora o autor associe grau de civismo e participação, na 

apresentação dos resultados deste estudo, embora estejam intrinsecamente 

relacionadas, estas categorias serão apresentadas separadamente para melhor 

visualização. 

 

QUADRO 6 
Modelo de representação gráfica dos conteúdos das entrevistas versus  

dimensão de capital social 
 

 
NOME / 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO  

 
DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 

  
CONFIANÇA 

 
COESÃO SOCIAL 

 
PARTICIPAÇÃO 

 
CIVISMO 

 
PLEITOS/PROJETOS 

      

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
 
b) Conteúdos da Entrevistas versus Dimensão de Resultados do PRODER e Ações 

Futuras: nesse segundo quadro são transcritos os conteúdos referentes aos 

resultados do PRODER, as diferenças percebidas nos últimos 3 anos, o que a 

comunidade julga como relevante para  a sua continuidade e como a comunidade 

está planejando o seu futuro. 
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QUADRO 7 

Modelo de representação gráfica dos conteúdos das entrevistas versus  
dimensão de resultados do PRODER 

 
NOME / 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO 

RESULTADOS DO 
PRODER 

PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS 

ATRIBUIÇÕES PARA 
CONTINUIDADE PROG. 
DES. LOCAL 

PLANEJAMENTO 
PARA O FUTURO 

     

 

 

Por fim, elaboramos como suporte à discussão, mapas de associação de idéias 

encadeando as várias informações que foram levantadas em Lagoa dos Três Cantos. 

Esses mapas são inspirados em Spink (1993) e visam organizar fatos, atos, eventos e 

posicionamentos na criação do conceito de determinada realidade.  

 

 O mapa é estruturado a partir de aspectos compreendidos como fatores 

desencadeantes do desenvolvimento em Lagoa dos Três Cantos.  São eles: 

 

1 –  A existência da cooperação como forma de incentivar o desenvolvimento 

econômico e sustentável do município através dos recursos humanos, 

culturais e naturais existentes, tornando relevante na comunidade a lógica 

da formação das redes de cooperação, nas quais os valores e princípios são 

constituídos através do compartilhamento e objetivos comuns, referindo-se 

à maneira como as pessoas convivem; 

 

2 –  O processo de emancipação foi ressaltado por vários entrevistados como 

significativo acontecimento na formação da história do município e na 

definição de outros desafios comuns para a comunidade. A emancipação 

municipal pode ser indício de uma primeira luta coletiva que gerou sinergia 

e vontade de fazer diferença; 

 

3 –  A comunidade é pequena, baseada principalmente nas facilidades e 

conhecimento mútuo, favorecido pelo pequeno número de 1.600 habitantes. 
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Segundo Fukuyama (1995) a associação dos rostos à reputações, a criação 

de norma e ordem espontânea é clara quando as pessoas sabem que terão de 

continuar a lidar umas com as outras por um extenso período no futuro. 

Nesse sentido, o fato de ser uma comunidade pequena foi considerado 

como situação relevante para a performance atual do município e inclusive 

referendada nas entrevistas. 

 

 

4.1.6 – Validação dos Resultados com o Grupo 

 

A validação das informações foi realizada com os entrevistados que receberam 

o material referente aos quadros e tabelas descritivos conforme a seguir: 

• Conteúdos das entrevistas- dimensão capital social e categorias ; 

• Conteúdos das entrevistas dimensão de resultados do PRODER e Ações 

futuras; 

• Informações históricas, relatando as evidências e a aderência com as 

dimensões e categorias; 

• Análise do mapa de associações de idéias do município de Lagoa dos Três 

Cantos. 

 

O material foi enviado aos entrevistados (tomando-se o cuidado de preservar 

identidades) e foi solicitado que validassem as informações prestadas assim como os 

encadeamentos realizados no mapa. 

 

 

4.1.7 – Apresentação dos Resultados e Interpretação dos Dados 

 

Em face do grande volume de informações e para fins de melhor organização 

dos relatos, serão cumpridas quatro etapas, que convergem para a construção de uma 

argumentação final, como explanado a seguir: 
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Etapa 1 – Evidências Históricas e Eventos 

Serão apresentadas as representações gráficas das evidências históricas e o 

encadeamento de eventos que fornecem subsídios para as etapas e discussões 

subseqüentes. 

 

Etapa 2  –  Dimensão Capital Social 

Serão analisadas as evidências históricas, o encadeamento de eventos e os 

conteúdos das entrevistas segundo as categorias de confiança, coesão 

social/associativismo, civismo/participação e nível de pleitos e projetos. Cada 

categoria será discutida confrontando a teoria com as evidências coletadas. 

 

Etapa 3 – Dimensão Resultados do PRODER e Ações Futuras 

Serão analisados e discutidos os conteúdos das entrevistas e as informações 

coletadas nos seguintes aspectos:  

• Resultados do PRODER 

• Principais diferenças no município nos últimos 3 anos 

• Atribuições para continuidade de programas de desenvolvimento local 

• Planejamento para o futuro 

 

Etapa 4 – Discussão da Dimensão de Capital Social versus Dimensão de 

Resultados do PRODER 

Com base nas etapas anteriores, foi conduzida uma discussão sobre as interfaces 

e relações detectadas entre as duas dimensões, buscando responder a questão central 

de pesquisa, qual seja compreender se existe capital social em Lagoa dos Três Cantos 

e se esse capital influenciou na sustentabilidade do PRODER. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Seguindo os passos metodológicos propostos apresentam-se a seguir as 

representações gráficas e subseqüentes discussões e comentários. 

 

 

5.1 – EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS E EVENTOS 

 

Conforme a abordagem metodológica proposta, foram coletadas 14 evidências 

principais que contextualizam o ambiente, a cronologia, os eventos marcantes e os 

projetos de Lagoa dos Três Cantos.   

 

O QUADRO 8 a seguir apresenta essas evidências e o QUADRO 9 apresenta a 

cronologia de eventos.   

 

Para fins de uma construção de conhecimento mais clara sobre as questões 

investigadas, estas informações são analisadas e discutidas subseqüentemente, 

juntamente com os conteúdos das entrevistas em profundidade.  

 



QUADRO 8 
Evidências históricas versus dimensões da pesquisa 

 
 
 

DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 

 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
 

ITEM  
Nº. 

 
 

EVIDÊNCIAS 

 
 

MÊS/ 
ANO 

 
 

CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

1 Dados básicos 
sobre município 
– entrevistas no 
município e 
percepção do 
consultor do 
SEBRAE. 

Junho/ 
1998 

Ø Aplicação de um questionário padrão 
utilizado na metodologia do Programa 
PRODER do SEBRAE na fase inicial de 
sensibilização que objetiva levantar 
informações de diversos aspectos da 
comunidade. No questionário aplicado 
em Lagoa dos Três Cantos em 1998,  32 
pessoas foram entrevistadas, das quais 4 
foram novamente entrevistadas em 2001 
para fins desta  pesquisa. 

Ø Principais informações desse relatório: 
• Adesão de quase toda população às 

atividades físicas, sociais e religiosas 
do município. 

• Participação do município no projeto 
Rota das Terras: de caráter turismo 
envolvendo 13 municípios. 

• Município novo com 6 anos, existe 
uma exp ectativa generalizada de 
crescimento integrado. 

• Os entrevistados tem expectativa de 
crescimento com a manifestação do  
espírito  associativista. 

• É patente a consciência de busca de 
parceiros: SEBRAE, SENAI, SENAC, 
Governo do Estado 
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QUADRO 8 – continuação 
 

DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

2 Diagnóstico 
sócio-econômico 
do município  de 
Lagoa dos Três 
Cantos 

Outubro 
1998 

Ø Elaborado pela URI – Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões – Campus Santiago, com 
dados extraídos dos anuários e censos 
do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, FEE – 
Fundação de Economia e Estatística e 
Secretarias do Governo do Estado. 

 
Ø Principais informações: 
• Poucos dados para análise pelo fato do 

município ter sido emancipado em 
1992.  

• Ressaltar a estrutura política, 
institucional e administrativa do 
município como ponto forte 

• Diversas associações principalmente de 
agricultores. 

• Estrutura administrativa ajustada, com 
baixo comprometimento de receitas 
para pagamento de funcionários. 

• Os setores de Agroindustria e Turismo 
são emergentes  

• Falta de empregos qualificados para os 
jovens. 

• Necessidade de busca de mercado 
regional, devido as proporções 
demográficas. 

• O município possui grande potencial 
para se desenvolver. 
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QUADRO 8 – continuação  
 

DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

3 Evento: 
Seminário 
Setorial de 
Agronegócios e 
turismo de Lagoa 
dos Três Cantos 

Outubro 
1998 

Ø Evento previsto na metodologia que 
visa: 

• Aprofundar discussão sobre 
atividades econômicas estratégicas 
para o município. 

• Definir vis ão de futuro por atividade. 
• Disseminar uma visão de negócios. 
• Elaborar  projetos  exeqüíveis e 

auto-sustentáveis. 
• 44 participantes 
 
Ø Setores Selecionados 
• Agronegócios – 5 oportunidades  
       Turismo – 4 oportunidades  
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4 Projeto 

Experimental  
PRODER na 
escola 

Junho 
1999 

Ø Projeto envolvendo alunos da 7ª e 8ª 
série – 60 alunos com o objetivo de 
identificar novas oportunidades no 
município e incentivar os jovens a 
estudar e qualificarem-se para o 
futuro. 

• Incentivar os alunos a  participar dos 
grupos de discussão criados através do 
PRODER. 

Ø Criação dos seguintes projetos: 
• Fábrica de sucos, lixeiras, Academia de 

Ginástica, Fábrica de Calçados, 
laticínios, grupo de jovens. 
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QUADRO 8 – continuação 
 

DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

5 Relatório Final 
PRODER – 18 
meses (ANEXO 1) 

Janeiro 
2000 

Ø Relatório final com parecer do 
consultor responsável, no qual 
constam as principais observações , 
resultados e recomendações. 

Ø Principais aspectos relatados 
• Lideranças bem articuladas 
• Comunidade Integrada embora com 

objetivos poucos claros, antes da 
realização do PRODER 

• O município adotou o PRODER 
como Programa de Desenvolvimento 
Estratégico 

• A comunidade participa, embora a 
liderança esteja concentrada num 
grupo de cerca de 20/30 pessoas 
ligadas aos comitês setoriais  

• Principais resultados: PRODER na 
Escola, Projeto Clube Parque da 
Lagoa, divulgação de produtos 
coloniais ou típicos da região  

• Município recomendado para o 
REPRODER 
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DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

6 Projeto: uma 
bandeira em cada 
lar 

Outubro 
2000 

Ø Projeto elaborado pelos alunos da 7ª 
e 8ª série que fizeram parte do 
PRODER na Escola. Após o ex-
Prefeito Municipal ter feito uma 
palestra nas Escolas sobre uma visita 
que havia feito aos Estados Unidos, 
relatando principalmente o amor à 
bandeira observado naquele país. 

Ø O projeto visa à:  
• Estimular o amor à Pátria e o 

respeito aos seus símbolos 
• Dar exemplo vivo de respeito e amor 

ao Brasil incentivo à auto-estima de 
ser brasileiro 

• Instalar 550 bandeiras na cidade e 
nas propriedades rurais do 
município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
7 Pesquisa – 

Avaliação da 
Administração 
Pública de Lagoa 
dos Três Cantos 
(ANEXO 3) 

Dezemb  
2000 

Ø A prefeitura contratou Empresa para 
fazer uma pesquisa quanto ao 
desempenho da Prefeitura Municipal 
e levantamento de Necessidades da 
Comunidade. 312 entrevistas, 57% 
homens, 43% mulheres. 

Ø Dados significativos 
• Nota dada aos serviços prestados – 8 
• Desempenho do Prefeito – nota 8  
• Gostaria de ter uma nova atividade seu 

negócio – 55,77% responderam não 
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DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

7 Pesquisa – 
Avaliação da 
Administração 
Pública de Lagoa 
dos Três Cantos 
(ANEXO 3) 

Dezemb  
2000 

• 92,31% acham o município 
promissor 

• 96,15% são felizes por morar no 
município 

• O que você mais espera da próxima 
administração? O maior percentual: 
21,15% quer continuidade do 
trabalho que está sendo feito 

• O maior problema a ser resolvido: 
19,23% afirmas que é a saúde 
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X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
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X 
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X 
 

X 
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X 
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X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

8 Seminário 
Setorial de 
Educação de 
Lagoa dos Três 
Cantos 

Maio 
2001 

Ø Seminário realizado para identificar 
os elementos internos favoráveis ao 
desenvolvimento com relação ao 
desenvolvimento Municipal. 

Ø Pontos fortes: 
• Forte integração da educação com o 

Poder Público. 
 
• Proximidade da família com a escola 

 
• Comprometimento com o futuro 

 
• Equipe de professores comprometida 

 
Ø Pontos Fracos: 
• Alto custo do ensino do 3º grau 
• Baixo número de universitários 
• Falta de um fundo de crédito 

educativo 
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X 
 
 

X 
X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
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DIMENSÃO CAPITAL SOCIAL 
 

DIMENSÃO RESULTADOS 
PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE 

PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

9 Reportagem Zero 
Hora – Título “A 
cidade onde o 
patriotismo vira 
bandeira”  
(ANEXO 4) 

Agosto 
2001 

Ø Basicamente relata a experiência 
do ex-Prefeito e atual secretário 
municipal da agricultura, em 
falar aos estudantes sobre sua 
visita aos EUA e a surpresa pela 
quantidade de bandeiras e o 
sentimento cívico dos 
Americanos. O Projeto tem a 
iniciativa dos alunos da 7ª e 8ª 
série 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

10 Correspondência 
recebida via 
comunicação 
social do 
Ministério da 
cultura 

Agosto 
2001 

Ø Comenta sobre o recebimento do 
Projeto “Uma Bandeira em cada 
Lar”. E a correspondência afirma 
que com o apoio do Ministério da 
Agricultura, o município deverá 
implantar um centro cultural 
próximo à administração, a frente 
do qual deverá ser montada a 
Praça da Bandeira. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

11 Projeto enviado 
ao SEBRAE/Na 
para concorrer ao 
Prêmio “Mário 
Covas” 

Setemb  
2001 

Ø Relatório no qual o prefeito 
apresenta ações desenvolvidas 
pela sua gestão que contribuem 
para fortalecimento das micros e 
pequenas empresas e da cultura 
empreendedora 
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X 

 
X 
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PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

12 Decreto de metas Dezemb  
2001 

Ø O Prefeito através do decreto 
estabelece os indicadores de 
desempenho para o período de 
2002 à 2005. Entre elas:  

• Manter a satisfação da 
administração do Prefeito em 80% 

• Manter em 90% as pessoas felizes 
por morarem no município 

• Manter em 90% a confiança dos 
moradores quanto à percepção do  
município como promissor para o 
futuro 
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X 
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13 Relatório Final 
do REPRODER 
(ANEXO 5) 

Dezemb  
2001 

Ø Pretende mostrar os resultados 
alcançados a partir deste programa, 
que visa desencadeadas ações de 
estímulos à expansão e geração de 
novos empreendimentos e ao 
desenvolvimento sustentável do 
município. 

Ø Principais resultados: 
• PRODER na Escola: Uma bandeira 

em cada lar 
• Resultados para economia 

municipal: Projeto: Frango caipira, 
16 empreendedores/48 empregos, 
coopeixe, 6 empreendedores/24 
empregos, suinocultura, 11 
empreendedores / 33 empregos 
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PRODER/ACÕES FUTURAS 

 

 
ITEM  
Nº. 

 
EVIDÊNCIAS 

 
MÊS/ 
ANO 

 
CONTEÚDO 

CONFIANÇA 
 

COESÃO 
SOCIAL 

CIVISMO NÍVEL 
DE PLEITOS 

RESULTADO 
PRODER 

PROGRAMA 
DES. LOCAL 

AÇÕES 
FUTURAS 

14 Programa 
Emagrecendo 
Ponto a Ponto 
(ANEXO 6) 

Maio 
2002 

Ø Projeto implantado em abril/2002 
após interesse do médico Alfredo 
Halpern da Universidade de São 
Paulo. Através do Programa – 
500 municípes estão sendo 
monitorados on-line por 16 
nutricionistas que controlam o 
regime dos participantes. 

 
 

X 
 
 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das evidências coletadas (catálogos, relatórios, reportagens, programas). 



QUADRO 9 
Cronologia de eventos 

30 ANOS 
ATRÁS 

1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Primeiras 
Cooperativas 
e Associações 
de Produtores 

 
 
 
 
 
Novembro 
Plebiscito 

para 
emancipaçã

o 
900 votos à 
favor/150 

contra 

 
 
 
 
 
 

Março 
Aprovação 

do novo 
Município 

pela 
Assembléia 
Legislativa 

 
Outubro 
1ª eleição 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janeiro 
. Instalado o 
Município 

 
. Maior nº. de 

produtores 
rurais que 

mudaram p/ 
plantio direto 
Atualmente 
100% das 
terras são 
cultivadas 

nesta técnica. 
 

. Criação da 
Associação 

Municipal de 
Agricultores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Aquisição 
da Área onde 
está a Lagoa 

do Três 
Cantos 

atualmente 
Centro 

Administrativo 
 

. Inauguração 
do Escritório 

da Emater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Inauguração 

do Balcão 
SEBRAE 

 
. Outubro 
Eleição 

Municipal 
por consenso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Início do 
Programa 

Pró-Guaíba 
atingindo 
100% do 

Município 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início do 
PRODER 

 
. Telefonia 

Digital  
instalada no 
Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Parceria 

com 
SICREDI – 

UNIÃO FAZ 
A VIDA – 
Programa 

voltado para 
o Cooperati-

vismo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Início do 
REPRODER 

 
.1ª Prefeitura 

a receber 
Prêmio 
PGQP 

 
. Inauguração 

do centro 
administrativo 

 
. Eleição para 

Prefeito – 
candidato de 

consenso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Lançamento do 

programa 
“AMOR PELA 

VIDA” 
 

. Premiação 
Nacional Mário 
Covas “Prefeito 
empreendedor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Realizada 

a 1ª 
LAGOA 

FEST 
 

. Programa 
Emagrecen-
-do Ponto a 

Ponto 
 

. Programa 
UNICOR 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 – DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 

 

Partindo da realização das 11 entrevistas em profundidade no município, 

conduziu-se a seguir o processo de análise de conteúdo, tendo como premissa a 

identificação dos elementos e atributos de capital social e dimensão de resultados do 

PRODER.  O QUADRO 10 detalha esses resultados, discutidos a seguir. 

 



QUADRO 10 
Conteúdos das entrevistas versus  dimensão de capital social 

 
 

DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 
NOME/ 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO CONFIANÇA COESÃO SOCIAL PARTICIPAÇÃO CIVISMO PLEITOS/PROJETOS 
Milton  - Harmonia entre a população. 

- No comércio o “pendura” 
acontece sem necessidade de 
outra coisa que não seja a 
palavra da pessoa 
- Numa cidade grande os 
vizinhos nem se falam e aqui 
não é assim. As pessoas estão 
muito próximas e têm boa 
vontade para fazer as coisas. 
- Aqui as pessoas são de 
palavra, se o prefeito fala que 
vai fazer alguma coisa, ele faz 
mesmo que demore. 

- Todos trabalham juntos 
- Um morador tinha 
leucemia e as pessoas se 
reuniram para fazer 
novena. 
 

- Representante de todos 
segmentos participam das 
decisões direta ou 
indiretamente (respondendo 
pesquisas da prefeitura) 
- As ações futuras estão 
sendo planejadas pelos 
conselhos de acordo com a 
verba que receberão (com – 
Emprego, Renda, Habitação, 
Comércio, Ass. Social, 
Agricultores.  
- As decisões são tomadas 
depois que a comunidade é 
consultada (Pesquisas). 

- O processo de participação nas 
questões políticas envolve todos, 
não há excluídos 
Educação, saúde, habitação, são 
as principais preocupações da 
Administração para o bem estar 
da população. 
- O processo de sucessão tem 
acontecido por consenso ou 
candidato único. 
- O pessoal daqui cuida dos 
canteiros da via pública 

- 100% da população está 
participando da campanha 
“Amor pela Vida”. Fazendo 
exames gratuitos de sangue, 
diabete e colesterol 
- Orçamento participativo 
(expressivo nº de pessoas 
da comunidade para 
aprovar asfalto). 

Diogo - A maioria gosta de se 
envolver, ajudar, participar. A 
maioria é de origem 
germânica e gosta de cultivar 
o passado e de se reunir para 
cultivar as tradições 
- Os donos dos 
estabelecimentos comerciais 
vendem a prazo sem exigir 
garantias  

- Existe muita união. O 
pessoal gosta bastante de 
festas e eventos em que 
possam trabalhar juntos. 
O envolvimento é 
contínuo. 
Temos vários grupos no 
município: grupo de 
danças, coral infantil, 
Bolão, Tiro ao Alvo, 
Grupo de Senhoras. 

- “Aqui é o lugar onde as coisas 
dão certo. Lagoa dos Três 
Cantos é uma cidade que está 
tentando fazer o melhor e os 
programas  trazem recursos 
para ajudar a resolver os 
problemas.  
- Geralmente, a Prefeitura lança 
os projetos que são enviados 
para a Câmara dos Vereadores. 
- A Câmara aprova ou não os 
projetos, baseada na vontade da 
maioria da comunidade 

- Projeto “Uma Bandeira em 
cada lar (alunos da Escola 
venderam as Bandeiras e o grupo 
que mais vendeu bandeiras 
ganhou uma viagem. 

- Exemplo de projetos 
exitosos 
Lagoa Fest/Emagrecendo 
Ponto a Ponto/uma bandeira 
em cada lar geralmente a 
Prefeitura lança os projetos 
– Câmara de Vereadores – 
vota com base na maioria 
da comunidade. 
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DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 
NOME/ 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO CONFIANÇA COESÃO SOCIAL PARTICIPAÇÃO CIVISMO PLEITOS/PROJETOS 
Leocadia - Participação dos 10 anos 

de emancipação, pesquisas 
revelam que 97% das 
pessoas são felizes de 
morarem aqui e 94% 
acreditam que Lagoa é um 
município promissor. 

- A capacidade para 
trabalharmos juntos é 
ótimo. 

- As decisões são tomadas 
depois que a comunidade é 
consultada.  
- A comunidade quando 
consultada (principalmente 
através de pesquisas), 
participa e se envolve nas 
decisões  

- O processo de sucessão 
aconteceu com a 
participação ativa da 
comunidade 
- A comunidade busca saída 
interagindo com outros 
municípios  

- Os líderes eleitos de cada 
comunidades definem as 
prioridades do Plano Anual. A 
comunidade participa 
efetivamente do orçamento 
participativo 
- Como a Prefeitura tem se 
revelado uma liderança forte a 
comunidade tem deixado as 
soluções dos problemas para a 
Prefeitura. 

Alcides  - Existe integração das 
lideranças, harmonia de 
interesses, foco comum. 
Pesquisas que foram feitas 
revelam que 97% das pessoas 
são felizes morando em 
Lagoa e 94% acreditam que 
Lagoa é um município 
promissor  

- As pessoas demonstram 
mais facilidade para se 
aglutinar com o propósito 
de comemorar essa 
facilidade não se revela 
quando o assunto são 
negócios. 

- Na escola os pais tem 
participação ativa na elaboração 
do projeto educativo 
- A comunidade participa de 
forma específica. No sistema de 
participação comunitária são 
eleitos dois líderes de cada 
comunidade que definem as 
prioridades do Plano anual  

- A participação nos dez 
anos de emancipação do 
município, na organização 
do evento; que aconteceu 
com muita empolgação.  
- A comunidade tem 
ajudado no plantio de flores 
nas calçadas. 

- Os projetos que envolvem 
festividades são representativos 
do comprometimento da 
comunidade em programas para 
comunidade.  

Vilson  - “As pessoas sentem 
necessidade de olhar para si 
mesmas e tomaram 
consciência de que o 
envolvimento é necessário 
para o desenvolvimento”.  

- A capacidade de trabalhar 
juntos é boa desde que a 
liderança puxe. 

- É boa capacidade das 
pessoas trabalharem juntas, 
com poucas exceções são 
minoria os que nunca 
participam 

- As pessoas fazem parte dos 
Conselhos, cuidam disso e 
direcionam as verbas. O poder 
público recolhe informações 
do povo para  tomar as 
decisões, principalmente 
através de pesquisa. 

- Um exemplo é o sucesso do 
Projeto “Amor pela Vida” e a 
LAGOAFEST 
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DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 
NOME/ 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO CONFIANÇA COESÃO SOCIAL PARTICIPAÇÃO CIVISMO PLEITOS/PROJETOS 
Adriano   - Existe união porque foi 

visto o benefício. 
- Diria que 70% das pessoas 
trabalham muito bem em 
grupo. 
- O poder público recolhe 
informações do povo para 
tomar as decisões, 
principalmente através das 
pesquisas  

- O melhor exemplo são as 
associações  

- O projeto LAGOAFEST, 
envolvimento das comunidades 
do interior que representam mais 
da metade da população 

José Fernando - O clima de confiança 
aparece no associativismo 
local e no processo de 
sucessão municipal. 

- A comunidade é muito 
pequena, o que facilita a 
comunicação boca a boca. 
- Obesidade/casas  
O Programa de 
emagrecimento  
- Há dois anos uma casa 
incendiou e todos ajudaram. 
A pessoa em três dias estava 
em uma casa e tinha mais 
talvez do que tinha antes  
- Em parte a união que existe 
na comunidade se deve a 
vontade das pessoas de 
progredir, não ficar 
estagnado  

- “Quando tem alguma 
decisão maior é feita uma 
reunião com a comunidade”. 
- A reunião do orçamento 
participativo que decidiu 
sobre o asfalto em Lagoa dos 
Três Cantos teve a 
participação de mais da 
metade da população. - - 
Primeiro o assunto foi votado 
nas cooperativas, associações, 
Prefeitura, entidades em geral 
- O que motiva é a vontade de 
progredir; não ficar estagnado. 

- Sou natural daqui e desde 
o processo de emancipação 
que uniu as pessoas, o 
envolvimento tem sido 
contínuo. 
- As escolas são muito 
participativas na vida da 
comunidade 

- O Programa de Emagrecendo 
Ponto a Ponto  
- O Programa de máquinas em 
sistema cooperativo no interior 
funciona muito bem 

Adriana - “Quem faz o município andar 
são os trescantenses.   
- O Prefeito realmente se 
preocupa com o bem estar da 
população. Foi uma evolução 
enorme o que aconteceu aqui. 

- Lagoa Fest – Todas as 
comunidades se 
envolveram. Cada um 
trouxe seu prato típico e 
artesanato. 

- O atual Prefeito foi indicado 
pelos partidos e depois 
votado pela comunidade. 
-  Foi candidato único 

- A 8ª série participou na 
Assembléia do Projeto 
“Um dia de Deputados”. 

- O prefeito busca programas 
fora.                   
-  Faz Lagoa ser modelo Nacional 
- Coloca a cidade na mídia.  
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DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 
NOME/ 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO CONFIANÇA COESÃO SOCIAL PARTICIPAÇÃO CIVISMO PLEITOS/PROJETOS 
Ernor 
 
 

- Há possibilidade nas 
pessoas. O povo daqui 
recebe muito bem as 
pessoas que vem de fora e 
isto retorna para o 
município através de boas 
retribuições. 
90% das pessoas são 
confiáveis e possível 
passar-lhes 
responsabilidade.  
- No ano passado, tivemos 
apenas 5 ocorrências de 
transito  

 - Discutimos muito em grupo.  
- Fizemos reuniões no 
interior, elegemos as 
prioridades. 

- Nós trabalhamos com 
pesquisa de satisfação, o 
que faz com que se acerte 
ao máximo, é importante 
saber o que as pessoas 
querem.  
- Nós temos um decreto de 
metas que é conhecido de 
todos os cidadãos. 

- O povo daqui atende e recebe 
muito bem, as pessoas que vem 
de fora e isto retorna para o 
município através de boas 
contribuições 
- Atribuo ao fato de viajarmos, ao 
esforço de ver o que há de bom lá 
fora e trazer para Lagoa. Além 
disso,  visualizamos o que as 
pessoas de fora tem para nos 
acrescentar. 
- “O Programa Emagrecendo 
ponto a ponto”, veio para o 
município atrelado a uma 
necessidade revelada em pesquisa 
e está trazendo vários municípios, 
como check-up periódico gratuito 

Claudir  - Há um princípio muito 
grande de autoestima nesse 
povo.  
- Há uma percepção da 
comunidade querer mais.   

- Percebo a comunidade 
muito unida. 
- A casa que incendiou o 
ano passado. Toda 
comunidade se mobilizou 
- Os interesses coletivos são 
maiores que os individuais. 

- Esta comunidade tem um 
fator cultural que vai além de 
outros municípios da região – 
É muito bem informada, 
participa das e nas ações do 
município. 

- Na política há interesses 
pessoais, mas os coletivos 
são maiores. 
- Há uma boa relação entre 
o pensamento da 
administração com o 
pensamento da 
comunidade. 

- Todos os programas são 
lançados aqui dão certo. 
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DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL 
NOME/ 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO CONFIANÇA COESÃO SOCIAL PARTICIPAÇÃO CIVISMO PLEITOS/PROJETOS 
Nilson  -O processo de sucessão 

nos 2 últimos anos, foi por 
consenso.  
- As pessoas se negam a 
brigar com seus vizinhos 
por motivo de política 

- Vou dar um exemplo: uma 
casa queimou há uns 2 anos 
atrás, de gente humilde que 
pagava aluguel. No 
incêndio, essas pessoas 
perderam tudo. Poucos dias 
depois essas pessoas tinham 
três vezes mais do que 
possuiam antes do incêndio 
graças a ajuda que tiveram 
da comunidade. Portanto se 
acontece alguma coisa as 
pessoas são solidárias.  
- No local o cooperalivismo 
existe há mais de 30 anos. 
O município tem 2 
cooperativas e o SICREDI, 
que são exemplos de união. 
- A comunidade se envolve, 
mas a prefeitura tem que 
puxar. 

- Percebe a capacidade das 
pessoas em trabalharem em 
grupo 

- Moro aqui há 19 anos e as 
pessoas respondem sempre 
que são chamadas; as 
lideranças tem 
credibilidade. 

- Aqui, os projetos dão 
resultados. 
- A reunião do orçamento 
participativo que decidiu sobre o 
asfalto em Lagoa dos Três Cantos 
teve a participação de grande 
número da população. 
- O exemplo bem sucedido do 
projeto: LAGOAFEST – a 
previsão era de 3000 visitantes e 
vieram 10000, todo o trabalho foi 
voluntário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os quadros anteriores referem-se aos conteúdos das entrevistas, classificados 

nas categorias de capital social.  A discussão sobre esses dados seguirá a mesma 

seqüência em que os dados são apresentados, quais sejam confiança, coesão social, 

participação, civismo e nível de pleitos e projetos. 

 

 

5.2.1 – Confiança 

 

Putnam (1996) trabalha com um conceito de capital social que enfatiza sua 

característica pública. Segundo o autor uma das características especificas do capital 

social é o fato de que ele normalmente constitui um bem público, ao contrário do 

capital convencional, que normalmente é um bem privado. Para Putnam, a confiança 

social sempre foi um elemento básico que sustentou o dinamismo econômico e o 

desempenho governamental. A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado 

o nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. 

 

Na avaliação de Lagoa dos Três Cantos, quanto às evidências encontradas no 

município, é percebido que pelo fato de ser uma comunidade pequena, na qual todos se 

conhecem, a confiança irrestrita, ou seja, a que resulta do convívio íntimo entre as 

pessoas  tem contribuído para reforçar regras de reciprocidade. 

 

Um exemplo claro desta categoria, foi relatado por mais de um entrevistado, no 

qual comentam: “No comércio o pendura acontece sem necessidade de outra coisa que não 

seja  a palavra da pessoa”  (Sr. Milton, QUADRO 10) ou, como relata Vilson: “As pessoas 

sentem necessidade de olhar para elas mesmas e tomarem consciência  de que o envolvimento 

é necessário para o desenvolvimento” (QUADRO 10). 

 

Essas regras sociais apresentam força na convivência entre os munícipes, sem 

que exista necessariamente uma norma com força legal, pois se baseiam 

principalmente na concepção de que as pessoas costumam acatar regras para serem 

aceitas nos coletivos que as estabeleceram. Essas regras, fortalecem a confiança social, 
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e supõem expectativas mútuas de que um favor concedido hoje venha a ser retribuído 

no futuro.  

 

O fato de Lagoa dos Três Cantos ter se emancipado, contribui para esses 

comportamentos pois, como afirma Mesquita 

 

[...] o território é sinônimo de apropriação, de subjetivação 
fechada sobre si mesma.  Ele é o conjunto dos projetos e das 
representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente toda 
uma série de comportamentos, de investimentos nos tempos e nos 
espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos (MESQUITA, 
1999, p. 45). 
 
 

Há também evidências de que a confiança tem se configurado como um 

elemento cumulativo e altamente produtivo de capital social. 

 

Na pesquisa de satisfação, realizada em dezembro de 2000, pela Prefeitura 

Municipal (QUADRO 8, item 7). 92.31% das pessoas entrevistadas consideram o 

município promissor e 96,15% das pessoas são felizes por morarem em Lagoa dos 

Três Cantos. Além disso, a confiança entre a comunidade tem se evidenciado e foi 

construída ao longo do tempo. Há 30 anos atrás iniciaram as primeiras associações e 

cooperativas locais. Posteriormente, a partir do início dos anos 90, o processo de 

emancipação demonstrou o engajamento da comunidade (QUADRO 9). 

  

Esses fatos históricos são também mencionados nas entrevistas como ações da 

comunidade ao longo do tempo e também como percepções que denotam o clima de 

confiança local. O que se percebe é que a partir da emancipação o que se sucedeu foi 

uma seqüência de fatos que associados entre si demonstram o grau de intercâmbio 

contínuo que foi estabelecido. Duas citações das entrevistas referenciam essa situação. 

A primeira, do Sr. José Fernando, na qual relata que o clima de confiança aparece no 

associativismo local e no processo de sucessão municipal, e a outra, do Sr. Nilson: as 

pessoas se negam a brigar com seus vizinhos por motivo de política (QUADRO 10). Nas três 
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últimas eleições municipais, os candidatos a prefeito sempre foram discutidos entre a 

comunidade e no momento da eleição já tinham um único candidato de consenso. 

 

A partir desses exemplos, pode-se concluir que as pessoas da comunidade 

acreditam que a confiança será retribuída, desta forma contribuindo para existência de 

maior probabilidade de haver intercâmbio entre seus membros. Esse comportamento 

foi extensivamente comentado por Putnam (1996) no qual verifica-se que a 

progressiva acumulação de confiança – e por conseqüência capital social, foram 

responsáveis pelos círculos virtuosos na Itália Cívica. 

 

A possibilidade de que a confiança esteja num propósito de intercâmbio 

contínuo, no qual os atos individuais tomados em conjunto normalmente beneficiam 

todos os participantes, redundam ao longo do tempo em um intercâmbio de confiança  

generalizada. 

 

As comunidades em que essa regra é obedecida, tem melhores condições para 

coibir o oportunismo e solucionar os problemas da ação coletiva (Franco, 2001). 

 

Percebe-se, então, que a confiança necessária para fomentar a cooperação, não é 

uma confiança baseada em situações  infundadas ou “cega”. Ao contrário, pelo que a 

teoria retratou, a confiança implica em uma previsão do comportamento de um ator 

independente e a inter-relação entre eles. 

 

Conforme Fukuyama (1996) confiança é a expectativa que nasce de uma 

comunidade de comportamento estável, honesta e cooperativa baseada em normas 

compartilhadas pelos membros dessa comunidade.  Percebe-se que muito do que é 

afirmado na teoria foi constatado na comunidade de Lagoa dos Três Cantos, ou seja, 

como afirma o autor, se um membro de um grupo, tiver que conviver com o mesmo 

grupo de pessoas por um período prolongado, sabendo que as demais pessoas irão 

lembrar do quanto ele foi honesto ou trapaceou, então será do interesse dele agir 
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honestamente. Numa situação como esta uma norma de reciprocidade irá  emergir 

espontaneamente porque a reputação passará a ser um ativo. 

 

Concluindo, em Lagoa dos Três Cantos percebe-se um ambiente que tem 

propiciado ações que são reforçadas a cada conquista individual totalizando no 

resultado do coletivo, pela oportunidade do conhecimento, convivência mútua e 

compartilhamento dessas experiências e reforçados por elas. 

 

 

5.2.2 – Coesão Social e Associativismo 

 

Para dar início a reflexão dessa categoria que trata da questão sobre coesão 

social e intenções que levam à cooperação voluntária é necessário lembrar algumas 

constatações que referem-se a própria história evolutiva  do homem recente, a qual 

retrata que os seres humanos rotineiramente se ajudam uns aos outros em momentos 

de perigo (por exemplo, acidentes, predação ou ataques de outros seres humanos). 

 

Embora a atitude racional para qualquer indivíduo, posto ante os dilemas da 

vida seria de cooperar, essa cooperação ou coesão social não se evidencia como uma 

regra geral, uma vez que, como mostra Putnam (1996), quanto mais horizontal ou 

menos hierarquizada for uma sociedade, mais forte é a chance de cooperação e, quanto 

mais vertical sua estrutura menor será a probabilidade dessa atitude. Como coloca o 

autor, “[...] infratores, aproveitadores e minorias dominantes infestam muitas sociedades, 

como podem atestar os cidadãos das regiões menos cívicas da Itália. No entanto, parece que, 

em outros lugares, as instituições colaborativas funcionam mais efetivamente” (PUTNAM, 

1993, p. 176). 

 

Questões relacionadas a esta afirmação foram investigadas na comunidade de 

Lagoa dos Três Cantos, as quais procuraremos relacionar a seguir.  
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Além de todos os projetos que em conjunto foram internalizados e 

administrados de forma voluntária pela comunidade, alguns, entretanto apresentam-se 

como mais significativos: 

 

− Uma pessoa da comunidade foi diagnosticada como portadora de leucemia, 

as pessoas da comunidade reuniam-se para fazer novenas em prol da saúde 

do morador; 

 

− Há dois anos atrás, queimou uma casa de gente humilde que pagava aluguel. 

No incêndio as pessoas perderam tudo. Em poucos dias as pessoas tinham 

recebido segundo os entrevistados “três vezes o que tinham” através da 

mobilização da comunidade. Logo o morador tinha recuperado todos seus 

pertences. Nas entrevistas foi dito “se acontece alguma coisa, as pessoas são 

solidárias”. 

 

De fato, segundo as conclusões de Putnam (1996), as comunidades cooperativas 

permitirão aos indivíduos racionais superarem seus dilemas de forma coletiva. 

 

Levando-se em consideração a história evolutiva do homem, como foi sugerida 

no início dessa categoria, as situações de crise e perigo tornam-se momentos de ajuda 

entre os seres humanos. No entanto, além desse contexto, o que se percebe é que a 

superação dos dilemas da ação coletiva dependem de um contexto social mais amplo, 

no qual a ação voluntária coletiva é mais fácil numa comunidade que tenha herdado 

um bom estoque de capital social sob forma de regras de reciprocidade e participação 

cívica.  

 

Tal como acontece com o capital convencional, os que dispõem de capital 

social tendem a acumular mais. Muitas das formas de capital social existentes, coesão 

social por exemplo, são denominadas nos estudos de Putnam (1996) , como recursos 

morais, isto é, recursos cuja oferta aumenta com o uso, em  vez de diminuir, e que se 

esgotam se não forem utilizadas. Como o autor refere, quanto mais duas pessoas 
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confiam uma na outra, maior a confiança mútua. Nesta mesma linha Coleman (1988a) 

diz que quanto mais as pessoas solicitam ajuda mútua, maior a quantidade de capital 

social gerado. 

 

Conforme relatam os entrevistados e confirmam os dados históricos, a 

comunidade de Lagoa dos Três Cantos, reúne-se com freqüência, estabelece rituais de 

confraternização, de celebração. Apresenta hábitos de se unir para realização de 

projetos, tipo o LAGOAFEST, primeiro evento de proporção realizado no início de 

2002 e que foi executado 100% com a participação voluntária. 

 

Além disso, outro projeto que envolve 460 pessoas da comunidade, o programa  

“Emagrecendo Ponto a Ponto” demonstra uma capacidade singular da população em 

lidar com adversidade de forma a tirar ganhos secundários, como o destaque que o 

município recebeu na mídia nacional ao ter esse feito apresentado no programa Globo 

Repórter, em jornais, etc. 

 

Dessas experiências e outras mencionadas ou levantadas na comunidade, 

verifica-se que o que Putnam (1996) chama de regras de reciprocidade e sistemas de 

participação cívica, em Lagoa dos Três Cantos são corporificados em associações, 

clubes, sociedades de mútua assistência, cooperativas, sindicatos, clubes de futebol, 

totalizando 50 instituições numa comunidade com 1.600 habitantes. 

 

Esses vínculos cívicos horizontais propiciam na comunidade níveis de 

desempenho  significativos quando trata-se da necessidade de trabalho em grupo e 

busca de soluções no coletivo, reforçado por um entrevistado, Sr. Claudir (QUADRO 

10) “os interesses coletivos são maiores que os individuais”. 
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5.2.3 – Sistemas de Participação Cívica 

 

Para Putnam (1996) os sistemas de participação cívica são uma forma essencial 

de capital social, quanto mais desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, 

maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam capazes de cooperar em 

benefício mútuo.  

 

Analisando-se a atual percepção dos moradores de Lagoa dos Três Cantos sobre 

sua própria realidade e a que fatores atribuem essa condição, percebe-se que mesmo 

apontado por parte dos entrevistados a importância que o poder público tem na 

iniciativa ou congregação de diversas intenções, a comunidade também se percebe 

atuante, informada e consultada para as tomadas de decisões. 

 

Além disso, exemplos que citaremos a seguir contemplam o que Castells (2000, 

p. 23) comenta sobre a questão de comunidades e os sistemas de participação, 

referindo-se que cada vez mais as pessoas organizam seu significado não em torno do 

que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. 

 

Os comentários a seguir ilustram esse argumento “Aqui é o lugar onde as coisas 

dão certo” (Sr. Diogo, QUADRO 10); “O que motiva é a vontade de progredir, não ficar 

estagnado” (Sr. José Fernando, QUADRO 10);  “Esta comunidade tem um fator cultural, que 

vai além de outros municípios da região, é muito bem informada, participa nas ações do 

município. (Sr. Claudir, QUADRO 10).  

 

Outra questão presente na observação da realidade de Lagoa dos Três Cantos é 

o interesse pelas questões públicas. Diversas experiências vivenciadas pela 

comunidade e incentivadas pela liderança pública reforçam atitudes e interesses da 

comunidade. Entre elas estão a congregação em torno dos conselhos, através dos quais 

as pessoas planejam e direcionam verbas públicas. A participação da comunidade nas 

escolhas de novos líderes, através do consenso, a união e decisão da comunidade nas 

reuniões plenárias do orçamento participativo do município. Exemplificando esse 
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último item, a reunião do orçamento participativo que definiu o asfalto entre Lagoa 

dos Três Cantos e Não Me Toque, teve a participação de quase 800 pessoas do 

município para aprovação na reunião regional. 

 

A participação jovem também é ressaltada, como por exemplo: os programas 

“Uma Bandeira em Cada Lar” e “Um Dia de Deputados” os quais foram planejados e 

executados com o apoio da escola local e Prefeitura Municipal. 

 

O destaque para a criação desse ambiente favorável, também está associado à 

participação do próprio poder público, através do uso de instrumentos de captação e 

aferição da satisfação da comunidade. 

 

Ilustrando as afirmações acima, está a Pesquisa de Satisfação, aplicada em 1998 

e em 2000, que norteia planos futuros para a comunidade e orientam documentos 

oficiais como decreto de metas do Poder Público que estabelecem objetivos 

estratégicos para a comunidade Trescantense até 2005. 

 

Alguns ensinamentos que Putnam (1996) tirou de sua experiência nos estudos 

na Itália, fundamentam essas observações do município de Lagoa dos Três Cantos, 

pois segundo ele o significado básico da virtude cívica reside em “um reconhecimento 

e uma busca perseverante do bem público à custa de todo interesse puramente 

individual e particular”. 

 

Percebe-se que embora a liderança pública tenha seu valor e seja reconhecida 

em Lagoa dos Três Cantos como grande incentivadora, a comunidade se mantém 

unida por relações horizontais de reciprocidade e cooperação. Os cidadãos interagem, 

mas não prescindem das vantagens da divisão do trabalho ou da liderança pública. 

 

A realidade do município nos leva a considerar que trata-se de uma comunidade 

com qualificação de uma comunidade cívica, que não está livre de conflitos, pois seus 

cidadãos tem opiniões firmes sobre questões públicas, mas são tolerantes com seus 
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oponentes. Isto provavelmente deve -se ao fato de que os integrantes de uma 

comunidade cívica são  mais do que meramente atuantes. Os  cidadãos nesse ambiente 

tornam-se prestativos, respeitosos e confiantes, uns nos outros, mesmo quando 

divergem em relação a assuntos importantes. Segundo Putnam (1996), na comunidade 

cívica “as associações proliferam, as afiliações se sobrepõem e a participação se 

alastra por múltiplas esferas da vida comunitária”. 

 

 

5.2.4 – Nível de Pleitos e Projetos 

 

Nessa categoria será avaliado como item considerado por Putnam (1996) como 

um dos indicadores que, somados aos outros comentados anteriormente, resultam na 

atração de investimentos  e investidores no município. Avaliando-se a realidade 

observada, verifica-se que na verdade essa condição de atração ou de crédito que a 

própria comunidade deposita em si mesma está diretamente relacionada as 

experiências vistas e analisadas neste capítulo em outras categorias e a teoria que a 

fundamenta. 

 

Na verdade o que se conclui é que a condição de ser um local que “inspire” 

confiança e a responsabilidade de “dar certo” está associada e é resultado da própria 

interação da comunidade, e como Coleman (1988a) diz, o capital social é expresso 

mais através do que uma comunidade faz do que pelo que ela pensa que é, embora 

pareça ser difícil dizer que não exista relação entre essas qualificações. 

 

A quantidade de projetos e programas que foram identificados ou atraídos para 

essa comunidade, tem somado nos últimos 10 anos um considerável desempenho para 

o município. Dentro desse enfoque podemos citar como são vistas por alguns dos 

entrevistados questões relacionadas aos projetos desenvolvidos pela comunidade e ou 

poder público: “Todos os programas lançados aqui dão certo” (Sr. Claudir, QUADRO 10); 

“Aqui os projetos dão resultados” (Sr. Nilson, QUADRO 10). 
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Além disso, observa-se que fatores fundamentais observados como atrativos 

para a implantação de programas, instituições ou investimento estaduais ou federais no 

município, devem-se basicamente a confiança mútua, a cooperação e o senso cívico da 

comunidade. 

 

O QUADRO 9 – Cronologia de eventos, representa uma série de programas, 

prêmios, instituições instaladas no município, serviços prestados à comunidade que 

exemplificam como o Município tem atraído ou sido contemplado ao longo de sua 

história. 

 

Como apresenta Putnam (1996), a coesão social, o ambiente que forma um 

senso de comunidade são antes de um resultado, a própria causa do sucesso. Pois, 

assim como outras formas de capital, o capital social é produtivo, possibilitando a 

realização de certos objetivos que não seriam alcançáveis se ele não existisse. 

 

Podemos concluir que a comunidade de Lagoa dos Três cantos tem sido 

recompensada pela sua lógica e pela decisão de pensar coletivamente. 

 

 

5.3 – DIMENSÃO DE RESULTADOS DO PRODER 

 

A seguir, no QUADRO 11, apresenta-se os conteúdos dos entrevistados 

relacionados à dimensão dos resultados do PRODER e ações futuras. 

 



QUADRO 11 
Conteúdos das entrevistas versus dimensão de resultados do PRODER e ações futuras 

 
NOME / 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO 

RESULTADOS DO 
PRODER 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS 

ATRIBUIÇÕES PARA 
CONTINUIDADE PROG. DES . 
LOCAL 

PLANEJAMENTO PARA O  
FUTURO 

Ernor - O PRODER foi um 
estímulo grande para melhor 
nos organizarmos de uma 
melhor forma.  
- A parte de teoria e 
elaboração de projetos foi 
excelente. Temos que 
continuar o trabalho que foi 
iniciado com o PRODER. 

- Surgiu o Parque Clube da Lagoa, que 
chega a receber nos fins de semana do 
verão mais de 2000 visitantes. Surgiram 
programas de saúde. Na educação está se 
fazendo uma grande mudança. O 
associativismo esta se desenvolvendo. 

- Isto é mérito da liderança. O fato 
dos prefeitos terem sido escolhidos 
por consenso garante a continuidade 
dos programas  

- O que assegura a continuidade para o 
futuro é o bom trabalho que em sendo 
desenvolvido pela administração. 

Nilson - Hoje existem 59 empresas 
registradas. Não há falta de 
empreendedorismo, mas de 
preparação para locar as 
empresas. O índice de ICMS 
é favorável e mesmo que o 
município teve crescimento. 
Não temos pessoas pobres 
nem ricas, todos possuem 
boa qualidade de vida. 

- A principal mudança é que está sendo 
mostrada para nossa população que o 
mundo está muito globalizado, que 
existe muita coisa lá fora, que não é mais 
possível que se leve a nossa vidinha, sem 
estar sujeito ao que aconteça lá fora. - 
Hoje estamos na mídia as pessoas estão 
orgulhosas e percebem que Lagoa dos 
Três Cantos não é tão insignificante e 
que pode fazer a difereça. 

- A metodologia que aprendemos de 
reuniões com o PRODER, hoje é 
usada em nossas reuniões da 
comunidade. 
- Os projetos que foram elencados e 
iniciados durante o PRODER, como: 
suínos, turismo, parque. Todos nos 
deram crescimento profissional e 
ainda hoje estamos colhendo os 
frutos. 

- Isto é uma preocupação pois o nosso 
jovem precisa de ocupação.  
- Existem pessoas com muito tempo 
ocioso, como por exemplo os 
plantadores de soja, que poderiam 
dedicar-se a mais uma atividade 
econômica, mas são pessoas que tem 
dificuldade para mudar o tipo de vida. 
- Temos que preparar o futuro por 
exemplo depois que passar o asfalto por 
aqui teremos que ter mais infra-
estrutura, cuidar mais da segurança. 

Fernando - O grau de 
Empreendedorismo está 
crescendo. 

- Melhorias realizadas na infra-estrutura 
e na saúde. 

- A liderança do prefeito e a união 
entre as pessoas na comunidade. 

- O pessoal tem feito bastante força para 
desenvolver principalmente a parte 
econômica. È necessário fazer um 
trabalho para uma maior motivação e 
consciência do pessoal do interior 
porque nossa produção é bastante 
agrícola.   

 
 
 



QUADRO 11 – continuação 
NOME / 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO 

RESULTADOS DO 
PRODER 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS 

ATRIBUIÇÕES PARA 
CONTINUIDADE PROG. DES . 
LOCAL 

PLANEJAMENTO PARA O  
FUTURO 

Adriana - A população quer investir em 
Lagoa porque é um município 
que tem vontade de crescer. 
- A maioria dos agricultores 
tem cuidados para o 
aproveitamento sustentável 
dos recursos. 

- A organização, os projetos que a 
comunidade vem desenvolvendo junto. 
Exemplo LAGOAFEST e o Projeto 
Emagrecendo. Está todo mundo 
envolvido.  

- A gente percebe que um programa 
puxa outro. A administração tem um 
papel fundamental e por isso temos 
que continuar. 

- Está sendo pensada a 
agroindustrialização e a busca de um 
mercado para isso. 

Claudir - Não estava aqui no início 
do Programa mas estava em 
outro município que também 
tinha PRODER e cofesso 
que os resultados são muito 
diferentes. - Aqui já 
existiam uma sinergia entre 
as pessoas que facilitou. E 
depois eles acreditam e 
aproveitam o máximo. 

- Está havendo mais visão das pessoas 
da área de turismo talvez por participar 
de programas como PRODER e 
PRESTO – Programa Regional Serviço 
Turístico Organizado. 

- Todos os Programas que são 
lançados aqui dão certo.  

 - Dar continuidade  ao processo de 
crescimento e desenvolvimento. Em Lagoa 
dos Três Cantos a sustentabilidade no 
envolvimento das pessoas, os pais vão 
passando para os filhos. Outro fator 
fundamental os jovens tem interesse em 
aprender a falar inglês. Aqui temos vários pais 
que tem filhos na Alemanha trabalhando ou 
estudando, fazendo intercâmbio. Eu acho que 
nós somos um oásis nessa região, porque o 
que existe de negativo ainda não chegou aqui.   

Milton - Várias pessoas abriram 
seus negócios 
principalmente no interior, a 
partir dos projetos 
elaborados para criação dos 
suínos, por exemplo. 

- Mudou tudo para melhor. Melhorou, 
principalmente a saúde e 
embelezamento da cidade. 

- Existe interesse das pessoas em 
investir no município e o povo já 
demonstrou que é empreendedor. - 
Existe a preocupação de crescimento 
de forma sustentável.  

- Sempre pensando em melhorar. Os 
conselhos planejam de acordo com as 
verbas que receberão (conselho de 
emprego e renda, conselho de habitação, 
agricultura, assistência social. 

Adriano - O PRODER oportunizou 
crescimento, principalmente 
para o comércio e 
oportunizou maior 
profissionalização. Trouxe 
benefícios em qualidades. 

- Embelezamento do município, 
limpeza. Foram abertas mais ruas, mais 
capricho por parte da comunidade na 
preservação da comunidade. 
- Aproveitamento sustentável de recursos 
foi a rotação de culturas. 

- Os programas são importantes 
porque o município quer o 
desenvolvimento, tem potencial. Mas 
é pequeno e não tem recursos. 

- Crescimento e desenvolvimento do 
comércio, pois, apesar do município ser 
agrícola, só a agricultura não vai bastar 
para o comércio. 

 
 
 
 



QUADRO 11 – continuação 
NOME / 
ATIVIDADE 
ENTREVISTADO 

RESULTADOS DO 
PRODER 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS 

ATRIBUIÇÕES PARA 
CONTINUIDADE PROG. DES . 
LOCAL 

PLANEJAMENTO PARA O 
FUTURO 

Vilson - Foi positivo, porque 
mostrou o caminho que as 
pessoas deveriam seguir nas 
suas diversas áreas de 
serviço, mostrou os pontos 
negativos e positivos do 
município e soluções para os 
problemas. 

- Mudanças boas. Ruas com asfalto, 
ginásio de esportes, escolinhas, o parque 
da lagoa, o embelezamento da cidade. 

- Associam às pessoas que são dispostas, 
quando se determinam a fazer as coisas, 
realmente fazem. O pessoal aqui pensa 
muito antes de se decidir a fazer alguma 
coisa, porque não gosta de dar o passo 
maior que a perna. Aqui o povo “veste a 
camisa”. 

- O futuro dependerá do que a 
municipalidade terá a oferecer para as 
pessoas, do apoio para tratar de 
questões como infra-estrutura, saúde, 
etc... 

Diogo - Não participei do 
programa. 

- O município foi bastante divulgado na 
mídia, foram lançados vários projetos. 
Foi investido em infra -estrutura. A 
questão do desemprego não melhorou. 

- Apesar da ajuda que foi feita, através 
do Programa, é necessário o 
investimento nos setores nos quais o 
município tem vocação para crescer.  
- Foi bom o município ter se destacado 
na mídia. O Prefeito tem boas idéias para 
resolver os problemas, agora precisamos 
colocar na prática. Exemplo Projeto 
Turismo Rural. 

- As pessoas se preocupam com o futuro, 
mas as preocupações parecem que não estão 
centralizadas no que é mais importante. Por 
exemplo os jovens em grande parte estão 
desempregados. Se não melhorar a situação, 
os jovens vão ter que ir embora do 
município.              
 - Manter os jovens aqui deveria ser 
prioridade. 

Leocádia - Efeito foi positivo, porque 
atendeu à expectativa e 
necessidade do povo por 
crescimento e busca de 
soluções.  

- O crescimento do município em 
termos de aumento de população, a 
busca de novas tecnologias e a 
preocupação com o cidadão do 
município. 

- O município é pequeno o que facilita 
o envolvimento no Programa.  

- A liderança está buscando o crescimento 
e aperfeiçoamento intelectual e cultural à 
liderança é que puxa a massa através do 
desenvolvimento de vários projetos 
visando a formação do cidadão 
trescantense. 

Alcides - Ainda seguem os 
planejamentos do PRODER e 
a lei de incentivo em todas as 
áreas e, principalmente o 
prefeito e os secretários tentam 
conseguir coisas novas e 
explorar potencialidades de 
forma racional.  

-Disponibilização de novos serviços 
pela prefeitura, crescimento econômico 
e a consolidação do consenso político. 

- A preocupação da liderança em 
providenciar entidades/pessoas habilitadas 
para orientar a comunidade a explorar o 
potencial de forma racional. 
- Precisamos de programas para resolver a 
questão do desemprego.  

-Atendidas as necessidades prioritárias, se 
fará necessário a elaboração de um plano 
diretor de desenvolvimento. Já avançamos 
muito  - foi criado um projeto educativo 
que está mudando toda visão do município. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A comunidade de Lagoa dos Três Cantos recebeu o Programa de 

Desenvolvimento Local do SEBRAE a partir de 1998. 

 

Do ponto de vista de desenvolvimento, o principal elemento que distinguiu o 

município foi a capacidade mobilizadora e articuladora dos participantes envolvidos 

no programa. 

 

Segundo Franco (2002), se quisermos identificar quais são os fatores ambientais 

realmente decisivos para o desenvolvimento de uma localidade ou organização, temos 

que verificar os níveis do capital social existente no seu ambiente. 

 

Percebe-se que em Lagoa dos Três Cantos, o processo participativo e a vivência 

da comunidade na tomada de decisões geraram o que é comumente chamado de 

“empoderamento” da população, ou seja, a capacidade de organização e de 

participação expressa pelo seu capital social e pela criação de um ambiente favorável 

ao desenvolvimento.  

 

Podemos dizer que existia na comunidade um fértil terreno para receber 

ferramentas, insumos e sementes para posterior colheita. Considera-se que grande 

parte dos resultados obtidos a partir da implantação do PRODER estava relacionada a 

esse ambiente ou seja, à capacidade de resposta e ao interesse em encontrar soluções 

adequadas para a realidade local. 

 

A partir da utilização de ferramentas e métodos que a sistematização do 

programa proporcionou, tais como a formação de comitês e as prioridades 

estabelecidas, a comunidade produziu o planejamento estratégico municipal. 

 

A seguir discutiremos, sob a ótica dos entrevistados, os resultados do programa 

PRODER.  Uma das características mais significativas dos munícipes estão 

relacionadas ao hábito de estruturarem suas idéias por projetos. Para exemplificar, 

podemos ilustrar com o registro do Sr. Ernor, ex-prefeito e atual secretário de 
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planejamento que cita que “o PRODER foi um estímulo grande para melhor nos 

organizarmos, temos que continuar o trabalho que foi iniciado”. Com relação a este 

trecho de sua fala, percebe-se que a maior aprendizagem ou resultado é o fato de a 

comunidade ter adquirido uma rotina de conversação e encaminhamentos dos projetos 

elaborados no município, a busca de parcerias assim como a conscientização sobre a 

importância de envolvimento da comunidade. 

 

Além dos resultados efetivos e significativos percebidos pela comunidade, 

procurou-se também avaliar quais os atributos que a partir dos resultados do PRODER 

dariam lastro ou suporte para a sustentabilidade dos propósitos do programa de 

desenvolvimento local do SEBRAE na continuidade do plano do município e na 

dinâmica de participação da comunidade. 

 

Algumas situações evidenciam essa condição. O Sr. Nilson, no processo de 

entrevista relata que “as metodologias que aprendemos nas reuniões com o PRODER, hoje 

são usadas em nossas reuniões da comunidade” (QUADRO 11). 

 

Outra evidência constatada (QUADRO 9) é que após 1998, início do PRODER, o 

município passou a desenvolver novos programas ou participou de iniciativas 

regionais e nacionais que explicitam o interesse da comunidade em atrair os programas 

ou de dar visibilidade aos resultados já alcançados. 

 

Para corroborar essa afirmação, apresentaremos algumas premiações e 

constatações dos entrevistados que exemplificam o fato da comunidade dar 

continuidade e encadear ações a partir da experiência que tiveram no PRODER.  

 

Em 1999, o município candidatou-se à premiação do Programa Gaúcho da 

Qualidade e Produtividade. Através da auditoria realizada o município alcançou a 

pontuação necessária para ser a primeira Prefeitura Municipal a receber essa distinção 

no Rio Grande do Sul. 
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Em 2001 foi lançado um programa denominado “Amor pela Vida” que 

congrega diversas ações relacionadas à saúde e à qualidade de vida, no qual está 

inserido o Programa Emagrecendo Ponto a Ponto, coordenado e financiado pela USP. 

Este programa incentivou o recente interesse da UNICOR em iniciar um programa de 

acompanhamento a distância dos 460 participantes. 

 

Nesse mesmo ano, o prefeito municipal candidatou-se à premiação nacional do 

Prêmio Mário Covas, uma iniciativa do SEBRAE Nacional que procura valorizar o 

desempenho de líderes públicos na gestão de municípios que incentivam o 

desenvolvimento local a partir de modernas práticas gerando um ambiente favorável 

ao empreendedorismo.  

 

Em junho de 2002, o prefeito de Lagoa dos Três Cantos recebeu da diretoria do 

SEBRAE/RS o título de PREFEITO EMPREENDEDOR  pela atuação e resultados 

alcançados no exercício da gestão. 

 

Em 2002, o município através da comunidade e Prefeitura Municipal organizou 

e lançou o 1º. LAGOAFEST,  evento cultural que atraiu 10.000 pessoas ao município 

e que divulgou a cultura,  artesanato e gastronomia local. 

 

Esse evento será realizado novamente em 2003 e agregará uma mostra sobre a 

produção de produtos e serviços da economia municipal. 

 

Para corroborar, essas iniciativas que analisadas à luz da história recente do 

município estão baseadas na capacidade local de confiança, coesão social, participação 

e determinação de investimentos em novos projetos, faremos a seguir a ilustração de 

depoimentos de alguns entrevistados. 

Srta. Adriana:   “A gente percebe que um programa puxa o outro”  

Sr. Claudir:  “ Todos os programas que são lançados aqui dão certo” 
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Sr. Nilson: “Os projetos que foram eleitos e iniciados durante o PRODER como: 

Programa de Suínos, Projeto de Turismo, Parque da Lagoa. Todos nos deram crescimento 

profissional e ainda estamos colhendo os frutos”. 

 

Aliado a essas evidências já mencionadas acrescenta-se outras que prosperaram 

e foram desenvolvidas diretamente das ações decorrentes do PRODER.  São elas: 

− Projeto Experimental PRODER na escola, que incentivou os jovens da 7ª e 8ª 

série a identificar novas oportunidades no município; 

− Projeto uma bandeira em cada lar, liderado pelos alunos e que estimula o 

amor à Pátria e o respeito aos símbolos nacionais; 

− E, principalmente a partir da participação da comunidade nos eventos 

propiciados pelo PRODER, criou-se uma lógica de discussões, redes de 

conversações que incentivaram as lideranças locais a adotarem práticas 

utilizadas na metodologia do Programa; 

− Esse fato demonstra a capacidade local de assimilação e de internalização de 

episódios que oportunizaram resultados positivos, reforçando-se mutuamente 

na busca de alternativas inovadoras e eficazes. 

 

Segundo os relatos, os principais resultados percebidos estão relacionados à 

organização das potencialidades locais, a busca de soluções para carências do 

município e incentivo ao empreendedorismo. 

 

Considera-se que um resultado significativo para a economia local foi a 

abertura e legalização de 59 empresas no período de 1998 à 2001, gerando 153 

empregos para a comunidade. 

 

Destacam-se os empreendimentos relacionados com o programa de turismo do 

município, sendo que o mesmo pertence a “Rota das Terras” e foi o primeiro 

município a formatar um roteiro turístico interno. 
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Com relação aos empreendimentos turísticos, a maior resposta foi dos 

empreendedores do Parque da Lagoa, que atraem na época de verão em torno de 2000 

pessoas no parque. 

 

De certa forma, alguns resultados obtidos com a participação efetiva das 

pessoas nos comitês setoriais e nos projetos especiais que surgiram a partir dos 

propósitos do programa, foram estruturantes, no sentido de oferecer elementos para 

seguimento, segundo a lógica de desenvolvimento da economia local. 

 

Várias potencialidades como a habilidade para o trabalho em couro, as 

costureiras, a gastronomia local, como outras oportunidades, passaram a ser 

encadeadas e entendidas como sinérgicas dentro do planejamento estratégico. 

 

Dentre as questões que foram implementadas por intermédio da definição 

estratégica de áreas de suporte estão destacadas as obras de infra-estrutura, 

coordenadas pela prefeitura a partir do reforço dado pela comunidade. 

 

 

5.4 – DIMENSÃO DE CAPITAL SOCIAL VERSUS  DIMENSÃO DE RESULTADOS DO 

PRODER 

 

Nesse momento, torna-se necessário retornar à questão de pesquisa  e a partir 

das evidências levantadas e da teoria consultada ter subsídios para respondê-la. 

 

Como teria o capital social influenciado a sustentabilidade do PRODER – 

Programa Desenvolvimento Local do SEBRAE em Lagoa dos Três Cantos? 

 

Com certeza, a pergunta  remete a experiência de implantação do PRODER que 

a pesquisadora obteve nos últimos quatro anos em 213 municípios do Rio Grande do 

Sul . E a partir dessa possibilidade de atuar na coordenação, as inquietações referentes 

aos fatores que associavam características do ambiente aos resultados do programa nas 
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várias localidades e diferentes desempenhos. As observações empíricas, permitiram 

algumas conclusões que associam características dos municípios às respostas  das 

comunidades e as proposições do PRODER.  

 

As principais conclusões residem no fato do aproveitamento do programa para 

estruturar possibilidades locais e a adesão das localidades em utilizar ferramentas e 

métodos continuamente no intuito de dar sustentabilidade ao processo de 

desenvolvimento local. 

 

Em alguns municípios, percebia-se o estabelecimento de uma relação de 

dependência com o consultor responsável, ou a elaboração de planos e projetos 

específicos que não estavam sinérgicos entre si. Em outros não tinham a confiança 

entre si e nas lideranças constituídas. Em suma, não existia um ambiente favorável, 

que oportunizasse as condições necessárias para a implantação com êxito do 

Programa. 

 

Porém, percebia-se que em Lagoa dos Três Cantos, as respostas eram 

diferenciadas, os projetos exploravam anseios da comunidade, a participação era 

efetiva e as lideranças estavam integradas na visão futura do município. 

 

O quê então diferenciava Lagoa dos Três Cantos dos demais municípios? E 

quais foram as influências dessas características para sustentabilidade do PRODER ? 

 

Após as observações, acompanhamento e principalmente após o início de 

levantamento de evidências, concluí-se que era o ambiente favorável – e basicamente 

o CAPITAL SOCIAL. 

 

Diante desse contexto, buscou-se então identificar especificamente quais eram 

as evidências a partir de informações históricas e atuais que ilustram quanto os 

indicadores selecionados por Putnam (1996) – confiança, coesão social, participação, 
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civismo e nível de projetos e pleitos influenciaram a sustentabilidade do Programa de 

Desenvolvimento do SEBRAE em Lagoa dos Três Cantos. 

 

Considera-se que a argumentação para responder à questão de pesquisa está 

principalmente no senso de comunidade presente nos moradores de Lagoa dos Três 

Cantos; na busca perseverante do bem público em detrimento do individual, do quanto 

à comunidade deseja “inspirar confiança” e de “dar certo”. 

 

A herança da comunidade está no seu estoque de capital social e na 

reciprocidade que se estabeleceu como regra, na maneira como regulam seus conflitos 

ou como resolvem seus dilemas de forma coletiva. 

 

O ambiente favorável estabelecido é um somatório das conexões entre as 

conquistas individuais e os resultados coletivos e, principalmente, o convívio próximo 

e o significado que a comunidade tem de si mesma. Sendo assim, o objetivo geral 

desse estudo é analisar a sustentação em longo prazo do PRODER no município de 

Lagoa dos Três Cantos. 

 

Putnam (1996) e Coleman (1988) comentam a importância de reconhecer que o 

capital social diferentemente do capital privado, tende a reforçar a equação de quanto 

maior a oferta e o uso do capital social, maior é a sua tendência de aumentar. 

 

Para melhor visualizar as conexões, ligações e potenciais ações que são a causa 

do ambiente favorável, foi elaborado um mapa de associação de idéias de Lagoa dos 

Três Cantos (FIGURA 6) que será explorado no seu conteúdo e significado para analisar 

como o capital social influenciou na sustentabilidade do PRODER em Lagoa dos Três 

Cantos. 

 

 

 



FIGURA 6 
Mapa de associação de idéias de Lagoa dos Três Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de sucessão por 
consenso candidato único 

Processo de 
emancipação 

A comunidade é pequena, o que 
facilita a comunicação bca à boca O associativismo existe há 

mais de 30 anos 

Há harmonia entre a população – o 
“pendura” é comum no comércio 
local 

Há um princípio muito 
grande de auto-estima do 
povo 

Aqui é o lugar onde as 
coisas dão certo 

O clima de confiança 
aparece no associativismo 
local 

As pessoas gostam de 
cultivar suas tradições 

Os interesses coletivos são 
maiores que os individuais 

Existe muita união, temos 
vários grupos de dança, bolão, 
coral 

Quando tem alguma decisão maior 
é feita reunião em vários segmentos 
da comunidade 

As pessoas se 
aglutinam para 
comemorações 

Mais de 50% da população 
participou da reunião do 
orçamento participativo 

Na política há interesses 
pessoais, mas os coletivos são 
maiores 

As pessoas se uniram 
mais 

O Prefeito se 
preocupa com o bem 
estar das pessoas 

O Prefeito busca 
programas fora 

A comunidade se 
envolve mas a 
prefeitura tem que 
puxar 

Aqui os projetos dão 
resultados 

     Trabalha com pesquisas    de 
satisfação e de interesses    da 

comunidade 

As pessoas se negam a 
brigar com seus vizinhos 
por política 

Há positividade nas 
pessoas 

94% acreditam que o local 
é promissor 
97% das pessoas são 
felizes por morarem aqui 

A comunidade mobiliza-se em 
situações de doença e 
calamidade 

Reunem-se em grupo 
e elegem prioridade 

A comunidade 
responde sempre que 
são chamados 

As pessoas fazem parte dos 
conselhos e direcionam as 
verbas do orçamento 

Os líderes de cada 
comunidade definem as 
prioridades do Plano 
Anual 

Decreto de Metas que 
é do conhecimento de 
todos 

COMUNIDADE DE LAGOA 
DOS TRÊS CANTOS 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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As constatações da pesquisadora como observadora participante nesses anos de 

coordenação do Programa e de acompanhamento em Lagoa dos Três Cantos, permitem 

relatar que desde o início houve manifestação declarada das lideranças em receber o 

programa, demonstrando interesse nos resultados que poderiam obter através da 

proposta do SEBRAE. 

 

Para identificar as evidências e subsídios que atendem ao objetivo geral da 

pesquisa foram definidos objetivos específicos que nortearam as discussões a seguir, 

 

As manifestações que evidenciam a existência de capital social são percebidas a 

partir de três premissas, que desdobradas formam o mapa de associação de idéias. 

Essas idéias demonstram as influências de quanto o capital social contribuiu para que 

as ações e projetos iniciados pelo PRODER venham a obter sustentação ao longo do 

tempo no município. 

 

A primeira premissa – o fato de a comunidade ser pequena. Esta qualidade 

justifica a questão relacionada principalmente às regras de reciprocidade, ou seja, há 

entre os membros da comunidade um pacto, que não é legal e sim informal no qual o 

convívio, a regularidade dos encontros estabelecesse o coletivo. É comum para as 

pessoas a festividade, os encontros religiosos, culturais e esportivos.  É  significativo o 

número de 50 associações. Torna-se uma prática a participação em conselhos para 

decidir o futuro, os recursos e as metas. Existem várias representatividades na mais 

diversas localidades do município. As pessoas quando chamadas participam e 

orientam a destinação de verbas e garantem  a continuidade dos programas prioritários 

e estratégicos para toda a comunidade. 

 

Nessa premissa, observa-se que tanto a orientação futura dos planos 

estabelecidos durante a aplicação do PRODER quanto a decisão de estabelecer metas 

até 2005 são decorrentes do efetivo comprometimento e participação da comunidade e 

das lideranças. Este comprometimento e decisão de dar continuidade são representados 

pelo dado de 97% de pessoas pesquisadas mostrarem-se felizes por morarem em 
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Lagoa dos Três Cantos e no número de 94% de acreditarem que o município é 

promissor.  

 

A segunda premissa, refere-se ao processo de emancipação, no qual a 

comunidade exercitou com afinco a busca de autonomia, e exerceu o processo 

participativo para as escolhas coletivas. Embora a lógica utilizada pela comunidade 

seja permeada pela construção de associações e cooperativas há mais ou menos 30 

anos, nota-se que a emancipação foi um fator desencadeante e fortalece as relações 

sociais entre os munícipes. As evidências históricas e os relatos dos entrevistados 

retratam esse contexto.  

 

Utilizando-se como cenário de análise o mapa de associação de idéias percebe-

se as ligações e percepções que a comunidade teve a partir dessas vivências. 

 

A ritualização dos encontros, reuniões e debates foram ligas para o 

estabelecimento dos ganhos do coletivo e reforço das regras de reciprocidade em 

relação as diferenças de posicionamento e opiniões políticas. Identifica-se em Lagoa 

dos Três Cantos, a qualificação de comunidade cívica, como Putnam (1993) 

denominou. Mas mesmo assim, a comunidade não  está livre de conflitos, e seus 

cidadãos embora atuantes, desenvolveram entre si algumas características que formam 

um ambiente de respeito e confiança uns nos outros; caracterizado pelos projetos que 

constróem juntos e os desafios comuns que assumem. 

 

Portanto, considera-se que a conquista da emancipação foi além do simples 

estabelecimento do território e constitui-se num importante mecanismo de 

compartilhamento. Um exemplo significativo é a sucessão municipal que tem 

nomeado um único candidato nas duas últimas eleições para prefeito. 

 

Desse modo, tanto a comunidade interage de forma que haja redes de  

conversão, no qual os interesses coletivos são maiores que os individuais, como a 
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liderança pública demonstra preocupação com as pessoas, procurando o bem estar da 

população e o atendimento de necessidades. 

 

Uma situação presente nesse ambiente da cidade é a posição com a qual a 

liderança que a Prefeitura exerce é percebida. Embora, essa seja uma constatação,  

percebe-se também o reconhecimento dos munícipes e a confiança que depositam nos 

líderes. Talvez por isso, a grande maioria dos entrevistados afirme que a comunidade 

tem comprometimento e se envolve sempre que é “chamada”, mas credita à prefeitura 

a atração de recursos,  novos projetos e investimentos. 

 

Nesse sentido, avalia-se que a capacidade que os moradores têm de trabalharem 

em conjunto atrelada ao acreditar que “estão sempre pensando em melhorar, que os 

projetos dão certo na cidade, juntamente com a constante preocupação do Prefeito, 

estabelecem o ambiente de continuidade dos programas”. Considerando que até hoje 

nas reuniões e discussões de planejamento são utilizados os planos desenvolvidos no 

período de implantação do PRODER e, muito mais do que isso, ainda hoje são 

utilizadas as ferramentas, os métodos para análise de situação e tomada de decisão que 

os orientam para o planejamento do futuro do município. 

 

A terceira premissa; a existência de ações de cooperação há mais de 30 anos na 

região tem se caracterizado como uma importante fonte de formação do Capital Social 

– Local. 

 

Durante as entrevistas foram relatadas situações relacionadas à lógica de 

interação das pessoas. Foi relatado que as primeiras experiências associativas 

iniciaram com os produtores rurais, no compartilhamento de máquinas agrícolas e no 

sistema de troca de sementes. Além disso, o fato da comunidade cultivar algumas 

tradições e comemorações sempre uniu as pessoas. O clima de confiança existente e a 

cooperação voluntária explicitados nos exemplos citados, como o caso do incêndio ou 

da doença que acometeu um morador, assim como as festividades e a cooperação 

voluntária traduzem a grande auto-estima da comunidade. 
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Percebe-se então que é uma comunidade que busca cultivar esses valores e 

princípios. Um dos entrevistados comentou inclusive “somos um oásis na região” . Essa 

diferenciação foi exposta por outro entrevistado, o Sr. Claudir que comentou o 

seguinte: “Não estava aqui no início do Programa mas estava em outro município que 

também tinha PRODER e confesso que os resultados são muito diferentes. Aqui já existia 

uma sinergia entre as pessoas que facilitou. E depois eles acreditam e aproveitaram o 

máximo” (QUADRO 11). 

 

Concluindo acredita-se que essas considerações de certa forma fazem parte “do 

inconsciente coletivo” e as pessoas buscam soluções conjuntas. A cada evento, a cada 

situação vivenciada com êxito, a cada possibilidade que tem de divulgar os resultados, 

percebe-se que aumentam os resultados, percebe-se que aumentam os ativos de capital 

social e por consequência o elo que estabelecem entre si. 

 

Por último, o desejo de serem melhores e de desenvolver o município, desperta 

nas pessoas o interesse na continuidade dos programas que contribuam para o 

desenvolvimento local; por isso constata-se que os projetos que foram pensados 

durante o PRODER e que hoje estamos operando, como: PRODER na escola, os 

empreendimentos em expansão ou atuação de outras ações complementares, fazem 

parte do dia-a-dia da comunidade e lideranças Trescantenses.  

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 – CONCLUSÕES 

 

A conclusão deve ser também a ocasião de um retorno crítico às escolhas 

metodológicas e sua operacionalização para responder às questões propostas na 

pesquisa. Primeiramente verificamos que o capital social é fundamentalmente 

diferente do capital econômico e exige regras próprias para sua criação, acumulação e 

utilização produtiva. Enquanto o capital econômico se deprecia à medida que é 

utilizado, o capital social se acumula e se multiplica cada vez mais  constituindo uma 

outra forma de riqueza de uma sociedade que potencializa a utilização do segundo. 

 

Para o desenvolvimento de programas como o PRODER do SEBRAE, cada 

cidade tem de ser pensada como única em suas virtudes e portanto abordada com 

enfoques diferenciados que permitam explorar essas potencialidades em benefício da 

comunidade. Compreender, avaliar e estimular o capital social, revelam-se objetivos 

fundamentais para o sucesso deste tipo de programa e portanto essa  dimensão deve ser 

incorporada em sua metodologia.  

 

Aplicar o conceito de capital social em uma escala regional ou nacional levanta 

a questão se o capital social conduz a resultados em produtos que são  mutuamente 

benéficos para todos em uma região ou nação. 
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Há a necessidade de distinguir cuidadosamente entre o que pode ser visto como 

mecanismos de confiança e o conteúdo político e idéias transmitidos através destas 

redes e inseridos nestas normas. 

 

A relação entre capital social e a sustentabilidade do PRODER em Lagoa dos 

Três Cantos é evidenciada tanto pelos resultados obtidos pela ação da metodologia do 

PRODER como pelos dados significativos da lógica de desenvolvimento do programa, 

que foi assimilado e continuado pela comunidade. 

 

Os resultados quantitativos esperados como indicadores de êxito pelo programa 

foram plenamente atendidos: 59 novas empresas e a geração de 153 empresas 

definiram esses propósitos. Porém, para fins desta pesquisa, desejava-se ir além, 

identificar outros resultados e mais ainda quais eram os fatores que os desencadeavam. 

 

No cerne da pesquisa realizada verifica-se o senso de comunidade presente em 

Lagoa dos Três Cantos, a capacidade de resposta e o pensar coletivo da comunidade, a 

maneira como planejam e direcionam as ações futuras. 

 

O ambiente favorável constat ado em Lagoa dos Três Cantos, a partir do 

conhecimento das várias formas e mecanismos de interação, fortaleceu os ideais de 

busca das soluções através da ação coletiva. 

 

Os resultados demonstraram o empoderamento da população, a forma como 

estruturaram suas idéias em projetos e executaram seus propósitos. 

 

As evidências da existência de capital social em Lagoa dos Três Cantos 

conferiram ao município a percepção da importância dada às regras de reciprocidade e 

a confiança como principais ativos da comunidade. Desta forma, relaciona-se 

diretamente as rotinas que prontamente estabeleceram-se nas reuniões dos comitês, no 

acompanhamento e monitoramento dos projetos elencados e celebração dos resultados. 
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O interesse dos munícipes, incluindo as lideranças, têm contribuído 

significativamente para aumentar a cooperação local. Desta maneira, a tendência 

reforça o que Putnam registrou como “círculos virtuosos” em sua pesquisa na Itália 

Cívica. 

 

Além dessas constatações, a influência do capital social sobre as proposições do 

PRODER foi percebida em Lagoa dos Três Cantos pela capacidade de absorção das 

ferramentas e métodos de organização das demandas locais, aproveitamento das 

potencialidades e a transformação em ações concretas beneficiando a comunidade 

como um todo. 

 

Como propósitos desta pesquisa também é interessante ressaltar a importância 

da reflexão científica sobre a prática desenvolvida pelo programa do SEBRAE. Neste 

sentido, torna-se relevante comentar a necessidade de se reavaliar a aplicação 

homogênea de programas de desenvolvimento local que considerem outros fatores 

além dos econômicos, que permitam uma análise mais criteriosa do ambiente local, a 

partir dos indicadores de capital social. 

 

A validade desta pesquisa, além de contribuir para adequações necessárias à 

implantação do PRODER, tais como a necessidade de um diagnóstico preliminar que 

possibilite avaliar o contexto local, colaborou para readequar os investimentos 

realizados pelo SEBRAE nas diversas regiões do Estado, assim como para a 

necessidade da elaboração de outras metodologias que despertem e promovam a 

formação de um ambiente favorável para o desenvolvimento local, incentivando o 

empreendedorismo e a manutenção dos pequenos negócios no mercado. Concluindo, a 

partir do conhecimento da comunidade e das evidências pesquisadas, pode-se dizer 

que a existência de capital social no município de Lagoa dos Três Cantos influenciou 

significativamente nos resultados do PRODER e na sustentabilidade das proposições 

de desenvolvimento do município. 
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As considerações anteriores mostram que as premissas que sustentam o 

PRODER partem do princípio de que, para desenvolver a comunidade, é preciso 

despertar o empreendedorismo individual e coletivo, incentivar a cooperação, 

estimular as redes de conversação e aprofundar a participação. Para que isso ocorra é 

necessário incentivar práticas que favoreçam esses ativos. 

 

Na opinião da pesquisadora, a resposta à questão de pesquisa é a de que as 

ações desenvolvidas em comunidade podem ter um impacto considerável na mudança 

de vida das pessoas dessas comunidades, mesmo que sejam realizadas por uma 

pequena parcela de pessoas. 

 

Presume-se que, ao investigar o impacto das ações comunitárias sobre o 

processo de desenvolvimento local, verificou-se que o problema do desenvolvimento 

é, essencialmente, um problema de empoderamento e de acesso às decisões que 

influem no todo. Além disso, este impacto também é influenciado quando as ações 

comunitárias introduzem novos padrões (horizontais) de organização e novos 

(participação) de regulação de seus conflitos. 

 

Porém, tal investigação não poderá ser feita com os velhos instrumentos 

analíticos-conceituais da economia tradicional. Ao fazer isto, deverá lançar-se mão de 

abordagens como a teoria do capital social e de outras teorias correlatas que tentam 

explicar e entender os fenômenos da cooperação, das redes e da participação, os quais, 

juntos, constituem os “aminoácidos” de uma nova concepção de desenvolvimento que, 

em si mesma, já significa a superação do desenvolvimento. 

 

 

6.2 – LIMITAÇÕES 

 

Uma vez que a pesquisa centrou-se na avaliação de um único caso, surgem 

limitações que devem ser referidas.  
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Primeiro, e mais importante, há que se considerar que os resultados obtidos em 

Lagoa dos Três Cantos não podem ser generalizados, uma vez que, cada cidade possui 

características únicas e fatores além do capital social que podem influenciar o 

desempenho de programas de desenvolvimento local. Desta forma, somente estudos 

em larga escala poderiam ser efetivos no estabelecimento de regras mais genéricas 

sobre a questão pesquisada. 

 

Como segunda limitação, destacamos que o processo de coleta de dados, 

através de entrevistas e evidências, mesmo que seguindo uma metodologia de 

transcrição clara e fiel, está sujeito a algum grau de subjetividade, tanto por parte dos 

entrevistados quanto por parte do pesquisador na sua interpretação final. 

 

A maior limitação no entanto está em que o capital social, à semelhança de 

outros elementos nesta área, é um fator essencialmente intangível, que não pode ser 

facilmente observado ou quantificado.  Desta forma, o que se buscou avaliar neste 

estudo foi apenas as suas evidências e efeitos, na forma de atributos, comportamentos,  

projetos, conquistas e expressões da comunidade.    

 

 

6.3 – SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Diante das limitações expostas surgem diversas possibilidades para novas 

pesquisas, a serem endereçadas para estudos posteriores. 

 

Dentre elas está a realização de um estudo amplo com maior número de 

municípios, avaliando comparativamente comunidades com baixo e alto estoque de 

capital social. 

 

Também como uma segunda área de extremo interesse está o mapeamento de 

um maior número de indicadores de capital social, inclusive buscando a agregação de 

elementos quantitativos como forma de medição do capital social. 
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Como um terceiro item de pesquisa, avaliar os fatores desencadeantes e 

motivadores para a formação de capital social numa determinada comunidade. 

 

Quarto, visualiza-se como um projeto de melhoria, tanto de programas do 

SEBRAE como de programas de gestão pública, a identificação de metodologias de 

intervenção que permitam estimular a formação desse capital social como forma de 

facilitação do desenvolvimento local. 
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ANEXO 1 

Seminário para Definição de ProJetos Estratégicos 

(Vide relatório já entregue e em vosso poder). 



SEBRAE REPRODER 
RS 

SEMINÁRIO PARA DEFINIÇÃO DE PROJETOS 

DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE 

LAGOA DOS TRÊS CANTOS 



2.3.2 ESTRUTURAÇÃO DO NDI 

O consultor líder e o Coordenador do NDI reuniram-se para organizar 

fisicamente o Núcleo e estabelecer rotinas do seu funcionamento, ficando o 

mesmo sediado na Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos. 

2.3.3 CAPACITAÇÃO DO COORDENADOR DO NDI 

Foi realizado um encontro em nível microrregional em parceria com o 

Balcão SEBRAE que capacitou os coordenadores para o exercício das atividades 

estabelecidas para o NDI e para o gerenciamento dos projetos elaborados. 

2.3.4 CAPACITAÇÃO EM MÓDULOS COMPORTAMENTAIS I E 11 

Essa etapa do Programa, teve como objetivo desenvolver 

comportamentos favoráveis para o gerenciamento dos planos de desenvolvimento 

municipal. O evento contou com a presença dos parceiros, comitês, coordenador 

do NO I, Consultor Líâer e da Consultora de Apoio que desenvolveu os trabalhos. 

2.4 SEMINÁRIO PARA DEFINIÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

O objetivo do Seminário de Definição de Projetos Estratégico, foi 

revisar os projetos desenvolvidos no Seminário Setorial do PRODER, discutindo e 

partilhando novas ações para o desenvolvimento municipal. Contou com a 

participação do Coordenador do NDI, integrantes dos Comitês Setoriais e Gestor, 

representantes das entidades parceiras, secretários, representantes do poder 

legislativo e alguns participantes do seminário setorial do PRODER e 

empreendedores já comprometidos com projetos específicos. 

2.5 SEMINÁRIO SETORIAL DE EDUCAÇÃO 

Considerando a experiência positiva que ao longo da vivência do 

PRODER e REPRODER dos resultados positivos se encontrou com a 

mobilização de estudantes, buscou-se através deste Seminário criar uma nova 

consciência das educadoras do Município, com o espírito dos Programas 



REPRODER e da excelente contribuição que o Setor de Educação poderá ter não 

só nas ações imediatas como na mudança comportamental que se está buscando 

nos Municípios. 

2.6 O PRODER NA ESCOLA 

Foi dada continuidade ao Projeto Experimental do PRODER NA 

ESCOLA, o que levou a· elencar 04 dos projetos selecionados e desenvolvidos 

pelos alunos das escolas. 

2.7 UMA BANDEIRA EM CADA LAR 

Foi montado, dado suporte e acompanhamento para a execução de um 

projeto de caráter cívico e social para a instalação de cerca de 300 bandeiras do 
I 

Brasil na zona urbana e rural deste município, o· que mereceu destaque na mídia 

regional, municipal, estadual e nacional. 

Este projeto inclusive granjeou ao ex-prefeito do município Ernor 

Weber uma condecoração e distinção ao município pelo ato cívico de culto ao 

símbolo maior da Pátria. 

2.8 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 

Durante o período de vigência do REPRODER o Consultor Líder 

acompanhou os planos de ações dos projetos elencados ao ·longo do Programa, 

através de visitas periódicas aos Comitês Municipais e ao Núcleo de 

Desenvolvimento e diretamente aos empreendedores. Detectadas as 

necessidades setoriais, foram encaminhados consultores especialistas para 

desenvolver trabalho pontual dos projetos nos setores onde foram identificadas as 

necessidades. 

2.7 SEMINÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIOS 

Neste Seminário, foram identificadas as oportunidades reais de 

negócios para os setores priorizados, potencializando-as em projetos para futuros 

empreendedores. 



2.8 ENCONTRO MUNICIPAL DE RESULTADOS 

No Encontro Municipal de Resultados, apresentou-se os projetos, as 

ações desenvolvidas e os resultados alcançados até o momento, enfatizando-se o 

retorno obtido pelo município e os efeitos gerados na comunidade, recomenda-se 

as ações de continuidade necessárias. 



3. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO REPRODER 

Através das ações do REPRODER em Lagoa dos Três Cantos, 

buscou-se criar e expandir empresas, gerar novos postos de trabalho, 

incrementar a renda e, consequentemente, aumentar a arrecadação municipal, 

fixando o homem na comunidade. 

Assim, torna-se possível ocupar os vazios econômicos, melhorar a 

qualidade de vida, aperfeiçoar os setores e gerar uma estrutura municipal 

permanente e atuante no desenvolvimento do município. 

No quadro abaixo, apresenta-se as empresas criadas e/ou expandidas 

pelo REPRODER e o número de empregos gerados. 

Quadro 1 

Empresas Criadas e/ou Expandidas e Empregos Gerados durante o 

REPRODER 

EMPRESAS EMPREGOS 

Projeto Frango Caipira (16 empreendedores) 48 

Projeto Produção de Ovos (03 empreendedores) 18 

Projeto Copeixe (06 empreendedores) 24 

Projeto de Suinocultura intensiva (11 empreendedores) 33 

Com a conquista desses resultados durante o programa é possível 

desenvolver a comunidade como um todo. 



4. VISÃO DO CONSULTOR 

O trabalho desenvolvido através dos Programas PRODER e 

REPRODER no município de Lagoa dos Três Cantos, levou-nos as seguintes 

conclusões: 

A metodologia, dinâmica, freqüência de ações dos trabalhos do 

SEBRAE no município levou a comunidade e as suas lideranças a 

aprimorar a construção do seu município. 

O fato de o município ter sido alvo da mídia pelas ações 

desenvolvidas pelo PRODER fez com que várias entidades 

governamentais e ou privadas oferecessem novas oportunidades e 

ou planos de trabalho o que de certo modo gerou uma 

sobreposição de eventos, o que dispersou a concentração dos 

trabalhos do REPRODER. 

Teve um destaque especial o trabalho do PRESTO na região 

nomeadamente na construção do Projeto da Rota das Terras. 

O PRODER num processo inicial de mudança otimizada pelas 

ações do REPRODER, teve como mérito maior a conscientização 

que a mudança só ocorreria se os paradigmas fossem quebrados e 

houvesse um trabalhado integrado dos três poderes liderados pelo 

Setor mais diretamente ligado as atividades econômicas. 

Outra conclusão importante se conclui que nenhum dos Setores 

deveria ficar de fora do esforço de mudança, mas que teve um peso 

muito grande o comprometimento do Poder Executivo, através das 

suas Secretarias Municipais de Educação e de Agricultura, sempre 

. engajadas nos projetos. 



Em todos os projetos identificados com potencial o sucesso só 

ocorreu sempre que se conseguiu um efetivo empreendedor. 

Que as mudanças de governo municipal entre o período de ação do 

REPRODER, apresentou um período de cerca de três a quatro 

meses de baixa produção no município. 

Que o trabalho desenvolvido através do PRODER, REPRODER e 

outros programados de CAPACITAÇÃO deverão ter ações de 

continuidade principalmente visando estimular o processo de 

mudança já iniciado com o maior sucesso, principalmente nos 

Setores de atividades comercial, que ainda não estão integradas na 

necessidade para o desenvolvimento da comunidade. 

Em nosso entender a consolidação do trabalho das Secretarias 

Municipais com as entidades de classe ligadas aos Setores tanto 

primário, como secundário e terceário, através da qualificação e 

treinamento dos seus quadros de responsáveis, será a garantia da 

continuidade de um processo de desenvolvimento auto-sustentável 

com uma visão de futuro para o município e sua comunidade. 

Na realidade a mudança, o desafio ocorreu no município de Lagoa dos Três 

Cantos. 
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Três cantos 
Local: Lagoa ~;adual do 1o Grau 
Escola: Escola Xavier 
Joaquim José da Silva 
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PREFEITO MUNICIPAL: ERNOR WEBER 

VICE PREFEITA MUNICIPAL: EDUVIRGES SCHNEIDER 

COORDENADOR DO N. D. I. I PRODER: NILSON KILPP 

CONSULTOR RESPONSÁVEL: RUI PIRES 

N.0 DE NOVAS EMPRESAS INSTALADAS: Quatorze 

N.0 DE NOVAS EMPRESAS EXPANDIDAS: Quatro 

N.0 DE EMPREGOS GERADOS 
Diretos: Quarenta e cinco 
Indiretos: Quinze 

INÍCIO DO PROJETO COM O SEBRAE: 
Março /1998. 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL: 
Setembro /1998. 

SEMINÁRIO SETORIAL DE AGRONEGÓCIOS E TURISMO: 
Outubro /1998. 

SEMINÁRIO SETORIAL DE PEQUENAS INDÚSTRIAS E MPES: 
Dezembro /1998. 

PROJETOS ESPECIAIS: 
Projeto Rota das Terras, 
Clube Parque da Lagoa, 
O PRODER na Escola, 
Projeto Borghetti -As Cucas que encantam, 
Um dia de Campo. 

VJCTÓftiA MARKETINQ I RUI P'ftiRES 



LAGOA DOS 
TRÊS C'Ji!NTOS 

FUNDAÇÃO: 20 de Março de 1992 
Lei n.0 9632 

PRIMEIRA ELEIÇÃO MUNICIPAL: 03 de Outubro de 1992 

LOCALIZAÇÃO: 

O Município está localizado no Planalto Médio, na Microregião do Alto Jacuí, 
a 290 Kms, aproximadamente da Capital do Estado. 

ÁREA : 128 Kms2 

LIMITES GEOGRÁFICOS 

Ao Norte -Com o Município de Não-Me-Toque 
Ao Sul - Com o Município de Tapera 
Ao Leste - Com o Município de Victor Graeff 
Ao Oeste- Com os Município de Selbach e Colorado' 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 

A população na sua maioria é constituída por descendentes de origem 
alemã. 
Existem também algumas famílias de origem· italiana, portuguesa e 
holandesa. 

TOTAL DA POPULAÇÃO 

A população de acordo com o último Censo do IBGE era de cerca de 1500 
habitantes (800 mulheres e 700 homens). Estima-se a população jovem entre 
25 a 30°/c, do total. 

POPULAÇÃO ESCOLAR: 

~ Interna e externa, cerca de 330 alunos, 22°/c,. 

VJCTÓftiA MARKETINO I RUI PRfftES 



ANEXO 1 
Relatório Final PRODER 



~ --SEBRAE ---RS Relatório Final •PR~DER 

Proder - Município: Lagoa dos 
Três Cantos 

1. Situação inicial do Município (antes de iniciarem os trabalhos - levar em 

consideração as entrevistas realizadas com as lideranças antes do 

Lançamento), levando em consideração os seguintes aspectos: 

a) Articulação das lideranças: 

Lideranças muito bem articuladas, resultante de um governo municipal, eleito 

por consenso, resultante de um Município novo, com grandes expectativas de 

resultados. 

b) Participação da comunidade nas decisões I soluções do Município: 

Comunidade integrada e participativa, embora com objetivos poucos claros 

antes da realização do PRODER. 

O Município adotou o PRODER como base do seu Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Municipal em paralelo com a busca de oportunidades ou 

projetos do ambiente externo, junto aos governos do Estado e Federal. 

c) Visão de planejamento I potencialidades futuras e prioridades: 

Município trabalhador, com consciência clara de administrar com uma visão de 

futuro e busca permanente de alternativas interessantes a comunidade. 

2. Citar as principais ações desenvolvidas durante o programa que 

colaboraram para uma melhor articulação, mudança da auto-estima, etc .. 
~ 

Foi feito um trabalho de corpo a corpo junto as entidades ou segmentos de 

mercado divulgando os projetos e convidando a população a trabalhar. 



:_. ., 

Dedicou-se muita atenção ao ambiente rural e desenvolveu-se um trabalho 

especial junto as Escolas que resultou no projeto o PRODER NA ESCOLA. 

Apoiou-se com trabalhos de Marketing as iniciativas do CLUBE PARQUE DA 

LAGOA e apoio a desenvolvimento de foleers sobre o Município. 

3. Situação atual (estágio em que se encontra o Município após todas as 

ações desenvolvidas - reflexos do trabalho na comunidade), nos 

seguintes aspectos: 

a) Articulação das lideranças: 

Os Poderes Executivo, Legislativo e Classistas se encontram I fortemente 

comprometidos com o PRODER e com a expectativa da continuidade dos 

resultados já alcançados. 

b) Participação da comunidade nas decisões I soluções do Município: 

A comunidade está participando ativamente nos projetos embora a liderança 
I 

esteja concentrada num grupo restrito de cerca de 20/30 pessoas ligadas aos 

Comitês Setoriais. 

c) Visão de planejamento I potencialidades futuras e prioridades: 

Existe uma consciência forte de que todas as ações tem que ser planejadas e 

orientadas com Metas, Objetivos específicos, Claros, exeqüíveis e 

mensuráveis. 

O esforço irá nesta Segunda fase, só direcionado principalmente ao setor 

Primário e aos jovens. 

4. Situação atual do Centro de Inovação e do Coordenador 

O Núcleo de Desenvolvimento e Inovação, está funcionando atendendo as 

necessidades do PRODER, junto ao Balcão Sebrae Franquia. O fato de 

Coordenador do NDI ser a mesma pessoa responsável pelo Balcão, tem 

apresentado os melhores resultados no desenvolvimento dos Projetos. 



O Coordenador está tendo também uma participação bastante ativa também 

no projeto o PRODER NA ESCOLA. 

Destacamos neste Município o projeto experimental o PRO DER NA ESCOLA e 

PARQUR CLUBE DA LAGOA, montado com o suporte de um Plano 

Estratégico de Marketing. 

5. Sugestões e recomendações do consultor: 

Este Município pela resposta que deu ao PRODER, deve ser considerado 

como um destaque e citado como um CASE de Sucesso do PRODER. 

Recomendamos dar continuidade as ações especiais em curso como: 

• Projetos PROOER NA ESCOLA 

• Projeto CLUBE PARQUE DA LAGOA 

• Divulgação de produtos coloniais ou típicos da região. 

• Suporte ao projeto da A C I Trescantense. 

• Município recomendado para o REPRODER. 

Início do Projeto Fev./1998. 



ANEX02 
Fotos ilustrativas de Lagoa dos Três Cantos 
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ANEX03 
Avaliação Administrativa - Lagoa dos Três Cantos 
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Avaliação Admi1tistrativa 

Lagoa dos Três CantoS -RS 
Gráficos 

Dezembro/2000 
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AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO- LAGOA DOS TRÊS CANTOS- RS 

RELATO RIO GERAL 

27 e 28 de DEZEMBRO de 2000 

RESIDÊNCIA DO ENTREVISTADO: 

Cidade ..................................................... 
Linha Glória •.•........•............................••..... 
Linha Vila Seca .....•......•....•.•..•........•.....••..... 
Linha Vitória/Linha Santana ••..•..•••...•.•.......•.••••.•• 
Linha Kronenthal ••••.••.•.•••••..•.•...............••...••. 
Linha Colorado/Linha Etelvina ••.•.••...•..•.•.•.•.•••...... 
Linha São Paulo/Mantiqueira .•.••••..•........•....•.••.•.•. 
Linha Cinco I rrnãos ........................................ . 
Linha Oge ri z a ...•........•.•............................... 
Linha Guaiana .....•.•..................................•... 

SEXO DO ENTREVISTADO: 

Masculino 
Feminino 

FAIXA ETÁRIA: 

De 16 a 19 
De 20 a 29 
De 30 a 39 
De 40 a 49 
Superior a 

anos •..•.........•..•.•...•..•....••..••••••.•.• 
anos ....•.....••...........•..... · .• · · · • · • • • • • • • 
anos •.....•...•...••..•......• · ....• · · · · · . · · • · · • 
anos ••...••.••••..••••••..• · . · • · · •. · • · · • • • · • · • • · · 
50 anos ...••.•....•••......•.•....•.•.•.•.•••••. 

GRAU DE INSTRUÇÃO: 

Sem instrução/ alfabetizado .•..•.•....•...........•••••..•.• 
Primeiro grau incompleto/completo ..................•.•..•.• 
Segundo grau incompleto/completo ........................•.. 
Superior incompleto/ completo ••.... ·· ....................... . 

PROFISSÃO: 
~ 

Agricultor .•........•...•..•••..•.......................... 
Dona de c as a ............•........••••........••..••••..•••. 
Funcionários públicos •.••.....•............. · . · ........... . 
Aposentado ...........•....•••..••••••..•....••..••.••...••. 
Autônomo ...•.•.. i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estudante/professor ......•.•......................••....... 
Comerciante ............................................... . 

41,35 
14,42 
5,77 
5,77 
5,77 
7,69 
6,73 
3,85 
3,85 
4, 81 I 

56,73 
43,27 

3,85 
16,35 
24,04 
22,12 
33,65 

22,12 
53,85 
18,27 
5,77 

55,77 
18,27 
4,49 
4,81 

. 4,17 
7, 69 
4,81 

------------------------------------------------------------------------------



\.• 
'•. 

---

100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

------------------ ----- ---------- _ __..----------~- ---
·-:: 

· ·- :E.M}iJitA·ÇA.-o·-A.uSTJITIMOS4A-NU5 DE MANDATO, QUE NOTA DE O A 10 

-/;'~d_d~"~A~IÀPARA OS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

PRi=FEITURA NA ÁREA DE SAÚDE 

. ·:MÉDICOS: 

Not·a o .......................................... 
Nota 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 03 .......................................... 
Nota 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 06 ...................... •.• ................ . 
Nota 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 09 ......................................... 
Nota 10 .•........................................ 
Não souberam avaliar 

MEDIA DAS NOTAS 

5,77 

0,96 

3,85 

1,92 

5,77 

16,35 

12,50 

13,46 

20,19 

10,58 

6,73 

1,92 

6,2 

,~sm.n~~o~.oo~~3.mais~~1.~9~2.s=s.;77mL 
0,00 w 

Média Nota O Nota 01 Nota 02 Nota 03 Nota 04 Nota 05 Nota 06 Nota 07 Nota 08 Nota 09 Nota 10 NSA 

.· . . . . . . . . '·. . . . ·. . .· -· . . .·.:·.- .-· .. . -~-. -:·.-.--:-.·. . .. ·.... . 



---- ---- -

PELA Ao:MJNISTRAÇÃO COMO UM TODO: 

Nota o 0,00 

Nota 01 o,oo 

Nota 02 ......................................... 0,00 

Nota 03 ......................................... o,oo 

Nota 04. e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e • e e • • I e e e • e e e e 0,00 

Nota os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 3,85 

Nota 06 ......................................... 3,85 

Nota 07 . . . . . .................................... . 1"3 1 4 6 

Nota 08 .......................................... 40,38 

Nota 09 18,27 

Nota 10 16,35 

Não souberam avaliar 3,85 

}.1EDIA DAS NOTAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8, 1 

100,00 

80,00 

60,00 

38 

20,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3,85 3,85 

0,00 

Nota O Nota 01· Nota 02 Nota 03 Nota 04 Nota 05 Nota OS Nota 07 Nota 08 Nota 09 Nota 10 NSA Média 
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QUAL A PRIMEIRA OBRA QUE O FUTURO PREFEITO DEVERÁ REALIZAR? 

(Espontânea) 

Consertar estradas rurais 16,35 

Habitação ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 

Saúde (postos/médicos) 6,73 

Educação 2,88 

Hospital 8,65 

Parque da lagoa 5,77 

Gerar empregos 0,96 

Pavimentação 7,69 

Terminar o que foi iniciado 1,92 

Consertar ponte . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . - . . . . . . . . 1,92 

Outras providências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,65 

Não responderam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,54 



-.. ~~ -----_ __, ____ _ 
--- --------------- - - - - - ---- - -- -- ----.- --~ - ------ --

O QUE VOCÊ MAIS ESPERA DA PRÓXIMA ADMINISTRAÇÃO? (Espontânea) 

Continuidade do trabalho que está sendo feito 21,15 

Incentivar novas empresas 4,81 

Que trabalhe pela agricultura 4,81 

Que faça uma boa administração 16, 35· 

Que trabalhe pela saúde 4,81 

Que faça o melhor em tudo 3,85 

Que continue honesto 7,69 

Que cumpre o que foi prometido 0,96 

Que ajude os humildes 2,88 

Que governe par~ todos 5,77 

Pavimentação até Não Me Toque 1,92 

Melhorar as estradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 

Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,54 

Não responderam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 



,_,1rmrm -------- == =-- -=~ :L-""" 

GOSTARIA DE TER UMA NOVA ATIVIDADE NO SEU NEGÓCIO? 

Sim 33,65 

Talvez 10,58 

Não ...•.......••......•.•.••.•.•••........•• ·'·. 55,77 

SIM 
33,65% 

-~--- ------

NÃO 
ss.n% 



QUAL? (Espontânea) 

Suinocultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 10,87 

Gado leiteiro 10,87 

Criação de galinha caipira/avicultura 13,04 

Turismo 4,35 

Artesanato 4,35 

Área comercial ................................... 17,39 

Piscicultura/pesque e pague 4,35 

Indústria ....... • ............................... . 6,52 

Não responderam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • 28,26 



'.·· 
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.. 

QUANDO QUER UM SERVIÇO OU AJUDA V AI DIRETO A PREFEITURA OU 

PRIMEIRO FALA COM O VEREADOR: 

Vai à prefeitura 

Fala com vereador 

Não responderam 

Fala com Vereador 
8,65% 

76,92 

8,65 

14,42 



- --- --= -------

NA SU~ OPJNIÃO, O FUTURO DO MUNICÍPIO É PROMISSOR? 

Sim ............................................. 92,31 

Não . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,88 

Não sabe ........................................ 4,81 



-------
---------

VOCÊ É FELIZ MORANDO EM LAGOA DOS TRÊS CANTOS? 

Sim 96,15 

Não . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85 

f 01(" 



••• 
------- ---------------- --

.. 

. Nota o .......................................... 0,00 

Nota 01 0,00 

Nota 02 0,00 

Nota 03 ......................................... 0,00 

Nota 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 

Nota 05 .................. 2,88 

Nota 06 ........... . ...................... . 1,92 

Nota 07 . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 13,46 

Nota 08 41,35 

Nota 09 ........................... 17,31 

Nota 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,27 

Não souberam avaliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85 

MEDIA DAS NOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 

100.00 

80,00 

60,00 

41,35 
<CO,OO 

20,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 2,88 1,92 
0,00 

Nota O Nota 01 Nota 02 Nota 03 Nota 04 Nota 05 Nota 06 Nota 07 Nota 08 Nota 09 Nota 10 NSA Média 

~;· •. ·. .. - ·- ·---. ~ .. . . . . .. . ._ .... - ...... .::··: .- .. ·: ~- ·:.·: :~--: · .... .-:-~-- ·_ .. . · __ · . ·_· .. -·-· ... __ ·- . . . -. . . 



= ----------- --

Nota O .......................................... 0,00 

Nota o1 ......................................... 0,00 

Nota 02 ......................................... .o, 00 

Notq. 03 ......................................... 0,96 

Nota 04 ......................................... 0,00 

Nota 05 .............................. 8,65 

Nota 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85 

Nota 07 .......................................... 22,12 

Nota 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,46 

Nota 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,27 

Nota 10 ......................................... 5,77 

Não souberam avaliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 

MEDIA DAS NOTAS ................. •.• ........ . .....•.... 7' 6 

100,00 

80,00 

~.00.~--------------------------------------------------------------------------------------~ 

40,00 

20,00 

0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 
0,00 

NotaO Nota 01 Nota 02 Nota 03 Nota 04 Nota 05 Nota OS Nota 07 Nota 08 Nota 09 Nota 10 NSA Média 



100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

20,00 

0,00 

... ______________________________________ __ 

----
----- --~-- -

- .-~ ·- ..... -··-.· .... ·---~ ..... ~.- ....... ____ _ 
DURANTE O MANDATO DE 1997 A 2000,. QUE NOTA DE O A 10 VOCÊ DARIA 

PARA O DESEMPENHO DO: 
·' . 

·PREFEITO MUNICIPAL: 

Nota O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

Nota 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

Nota 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nota 03 ......................................... 

Nota 04 .......................................... 

Nota 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nota 06 ......................... '• ...... . 

0,00 

0,00 

0,00 

0,96 

0,96 

6,73 

6,73 

Nota 07 .......................................... 11,54 

Nota 08 ......................................... 30,77 

Nota 09 ......................................... 23,08 

Nota 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,23 

MEDIA DAS NOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 8 I Q 

0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 

Nota O Nota 01 Nota 02 Nota 03 Nota 04 Nota 05 Nota 06 Nota 07 Nota 08 Nota 09 Nota10 Média 



DE QUE FORMÃ VOCÊ TOMA CONHECIM:ENTO DAS ATIVIDADES DA 

PREFEITURA: 

. Jornal ........................................... 

Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Através dos funcionários da prefeitura: 

Conversa entre amigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vereadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Não está informado 

Entre Amigos 
11,54% 

17,31 

53,85 

10,58 

11,54 

1,92 

4,81 

Rádio 
53,84% 



--- ----~-· ------

EM Qm; ÁREA VOCÊ ACHA QUE O PREFEITO TEVE MELHOR 

DESEMPENHO? (Espontânea) 

Agricultura 10,58 

Turismo 7,69 

Saúde ........................................... 15,38 

Educação 6,73 

Todas as áreas 17,31 

Estradas 1,92 

Pavimentação 7,69 

Urbanização 3,85 

Assistência Social 5,77 

Transporte coletivo/escolar 1,92 

Outros .......................................... 5,77 

Não responderam 15,38 



--.... -=-~ ~~-
--~~~----------- =-= ==- ::_:- =- = = .... ...,_., - - ..... = ==-:...= == 

, QUAL É O SEU MAIOR PROBLEMA E QUE POSSA SER RESOLVIDO PELO 

PRÓXIMO PREFEITO? (Espontânea) 

Desemprego 8,65 

Saúde (mais médicos/remédios/postos/auxílio 

odontológico) 19,23 

Agricultura 6,73 

Melhorar estradas 15,38 

Asfaltar estrada para Não Me Toque 7,69 

Melhorar ensino superior/2° grau 1,92 

habitação 3,85 

Área de esporte ................................. 1,92 

Mais assistência social ......•................... 1,92 

Mélhorar aposentadoria /salário da prefeitura 2,88 

Outros problemas 7,69 

Não responder-am ................................. 22,12 



QUAL FOI O MAIOR PROBLEl\1A DO SEU MUNICÍPIO E QUE O PREFEITO 

NÃO CONSEGUIU RESOLVER NO SEU MANDATO? (Espontânea) 

Resolveu todos 11,54 

Abastecimento de água 2,88 

Melhoria das estradas 10,58 

Saúde 12,50 

Falta de indústrias ............. ~ ........•...... 13,46 

Habitação ....................................... 1,92 

Pavimenação ...................................... 4,81 

Educação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . 1,92 

L~gação para Não Me Toque ....................... 1,92 

Incentivo à agricultura ......................... 1,92 

Outros .......................................... 9,62 

Não responderam ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,92 



.............. :. . 

. . . . . . 

. . . -, ·• ·~ :; " ', . . . ... .. '' ' ' : . , . >: • • .· '~/~ ~; ~ . . . ~::J..:~·:· c:•M 
.... ..· ... m•••- ----.. -=-=-=-~ --=--=-- -=--- ~ 

~ ---------.----------- ::_:- =- =-=- =- = = - -.-.-- ------- -..._ - ------- --

QUAL O MAIOR PROBLEMA DO SEU MUNICÍPIO E QUE O PREFEITO 

CONSEGUIU RESOLVER NO SEU MANDATO? (Espontânea) 

Conservação de estradas 23,08 

Pavimentação (asfalto/calçamento) 21,15 

Habitação 3,85 

Conservação de ruas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 

Problema de água ................................ 2,88 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 1,92 

Saúde (construção de postos/mais apoio) 11,54 

Educação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 

Outras obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,81 

Não responderam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,92 



VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO 

PREFEITO DURANTE OS 4 ANOS DE MANDATO: 

Totalmente satisfeito ...... • .................... . 72,12 

Parcialmente satisfeito 23,08 

Insatisfeito 4,81 



----
--------

LÍNGUA ALEMÃ: 

Sorríente fala .................................... 69,23 

Somente escreve ................................. 

Fal·a e escreve ................................ 

Não fala/não escreve 

Não Falaf'Não Escreve 
21,15% 

Somente Escreve 
0,96% 

0,96 

8,65 

21,15 



ANEX04 
Reportagem Jornal Zero Hora: 

"A cidade onde o patriotismo vira bandeira" 
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LAGOA DOS TRÊS CANTOS Projeto liderado por estudantes instala mastros em casas do município 

·· A cidade onde patriotismo vira bandeira 
MARCOS GIESTEIRA 
• Lagoa dos Três Cantos 

-· O hasteamento e o arriamento da bandeira do 
Brasil, um ritual diário realizado nos quartéis, 
não serão mais uma exclusividade dos militares e 
dos momentos cívicos da Semana da Pátria em 
Lagoa dos Três Cantos. . 

Mastros e bandeiras estão sendo instalados na 
maioria das 550 residências do município, na re-
gião do Alto J acuí. · 

A partir de amanhã, quando começa a Semana 
da Pátria, todos os moradores que aceitaram 

participar do projeto Uma Bandeira em Cada Lar . 
terão de cumprir uma lista de deveres, que inclui 
horários e manutenção do símbolo da Pátria. 

" ·· A iniciativa surgiu após uma viagem do ex-pre
feito e atual secretário municipal de Agricultura, 
Ernor Weber (PPB), aos Estados Unidos, em 1999. 
Weber ficou surpreso com a quantidade de bandei
ras espalhadas pelo país e com o sentimento cívico 
dos americanos. 

Quando retornou a Lagoa dos Três Cantos, o en
tão prefeito relatou sua experiência para os alunos 
de 7a e ga séries da Escola Estadual de Ensino Fun
damental Joaquim José da Silva Xavier. Juntos, 
eles decidiram asswnir a execução da proposta em 
parceria com a prefeitura. Os estudantes receberam 
na escola a orientação do Serviço de Apoio a Mi
cro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do 
Programa de Desenvolvimento de Emprego e Ren
da (Proder). 

Quatro grupos de oito alunos foram formados 
para visitar as casas no interior e na zona urbana do 
município. A equipe que conquistou mais adeptos 
- 94 no total - receberá como recompensa uma 
viagem com destino ainda não defmido. 

- O objetivo é estimular o amor à Pátria e o res
peito aos símbolos nacionais- afirma o prefeito 
Edio Schrader (PPB). 

O agente de turismo Claudir Roos, 31 anos, se 
emocionou com a iniciativa e o sentimento patrióti
co dos alunos de Lagoa dos Três Cantos: 

- O mais importante nisso tudo é que as crianças 
estão diferenciando o lado político do espírito na
cionalista. 

Compromisso assumido pela comunidade 
não ficará restrito à Semana da Pátria 

Na comunidade de 1.626 habitantes e. maioria de 
origem germânica, cada família recebe uma ban
deira e um mastro de três metros de altura, com o 
pagamento de R$ 5. Estão sendo distribuídas 300 
bandeiras de 90cm por lm29cm. Cópias dos hinos 
Nacional e da Bandeira também são distribuídas. 

O custo do projeto para a prefeitura é de R$ 
38,25 mil. O programa, que conta com o apoio do · 
Ministério da Cultura, pretende colocar outras '200 
bandeiras e mastros na segunda fase. O cronogra
ma prevê também a instalação de wna bandeira de 
.~m50cm por. 6m43cm na praça de Lagoa dos Três 
Cantos, junto" ao Centro Administrativo. 

Quem concordou em instalar a bandeira em fren
te à casa terá de seguir algumas regras: hastear a 
bandeira às 8h e recolhê-la às 18h, além de se res
ponsabilizar pela manutenção. Se quiser manter a 
bandeira hasteada à noite, deverá ilwniná-la .. 

A rotina não se restringe à Semana da Pátria. O 
compromisso é por tempo indeterminado. 

·o ·coMPROMISSO . · ·. : · · : · . · · -

Os devereS assümidos pelos morá&~s qtk ~~·o· : 
termo cte compromisso: · 
+ Hastear a bandeira de dia e recolhê-ta à noite ou ilumi~a 
• Substitu~la quando não estive( mais em boas condições 
+ Ostentá-la como um verdadeiro símbolo da Pátria 

Cruzada: Weber (ao alto, à esquerda) conquistou a adesão dos estudantes para o projeto pioneiro 

._f{~:z~~it~~~~~i\QjJ~-~IALAõq~ ::· ;:_:.•• · - -~ :.:· ~ -
}o·.funéionari<f da ·prefeitura ·celso· Baum-:·· 
: ::gcu:dt; 62 a(lo.s," já havia çolo:cado.BO (llastros :, 
<n~:area ~uibana aêsdé t~rça~feira e previa '·. 
: trâbalhá parã mais 200 no interior do muni
. dpio até a noite dê hoje. 
cf,:-; No,interior,·agente só largap, mastr9, · mas ~ 
'i ria;cídade."a génte já instala;~· ~xplkava :·o :-

-~1fJ~~~~de ~i[_ :_:,; ij§~!!!!=::SI 
'Sãõ-teitos êóm eano's de aço galvanizado. · 
\~~-~~~~f~~~--~~~!*t~?-~~~~-~·: -:: ~~ - . . · .. <<:~~~; ~>~·: - _,_: -;< .. 

SEM CONVICÇÃO 

OS PRECURSORES 
. Amélio Weber, 67 anos, e seus filhos foram 
. pioneiros na instalação da bandeira na cida
de. Há um ano e meio, eles colocaram a has
te na sua propriedade de 50 hectares, na lo
calidade de Boa VISta do Guilhenne, influen
ciados pelo relato de um parente que mora 
na Alemanha. . 
-Isso é comum nos países ricos.;. justifica Ari 
Weber, 42 anos (foto). · 
A família construiu um ja~dim à volta do 
monumento e só deixa de hastear a bande~ 

·· r a quando há dum ou VentoS fortes. 

mailto:diego.araujo@zerohora.com
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APRESENTAÇÃO: 

Este trabalho é resultado de uma parceria estabelecida entre Prefeitura 

Municipal de Lagoas dos Três Cantos, entidades de classe do município 

constantes do contrato celebrado com o SEBRAE, bem como outras associações 

de trabalhos voluntários e cooperativas locais, objetivando dar continuidade ao 

desenvolvimento do município com o pleno aproveitamento de suas 

p~tencialidades. 

O REPRODER foi um programa voltado aos mumctptos que 

participaram do PRODER- Programa de Emprego e Renda - e que mostraram 

comprometimento e preocupação com o desenvolvimento municipal. 

Desta maneira, o presente documento preten~e mostrar os resultados 

alcançados a partir deste programa, onde procurou-se resgatar o trabalho 

realizado no PRODER para desencadear novas ações de estímulo à expansão e 

geração de novos empreendimentos e ao desenvolvimento auto-sustentável do 

município. 



1. INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste Relatório é mostrar o desenvolvimento do 

REPRODER no município de Lagoa dos Três Cantos e seus resultados 

alcançados. 

O REPRODER foi uma complementação do PRODER realizado no 

município, que visou dar continuidade ao desenvolvimento municipal com o 

engajamento da comunidade. 

Assim, no primeiro capítulo, apresenta-se o que é o REPRODER e os 

eventos que acontecem durante seus dez meses de ação. A seguir, são 

mostradas as conquistas através do desenvolvimento do programa no município. 

Finaliza este trabalho com a percepção do Consultor, responsável pelo 
. 

Município, que acompanhou tanto as ações do REPRODER como inicialmente do 

PRODER, bem como a uma Visão de Futuro de quais os aspectos em que o 

SEBRAE, poderá continuar a contribuir para o desenvolvimento auto-sustentável 

do Município de Lagoa dos Três Cantos. 



2. O REPRODER 

O REPRODER é um programa de mobilização comunitária do 

SEBRAE/RS, para estimular a criação de estruturas permanentes de 

desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades mumc1pais, em 

complementação ao PRODER- Programa de Emprego e Renda. 

O programa teve a duração de um ano onde o consultor do 

REPRODER buscou articular a comunidade para a retomada dos trabalhos 

desenvolvidos no PRODER. Para tanto, fez-se uma parceria com as entidades do 

município com representatividade, legitimidade e interesse em participar das 

ações de promoção do desenvolvimento municipal. 

O REPRODER buscou: 

(a) dar continuidade ao programa PRODER nos municípios do Estado 

do Rio Grande do Sul; 

(b) Consolidar mecanismos internos do município a fim de promover 

perma-nentemente o desenvolvimento local; 

(c) Identificar o desenvolvimento sustentável; 

(d) Articular as entidades e lideranças municipais para o 

desenvolvimento harmonizado, e 

(e) Avaliar e consolidar os projetos estabelecidos no PRODER 

desenvolvendo ações de melhoria. 

Com o engajamento da comunidade, também tornou-se possível 

fomentar o surgimento de novos empreendimentos econômicos, identificou-se 

novas potencialidades de investimentos, fortaleceu-se as MPE's e os 

empreendimentos gerados no PRODER, qualificou a mão-de-obra, qualificou-se e 

capacitou-se os comitês setoriais e de gestão, fomentaram-se ações associativas 

tiveram por objetivo econômico o desenvolvimento de empresas e por objetivo 

social a geração de empregos produtivos, fortalecendo as ações originadas no 

PRODER, retendo o homem na comunidade e valorizando a comunidade local e 

su~s vantagens comparativas. 

Portanto, no que segue, será apresentado o desenvolvimento do 

REPRODER nesse município. 



2.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO REPRODER 

Durante o período de vigência do REPRODER no Município foram 

desenvolvidas as seguintes ações: 

2.1.1 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO REPRODER 

Esta reunião teve como objetivo mobilizar a comunidade e apresentar

lhes a metodologia detalhando os recursos financeiros necessários e a 

disponibilização de infra-estrutura e recursos humanos para as atividades dos 

Comitês e Núcleo de Desenvolvimento. Também foi assinado, nesse evento, o 

Protocolo de intenções. 

2.2. ESTRUTURAÇÃO E DEFINIÇÃO DO COORDENADOR DO NDI 

Os parceiros do município de Lagoa com a presença do consultor líder, 

reuniram-se para definir a coordenação do NDI - Núcleo de Desenvolvimento e 

Inovação e o local das instalações e da freqüência e sistemática das reuniões dos 

Comitês no NDI. 

Foi designado um funcionário da Prefeitura Municipal, e Coordenador 

do Balcão Franquia para assumir a coordenação do NDI. 

2.3 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

2.3.1 CURSO GESTÃO DO REPRODER 

O curso Gestão do REPRODER teve por objetivo capacitar os 

integrantes do Comitê Gestor, Setorial, Coordenador do NDI e representantes dos 

parceiros para os trabalhos de desenvolvimento municipal, criando uma melhor 

interação com as ações do SEBRAE e as necessidades da comunidade. Através 

do programa foram apresentadas técnicas de identificação e solução de 

problemas e oportunidades bem como técnica de planejamento e 

acompanhamento de ações. 
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-IDENTIFICAÇAO DOS PROJETOS PRODER 

7 



" " 
ANALISE CRITICA DOS PROJETOS CONSENSADOS 

NO PRODER 
Os participantes do seminário reconheceram que aos projetos abaixo mencionados, faltaram ações de suporte, visão 

empreendedora e maior empenho dos membros dos Comitês Setoriais. · 

8 



DEFINIÇÃO DOS NOVOS PROJETOS PRODER 

9 



PRO.JETOS PRIORIZADOS 

10 



. REESTRUTURAÇÃO DOS COMITÊS 

11 



Mensagem Final 

"Não é porque as coisas são 

.dr!ifll~c-e·is=· CJ'1 U· íet~,.; nr ós~~. na~10J ou! 'S=·a~~m·r;os~ 
= ll . ll ~ - -~ IJ -~ - =- ,JJ .;, 11 • _] -OJ --~ ~ 

~ ~ ~ 

e porque nos nao ousamos qu;e 

Victória Marketing I Rui Pires 
Projeto 2000/2001 

elas são. dlficeis., ~, 

12 

Sêneca 

(4 A. C. - 65 D.C.) 



-SEBRAE --RS 
Cases Qualitativos REPRODER 
Desenvolvendo idéias, melhorando a qualidade de vida 

REPRODER 

Vlunicípio de: Lagoa dos Três Cantos . 

:ASE QUALITATIVO N°.1: NOME DO CASE 
Cases Qualitativos no Município: __ _ 

Preencher com Arial1 O) 

D Infra-estrutura 

D Saúde 

:- ~ Educação 

D Segurança 

Relato do Case: 

Indique que área pertence seu case qualitativo: 

0 Transportes 

O Saneamento Básicq 

0 Cultural 

OUTROS ______________________________ _ 

Vide Projetos em vosso poder Uma Bandeira em cada Lar e PRO DER na Escola., 
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ANEX06 
Reportagem Jornal Zero Hora: 

"Cidade emagrece uma tonelada" 



~ ::;~ Editora+ J,Jit.\.'\:<i.\ 1\t.F.I:-t. u J!ts 
c·mail: ,-jda@zrruhorax•• m.·- ··\i···~·,·~;··-~~· .. · 

~--------~--------------------------------- ~ ~=-a.--~4~~~-·~-~~--------------------------------------------

Lagoa dos Três Cantos 
. iniciou REGIME COLETIVO 
há um mês e meio 
VIVIAN EICHLER 

+&peciai/ZH 

agoa dos Três Cantos estã uma to
nelada mais magra. A cidade da re
gião do Alto Jacuí - que ficou co
nhecida como uma das mais gordas 
do país - aderiu a um programa de 
reeducação alimentar e dá exemplo 
de força de vontade. O projeto, im
plantado há um mês e meio, é con
siderado modelo para o combate co
letivo à obesidade no pais. 

A motivação para emagrecer é yisível nas ruas 

~~~~=~e~·~~;~t~~jâ · . ... . . ctica no caréJáP"id-~:< · · · · 
emagreceu: 1.094 quilos em um mes e meiO de dieta. A i - ·- - · . · · · • · 
meta da campanha Emagrecendo com Amor pela Vida é :. -No ~ a família Hoffinann serve 111 para 1 OS quilos. A íllba dela, Patrí-
reduzir 5% da massa corporal total dos habitantes no perio- ' ~ exmdo, .~1 de~ massa ca- cia, 20 anos; perdeu três quilos, a exem-
do_de ~~·~o ano passado, um~ feito par ... L~ ~.fet.J80 e a tradiCional cuca de pio da avô, Edi Dorst (à direita),'64 anos, 
umversttános da CJdade alarmou o mumcíp1o ao constatar . ~;:U.W: ~:eles s9 podem abusar da sa- .. que saiu das 137 quilos paÍa 132. 
que mais de 60"/o dos moradores estavam obesos. · r ;Já41: O restg -~medido, pontuado e anota- O iiiâiidô'-de'Noeli,..:.Elênio, 42 anos, 

O conceito de obesidade é defmido pelo índice de Massa i~:~~JÜ.~ B;5 calorias reco- . conseguiu reduzir .seis qu.illilhos. Faceira, 
Corpórea (veja quadro). Os especialistas também consido- ;·: .•·'. , 0 , .,pe,F ~CJ~. Noeli diZ·Scmir~;l~:iimeliiOr: 
ram obesos aqueles que apresentam mais de 200/o do seu ! '' i'En:i ~ D1CS _e meJO, Noeli Dorst Hoff- ~Já' éStou ó~·Prctendo chegar aos 
peso em gordura para homens e 2So/o, para mulheres. ;· ~ l'! tg_~). 47 _anos, passou dos 80 _quilos- diz.a ·agijCúltota · 

O índice de Lagoa dos Três Cantos é superior a estimati- •· · ·- · -.. · · '- '_, .... , · . · . . ... ~;:··· ; . 

va nacional: 40% da população brasileira é obesa, segundo 
a Associação Brasileira de Estudos sobre a Obesidade · 
(Abeso), que considera a taxa da cidade gaúcha altlssima. 

Os dados chamaram a atenção do endocrinologista Alfro..· 
do Halpem, da Universidade de São Paulo (USP), que pro
pôs à prefeitura uma corrida contra o peso. Mas sem sacri
ficios. Nada de mudar os hábitos da cidade, onde 98% dos • 
~res são de origem alemã e gostam de apreciar costo- · 
linha de porco, cucas e chope. Mil pessoas foram medidas : 
e pesadas e. até agora, 500 delas estão cadastradas no proje
to conduzido pelo médico e pela equipe do site Emagrecen-"· 
do (WWK~emagm:endo.combr), com sede em São Paulo. . 

Quase tudo é feito online. A mais de mil quilômetros de ,: · 
distância, 16 nutricionistas monitoram, por telefone e pela i'' 
Internet, o regime elos gaúchos. Semanalmc:nte, eles são·~ ; .· 
sados. A antiga Câmara de Vereadores virou a Casa do ' : 
~.espécie de QG onde duas agentes de saúde ! . 
onentam a população. Em outros quatro pontos, inclusive 
na zona rur3( estão sendo instalados computadores, baJan.. 
ças e telefones, para não haver desculpas preguiçosas. · 1 

Em breve, os inscritos também farão exercidos fbicos ; 
sob orientação médica a distância. O Instituto do Coração · 
de São Paulo (Incor), a Santa Casa de Porto Alegre c a em- ; 
presa alemã Biotronic insta1aram um·sistema para realizar 
eletrocardiogramas por telefooe. Com base nessas informa
ções, na dieta e no resultado de ccames de glicose e trigli
ccrldios, serão prescritos os cccclcios. 

:_Recordista na balança , . . 
. Na ponta do lápis c na balança, o ex-prefeito Elmor Webcr, 43 anos, desco
briu que pode comer muito bem e cumprir os 553 pon~ que deve ingerir por 
dia. Em um ~ Weber é o recordista em perda de peso na cidade. Passou de 
104,3 quilos para 90,1. Sua mulher Loreni. 43 anos, também está acima do 
ideal c já-emagreceu 4,3 quilos. 

- Eu vivia estUfado, comia demais. Agora já sei o quanto posso me servir -
explica Webcr, que aumentou a ingestão de pepinos, tomates c fiutas. 
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http://www.enu3pecendo.com.br

