
ISBN 978-85-459-0773-2

RESPONSABILIDADE SOCIAL E A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A
TERCEIRA IDADE: O CASO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE

LIBERDADE DE MARINGÁ-PR

Matheus Felipe Pirassol da Silva;¹ Tânia Corredato Periotto²; Mateus Philot Alves3

1 Acadêmico do curso de Administração pela Unicesumar, Maringá – Paraná, Trabalho de conclusão de curso. matheus.pirassol@hotmail.com.br
2 Professora associada colaboradora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI), docente no Curso de Administração do

Unicesumar, Maringá – Paraná  tania.periotto@unicesumar.edu.br
3 Acadêmico do curso de Administração pela Unicesumar, Maringá – Paraná, Trabalho de conclusão de curso. mateus.philot@hotmail.com.br

RESUMO
A ideia de responsabilidade social pode ser compreendida como um estágio mais desenvolvido da pratica da cidadania e
está  diretamente vinculada com a consciência  social,  ao dever  cívico e o  benefício  comum. A Igreja  Presbiteriana
Independente Liberdade, instituição religiosa pertencente ao Terceiro setor, localizada no Jardim Liberdade em Maringá,
se propôs a oferecer atividades sem custos e que envolvam a comunidade. A igreja entende que esta pode ser uma
forma de devolver para a sociedade uma contrapartida dos benefícios fiscais que ela recebe. Assim, neste trabalho o
objetivo central  é  o de organizar  um portfólio  de ações de cunho social  que atendam as diferentes demandas da
população da terceira idade que reside na região do Jardim Liberdade onde está situada a igreja ou que a freqüente. A
metodologia adota é a descritiva com levantamento de dados e análise quali e quantitativa. De acordo com os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2011, a população de Maringá-PR, é composta por 37.838 pessoas
entre 60 e 79 anos, sendo 17.041 homens e 20.797 mulheres. Pessoas com 80 anos ou mais somam 5.535, entre
homens e mulheres. Na região investigada e ainda em fase de pré-teste do questionário, 35 residências foram visitadas
e em 10 foram encontradas pessoas da terceira idade e que foram entrevistadas. Os resultados mostraram que a maior
preocupação é a saúde e que se a igreja oferecer ações de atividades físicas nos horários das 08:00 as 10:00 horas,
eles estarão dispostos a frequentar.

PALAVRAS-CHAVE: Terceira idade; Responsabilidade Social; Terceiro Setor.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, Art. 1º e 3º, de 1º de outubro de 2003) é
considerado idoso pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, onde é uma obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso a consumação de
todos os diretos os seus direitos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011), no ano de 2009 havia
no Brasil cerca de 19 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, valor que representa mais de 10%
da população brasileira. A projeção para esse número até 2025 é 32 milhões de pessoas, o que
tornaria o Brasil o sexto país em números de idosos no mundo. A cidade de Maringá-PR possui
37.838 pessoas entre 60 e 79 anos, onde 17.041 são homens e 20.797 são mulheres. Pessoas com
80 anos ou mais somam 5.535, entre homens e mulheres. 

Diante deste contexto é sob o alicerce da responsabilidade social, é que a Igreja Presbiteriana
Independente Liberdade, instituição religiosa pertencente ao Terceiro setor, organizada em março de
1997 no Bairro Jardim Liberdade na cidade de Maringá se propôs a oferecer atividades sem custos e
que envolvam a comunidade como uma forma de devolver para a sociedade uma contrapartida dos
benefícios fiscais  que ela  recebe.  Assim neste  trabalho o objetivo central  é  o  de organizar  um
portfólio de ações de cunho social que atendam as diferentes demandas da população da terceira
idade que resida na região do jardim Liberdade na cidade de Maringá onde está situada a igreja ou
que a freqüente. 
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Segundo Chiavenato (2010), responsabilidade social pode ser compreendida como o método
utilizado por organizações expressado em ações para a melhoria do bem-estar da sociedade, de
forma que ela possa atingir seus próprios interesses.

A idéia de responsabilidade social parte do um pressuposto que as empresas são instituições
sociais, que utilizam os recursos da sociedade e que, de certa forma, afetam a sua qualidade de
vida, tornando-as assim responsáveis por amenizar os prejuízos que a empresa causa na sociedade
em contraponto com os benefícios que ela obtém. (MAXIMILIANO, 2012)

Segundo Melo Neto (2004), o terceiro setor é um campo de atividades que possuem uma
lógica econômica e regras diferenciadas e específicas. A sua lógica é não é fundamentada em
indicadores  econômicos,  mas  baseia-se  em  indicadores  socioeconômicos,  de  forma  que  lucra
socialmente quando suas ações geram resultados as pessoas ligadas ao ambiente beneficiado pela
mesma.  Outra  característica  pertinente  do  terceiro  setor  é  a  sua  capacidade  de  criar  novos
conhecimentos e cooperar para o aumento da empregabilidade de pessoas favorecidas por suas
atividades (MELO NETO, 2004).

Tendo  em  vista  que  o  Estado  é  ineficaz  em  proporcionar  atividades  de  cunho  social  à
população de diversos bairros, nasce a necessidade de se suprir esse problema. Ao longo dos anos,
quem mais  tem se  esforçado  nesse  sentido  é  o  Terceiro  setor  utilizando-se  dos  recursos  não
taxados pelo Governo para atender as comunidades.

Segundo as Diretrizes sobre a Responsabilidade Social (Norma Internacional ISO 26000, de
1º  de  novembro  de  2010)  a  responsabilidade  social  é  expressa  no  propósito  e  desejo  das
organizações em incorporar essas decisões socioambientais nos seus processos de decisões, de
forma que proporcione uma maior transparência e ética em suas atividades, em respeitar as leis
estabelecidas de forma que contribua para o desenvolvimento sustentável.

A  idéia  de  responsabilidade  social  pode  ser  compreendida  como  um  estágio  mais
desenvolvido da pratica da cidadania e está diretamente vinculada com a consciência social,  ao
dever cívico e o benefício comum (MELO NETO, 2004).

Conforme Zarpelon (2006) o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é composto pelas
empresas  privadas  com  fins  lucrativos  e  o  terceiro  é  constituído  por  todas  as  instituições  da
sociedade civil. Sendo que, de forma mais detalhada, as instituições que compõe o terceiro setor
são organizações públicas ou privadas sem fins lucrativos que desenvolvem bens e serviços. Tais
organizações  têm  como  objetivo  a  ser  alcançado  proporcionar  o  desenvolvimento  econômico,
político, social e cultural no ambiente que atuam.

Segundo Lei da Assistência Social (Lei nº 8742, Art. 6º e Art. 215 de dezembro de 1993), o
dever de prover ao cidadão programas de assistência social e cultura é do Estado. Por sua vez,
comumente  em países  subdesenvolvidos  a  iniciativa  privada  acaba  assumindo  uma  porção  da
responsabilidade que deviria  ser  governamental,  o  que dá a  origem as atividades do processo
denominado terceiro setor (ZARPELON, 2006).

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia  adotada  para  o  desenvolvimento  deste  trabalho  foi  à  descritiva  e  para  o
levantamento  das  informações,  utilizou-se  métodos  quantitativos  e  qualitativos,  através  de  um
estudo  de  caso.  De  acordo  com Gil  (2008),  a  pesquisa  descritiva  tem como  principal  objetivo
entender  as  características  de uma população,  situação ou o  estabelecimento  de relação entre
variáveis. Uma das características mais importantes deste modelo de pesquisa é a padronização de
coleta de dados como o questionário e observação sistemática. Este tipo de pesquisa tem como
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fator  central  identificar  os  fatores  que  levam  a  ocorrência  de  fenômenos,  ou  seja,  levam  ao
aprofundamento do conhecimento da realidade explicando a razão e o porquê das coisas. 

Neste trabalho, buscou-se apenas identificar os fenômenos e não os motivos que levam a
ocorrência  dos mesmos.  Os  dados  foram levantados  através de um questionário  estruturado  e
direto, pois apresentou perguntas predeterminadas com alternativas fixas para as respostas. 

Os dados levantados foram tratados e transformados em informações por meio de codificação
e planilhas do Excel. Marconi e Lakatos (2007) afirmam que a organização quantitativa dos dados
deve ser expressa com medidas numéricas e tratada de forma paciente e sem pressa fazendo com
que os dados e a lógica levem aos dados reais. Seguindo essa linha, foi possível gerar gráficos que
facilitaram a interpretação e conclusão, respondendo aos objetivos gerais e específicos do trabalho.

O universo investigado foi à região do Jardim Liberdade, zona 36 na cidade de Maringá onde
está situada a Igreja Presbiteriana. Numa modalidade piloto a fim de testar o questionário proposto e
validar a intenção do objetivo proposto e seu formato, no mês de maio, foram realizadas visitas em,
35 residências que estão no entorno da igreja e somente em 10 delas residiam pessoas da terceira
idade e que responderem o questionário composto de 10 questões objetivas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta e tabulação dos dados, foi possível observar que: 70% dos entrevistados são
do sexo feminino, ou seja, sete mulheres enquanto que 30% que é igual a três, são homens. A idade
entre eles varia de 62 a 75 anos. 70% são casados e 30% são viúvos. Quando questionados sobre o
grau de escolaridade, dois que é igual a 20% responderam que tem nível superior, 50% ou seja,
cinco possui ensino médio, um tem ensino fundamental, o equivalente a 10% e um sabe apenas
escrever o nome somando mais 10%.

Sobre o tipo de ações social que se proposta pela igreja lhes seria interessante, 20% que
representa a resposta de dois entrevistados, apontaram cursos de culinária, seis que é igual a 60%
indicaram atividade física,  10% ou seja,  uma pessoa citou  corte  e  costura  mais  10% sendo 1,
afirmou se interessar por aulas de dança. Referente ao horário de acontecimento dessas atividades
40% manifestou como horário preferido, o das 08:00 as 10:00, ou seja, 4 pessoas. As demais se
dividiram em grupos de 20% nos seguintes horários: 14:00 as 16:00, 16:00 as 18:00 e 18:00 as
20:00 horas.

A questão que abordou sobre o que consideravam importante entre família e saúde teve a
seguinte resposta: seis indicaram a saúde o que representa 60% e 40% que é igual a quatro, a
família. Referente ao que lhes causa mais preocupações, 50% elencou a saúde, 20% a segurança e
os 30% restante se dividiu em 10% família, 10% dinheiro e 10% alimentação.

Sobre o que fazem em seu tempo livre, as respostas foram: 20% vai à igreja, 20% vai ao
supermercado, 20% trabalha fora ou em casa, 1% realiza passeios e 1% prefere descansar.

Mesmo sendo uma amostra pequena, fica evidente que o interesse do grupo da terceira idade
é a saúde, pois esta representa 60% do que é mais importante para eles, ou seja, seis pessoas.
Quanto ao que é mais preocupante, 50% informou também que é a saúde.

Essas informações já apontam para um direcionamento de temática para as atividades que a
igreja pode oferecer além das preferências de horário favorecendo a participação das pessoas da
terceira idade.
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4 CONCLUSÃO

Na sociedade brasileira existe uma grande carência na assistência a população em geral,
geradas pela falha do Estado, onde uma parcela dos afetados são as pessoas que pertencem ao
grupo terceira idade. Dessa forma, para amenizar essa situação em que se encontra a população,
seria necessário o desenvolvimento de ações de cunho social ou a criação de instituições do terceiro
setor que utilizassem os recursos recebidos em prol da população, concedendo muitas vezes de
forma gratuita,  serviços  e  desenvolvendo  variadas  ações  para  alcançar  os  lugares  com menor
assistência.

Fica evidente com base nos dados levantados que o grupo da terceira idade se preocupa com
a saúde e  tem interesse em participar  de  ações  que promovessem atividades voltadas para  o
trabalho com o físico e bem estar. Apontam ainda os horários que estariam dispostos a freqüentar
caso  fossem ofertados  pela  igreja.  Com este  trabalho  entende-se  que  o  desejo  de  devolver  a
comunidade  ações  sociais  em  contrapartida  dos  benefícios  recebidos,  este  será  uma  atitude
promissora e com certeza terá grande demanda.
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