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APRESENTAÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, tem-se o recrudescimento da atuação da sociedade civil a partir da 

emergência de atores sociais, titulares de inúmeras qualificações, tidos como indispensáveis 

para a consecução do desenvolvimento social sustentável. Esses novos espaços de atuação 

apresentam potencial de ampliação das redes de proteção sociais, sendo o associativismo 

considerado como indutor fundamental para o desenvolvimento econômico/social 

sustentável. Em paralelo a este recrudescimento, surge uma espécie de consenso acerca da 

necessidade de corresponsabilização. Compreende-se que a atuação conjunta dos agentes 

propicia o intercâmbio de conhecimentos, o que leva à maior eficiência, qualidade, 

racionalidade e criatividade das ações, evitando as superposições e concorrências de recursos 

e capacidades. A lógica da corresponsabilidade defende a consecução de políticas públicas por 

meio das parcerias, que apresentam a necessidade de harmonização do relacionamento entre 

os atores em torno de objetivos comuns. 

Apesar desse consenso acerca da relevância das parcerias com o Terceiro Setor para o 

desenvolvimento social sustentável, são inúmeros os desafios para garantir a qualidade 

esperada deste arranjo. Como exemplos, citam-se as necessidades de readequação das 

funções tradicionais e de reorganização interna de cada um desses atores, capacitação de 

recursos humanos e da gestão institucional, em busca da qualidade de resultados. 

O Estado de Minas Gerais, desde 2003, fundamenta seu planejamento em torno da visão de 

“Tornar Minas o melhor Estado para se viver”. Esta máxima deve basear toda a construção da 

agenda de iniciativas estratégicas do governo, tendo como atributos fundamentais a 

prosperidade, a qualidade de vida, a cidadania e a sustentabilidade. 

“A estratégia de desenvolvimento para os próximos 20 anos, explicitada no PMDI 2011-2030, 

mantém o compromisso de Minas Gerais com o desenvolvimento, ancorado no binômio ajuste 

fiscal e melhorias inovadoras na gestão pública, ambos visando a produção de mais e melhores 

resultados para a população” 1. 

 

                                                 
1
 PMDI 2011-2030 
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No que tange a melhoria da qualidade de vida, busca-se a consecução de serviços públicos de 

qualidade, com ampliação permanente das capacidades individuais e coletivas, da autonomia 

e da emancipação social. A prosperidade deve aliar-se à cidadania a partir do reconhecimento 

e da valorização do indivíduo como protagonista no processo de desenvolvimento, 

possibilitando sua participação. 

Deste modo, Minas evolui para um “Estado que opera em parceria e incorpora como pilar a 

Gestão para Cidadania, sem negligenciar o equilíbrio fiscal e a sua busca por maior 

produtividade e qualidade do gasto público, ambos visando a produção de mais e melhores 

resultados para a população”.  

O Programa para o Desenvolvimento Gerencial do Terceiro Setor: MINAS + PARCEIRA alinha-se 

à estratégia governamental, uma vez que possui como objetivo o fortalecimento gerencial das 

entidades do Terceiro Setor e de seus parceiros, proporcionando a melhoria das parcerias 

realizadas, o que implica na ampliação da efetividade das políticas públicas, da capacidade de 

inovação do Governo na geração de mais e melhores resultados para a sociedade, da 

integração intra e extra governamentais, da transparência, da participação e do controle social 

das ações do governo e da melhoria da produtividade e da qualidade dos serviços e do gasto 

público. 

A necessidade de aprimoramento das entidades do Terceiro Setor, portanto, torna-se 

veemente, bem como é latente a necessidade de torná-las competitivas e profissionais para 

execução de projetos e programas de interesse público. A sobrevivência destas entidades está 

atrelada às diversas formas de fomento, sejam públicas ou privadas. Entidades bem 

preparadas atingem melhores resultados, tanto em relação aos produtos entregues, quanto 

em relação à prestação de contas a seus parceiros e mantenedores, que poderão, cada vez 

mais, confiar no trabalho desenvolvido pelo Terceiro Setor. Destaca-se que a solidez 

institucional do parceiro privado sem fins lucrativos que executa a política pública é um fator 

crítico de sucesso da parceria.  

O “Projeto de Melhoria da Gestão nas entidades do Terceiro Setor: PMG-Oscip” compõe o 

Programa “Minas + Parceira” e apresenta como objetivo estreitar a relação do Poder Público 

com as entidades do Terceiro Setor de modo a apoiar seu desenvolvimento gerencial. Este 

Projeto é desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais em Parceria com o Instituto Qualidade 

Minas – IQM.  
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O IQM, instituído em 2002 por um grupo de empresas e entidades com a missão de oferecer o 

suporte operacional, administrativo e financeiro para viabilizar a realização das diretrizes e 

metas do PMQP, possui como finalidade disseminar, implantar e premiar, no Estado de Minas 

Gerais, modelos de excelência de gestão que aumentem a competitividade das organizações e 

a qualidade de vida do povo mineiro. Pretende alinhar ações de qualidade e produtividade às 

diretrizes do Movimento Brasil Competitivo – MBC, da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ 

e do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPUBLICA. O Instituto foca 

seu trabalho no Modelo de Excelência da Gestão – MEG, sendo que, em Minas Gerais, a FNQ 

delegou exclusivamente ao IQM a responsabilidade de execução de atividades de 

disseminação do MEG, seja em organizações privadas ou públicas.  

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), coordenado no Brasil pela Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ), foi criado nos Estados Unidos em 1988 com base numa pesquisa realizada 

junto a organizações de sucesso. Os valores e princípios organizacionais identificados nestas 

organizações, que se observou serem comuns a elas, constituem as bases do Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG). O modelo é utilizado como o referencial para a avaliação dos 

sistemas de gestão das organizações que se candidatarem ao Prêmio Mineiro de Excelência da 

Gestão das Entidades do Terceiro Setor. 

Unindo esforços em torno do aprimoramento da atuação do Terceiro Setor no Estado, com o 

fim último de consecução de serviços de interesse público de qualidade, ampliação 

permanente das capacidades individuais e coletivas, da autonomia e da emancipação social, 

esta parceria entre o Poder Público Mineiro e o Instituto Qualidade Minas contribuirá de forma 

concreta na disseminação, execução e premiação do Modelo de Excelência da Gestão – MEG, 

da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, nas organizações, objetivando aumentar sua 

competitividade e contribuir para o desenvolvimento econômico e social sustentável do 

Estado de Minas Gerais. 

Este “Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor”, fundamentado no 

modelo dos “Critérios Compromisso com a Excelência” da FNQ, adaptado às peculiaridades da 

natureza das entidades do Terceiro Setor, deverá servir de norte para o desenvolvimento 

gerencial das entidades, rumo a excelência da gestão. A partir da disponibilização do 

conhecimento, espera-se que as diversas organizações empreendam o aperfeiçoamento de 

suas práticas com o fim de concretizar uma gestão de excelência. Sua implementação tornará 

as entidades aptas a participarem do Prêmio Mineiro de Excelência da Gestão das Entidades  
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do Terceiro Setor, além de desenvolver um número qualificado de organizações capazes de 

executar políticas públicas em parceria com o Poder Público 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este manual de orientação trata de recomendações para práticas gerenciais, com objetivo de 

organizá-las e sistematizá-las, para alcançar resultados relevantes para a organização, os 

beneficiários e a sociedade. Neste sentido, a Fundação Nacional da Qualidade procura 

disseminar o Modelo de Excelência da Gestão - MEG (Figura 1), em que este manual se baseia. 

Este modelo tem como fundamentos: o pensamento sistêmico, o aprendizado organizacional, 

a liderança e constância de propósitos, a orientação por processos e informações, a visão de 

futuro, a geração de valor, a valorização das pessoas, o conhecimento sobre o cliente e o 

mercado, o desenvolvimento de parcerias e a responsabilidade social, assunto que será 

apresentado no item 1.2.1 deste manual.  

A partir destes onze fundamentos, são estruturados oito critérios mostrados na Figura 1, que 

serão tratados em capítulos neste manual, a saber: liderança, gestão de estratégias e planos, 

gestão de clientes (beneficiários), sociedade, gestão de informações e conhecimento, gestão 

de pessoas, gestão de processos e gestão de resultados. 

 

Figura 1 – Modelo de Excelência da Gestão – Fundação Nacional da Qualidade 

Fonte: http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao
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 MEG – Modelo de Excelência da Gestão é representado pelo diagrama da Figura 1, que utiliza 

o conceito de melhoria contínua e aprendizado segundo o ciclo de PDCA (Plan, Do, Check, 

Action – Figura 2). 

Estes oito critérios estão relacionados ao Ciclo PDCA (Figura 2), amplamente disseminado por 

Deming, no Japão e no ocidente, após 1950. A relação entre este ciclo e as cores da Figura 1 e 

respectivos critérios têm a seguinte correspondência: azul são os critérios relacionados à etapa 

de planejamento(P), a cor verde à etapa de execução (D), a cor amarela representa a etapa de 

verificação (C) e a cor branca a etapa de análise e decisões com ações (A). 

 

Figura 2– Ciclo PDCA – Ciclo da Melhoria Contínua 

O ciclo PDCA, ou ciclo de Deming, foi introduzido no Japão após a 2ª guerra. Ele foi idealizado 

por Shewhart, na década de 1920, e divulgado por Deming, em 1950, quem efetivamente o 

aplicou. O ciclo PDCA tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na 

execução da gestão, como, por exemplo, na gestão da qualidade. 

O ciclo possui quatro princípios (quadrantes da Figura 2), iniciando-se pelo planejamento, em 

seguida a ação ou conjunto de ações planejadas e executadas; após isto, checa-se o que foi 

feito, se estava de acordo com o planejado, e toma-se uma ação para eliminar ou atenuar as 

falhas na execução. Reiniciando, quando necessário, por novo planejamento, nova execução 

de ações, checando-se novamente a execução em relação ao planejamento e agindo, se 

necessário. Portanto, um ciclo virtuoso em busca da qualidade. 

 

(ACT) 
AGIR 

(PLAN) 
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(DO) 

DESENVOLVER

EXECUTAR 

(CHECK) 
VERIFICAR 

 Ações Corretivas 

 Ações Preventivas 
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Treinamento 

 

Execução de Ações 

 

Verificar: Execução versus Planejamento 

 Auditorias 

 Indicadores de desempenho 
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Entendendo melhor como ocorre a aplicação do ciclo PDCA, considera-se os quatro principais 

quadrantes apresentados na Figura 2 (P-D-C-A). No primeiro setor (quadrante) tem-se a etapa 

de planejamento (P) do ciclo PDCA, aquela na qual se planejam as ações, podendo ser na 

forma de padrões (procedimentos, instruções, regimento, cronograma, metas, etc.). 

No quadrante D (executar/desenvolver), as pessoas que compõem a força de trabalho devem 

ser capacitadas em praticar os padrões, atuando em um ambiente propício à consolidação da 

cultura da excelência.  

Com isso, é possível executar e gerenciar adequadamente os processos, criando valor para os 

clientes (beneficiários) e aperfeiçoando o relacionamento com os fornecedores. Para que isto 

ocorra, a organização deve planejar e controlar os seus custos e investimentos, além de avaliar 

os riscos financeiros e monitorá-los para manter a organização sustentável. 

Conclui-se, neste momento, a etapa referente à execução (D) no PDCA. 

Para efetivar a etapa do Controle (C), são mensurados os resultados em relação a: situação 

econômico-financeira, clientes (beneficiários) e mercado, pessoas, sociedade, processos 

principais do negócio social e processos de apoio, e fornecedores.  

Os efeitos gerados pela implementação sinérgica dessas práticas de gestão e pela dinâmica 

externa à organização podem ser comparados às metas estabelecidas, para eventuais 

correções de rumo ou reforços das ações implementadas. 

Esses resultados, apresentados sob a forma de informações e conhecimento, retornam à 

gestão da organização, complementando o ciclo PDCA com a etapa referente à ação (A).  

Essas informações representam a inteligência da organização, viabilizando a análise do 

desempenho e a execução das ações necessárias em todos os níveis. Na Figura 1 percebe-se 

que as informações e conhecimento fornecem energia para os demais critérios, para que se 

interajam em harmonia com objetivo de obter resultados que agreguem valor para a 

sociedade. Neste contexto, a gestão das informações e dos ativos intangíveis é elemento 

essencial à jornada em busca da excelência. 

A figura 1, representativa do MEG, simboliza a organização considerada como um sistema 

orgânico e adaptável ao ambiente externo no qual cada um dos critérios (áreas da figura) se 

interagem para promover a razão de ser da entidade.  

 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
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Resumidamente, os assuntos que serão tratados neste manual, divididos em capítulos, 

referentes a cada um dos critérios, são descritos a seguir. 

Capítulo 1 – Liderança. Neste capítulo serão apresentadas práticas de gestão estruturadoras 

dos princípios organizacionais, que dão direção e sentido às ações pela missão, visão e valores, 

que cada trabalhador e voluntário deve focar em suas atividades. Neste capítulo será também 

mostrado como os líderes devem interagir com as partes interessadas para desenvolver 

relações que agreguem valor para todos os interessados, inclusive a organização. Encerrando 

este capítulo será mostrado como o desempenho organizacional deve ser avaliado para 

corrigir rumo quando necessário, para assegurar o cumprimento da missão e demais ações 

estratégicas com enfoque no desenvolvimento da cultura da excelência na organização. 

Capítulo 2 – Gestão de Estratégias e Planos. Será abordado como as estratégias devem ser 

elaboradas pelos líderes para direcionar a organização e o seu desempenho, determinando sua 

posição no mercado e na sociedade. Neste manual será mostrado como as estratégias devem 

ser desdobradas em todos os níveis da organização, com planos de ação de curto e longo 

prazo, com recursos apropriados para assegurar a implementação das estratégias elaboradas. 

Para que a entidade seja efetiva, deve avaliar permanentemente a implementação das 

estratégias e monitorar os respectivos planos de ação, respondendo rapidamente às mudanças 

nos ambientes interno e externo. 

Capítulo 3 – Gestão de Clientes (beneficiários). Segundo a Fundação Nacional da Qualidade, o 

sucesso de uma organização está diretamente relacionado à sua capacidade de atender às 

necessidades e expectativas de seus clientes (beneficiários).  Estas devem ser identificadas, 

entendidas e utilizadas, para que se crie o valor necessário para conquistar e reter esses 

clientes (beneficiários). Neste capítulo, o assunto tratado se desenvolve em torno de firmar 

uma imagem forte junto aos doadores e beneficiários por meio da segmentação de 

necessidades e realização de serviços que proporcionem qualidade de vida para a sociedade. 

Capítulo 4 - Sociedade. Em continuidade às suas operações, a organização também deve 

identificar, entender e satisfazer as necessidades e expectativas da sociedade e das 

comunidades com as quais interage — sempre de forma ética, cumprindo as leis e 

preservando o ambiente. A partir do conhecimento destas necessidades, será mostrado como 

a organização deve envidar esforços para o fortalecimento de comunidades pelo apoio a 

projetos em prol do desenvolvimento da sociedade. 

 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/ciclo-de-premiacao/criterios-de-excelencia
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Capítulo 5–Gestão das Informações e Conhecimento. Este capítulo aborda como os dados 

devem ser trabalhados para gerar informações que apoiam as decisões e geram conhecimento 

para prosseguir no caminho à excelência da gestão. Em analogia ao organismo vivo, a 

organização necessita manter-se oxigenada pelas informações e conhecimento em todos os 

assuntos tratados nos critérios da Figura 1, para que as relações de interdependência se 

mantenham ativas e em harmonia à razão de ser da entidade.  

Para que isto ocorra, será definido como a comunicação interna e externa deve acontecer para 

gerar confiança junto aos trabalhadores e voluntários nas ações junto às comunidades. Desta 

forma, a entidade conseguirá uma identidade e marca corporativa forte, além de desenvolver 

e reter outros ativos intangíveis de igual valor, como: ativos humanos, ativos de propriedade 

intelectual e ativos de infraestrutura. 

Capítulo 6 – Gestão de Pessoas. A abordagem dada neste capítulo se trata de definir como o 

trabalho deve ser estruturado em um sistema que deixe claro as responsabilidades e 

autoridades para cada função a ser desenvolvida por trabalhadores e/ou voluntários. Em 

relação aos profissionais, será mostrado como capacitar e desenvolver pessoas 

comprometidas com a causa em favor do desenvolvimento social. Para assegurar o bem estar 

de trabalhadores e de voluntários, a entidade deve promover ações que preservem a saúde e 

segurança dos trabalhadores com boa qualidade de vida no trabalho e fora dele. 

Capítulo 7 – Gestão de Processos. Para que a organização funcione adequadamente é 

necessário mapear os processos relacionados diretamente às suas atividades fins e às 

atividades de apoio, além de realizar adequada gestão sobre fornecedores e seus recursos 

econômico-financeiros. 

Capítulo 8 – Gestão de Resultados. Por fim, neste capítulo será definido como os dirigentes e 

gestores devem analisar os resultados advindos das práticas de gestão apresentadas nos 

capítulos anteriores, com ênfase na relevância de indicadores de desempenho, na análise de 

tendências dos resultados ao longo do tempo, além de compará-los a referenciais apropriados, 

sempre que possível, com objetivo de alcançar níveis de excelência de desempenho. 

NOTA: 

No ambiente das organizações do terceiro setor, inseridas na sociedade na prestação de 

serviços, há de se esclarecer dois conceitos dados pela Fundação Nacional da Qualidade no 

Caderno Rumo à Excelência; o entendimento neste manual, para clientes  e mercado são: 
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Definir cliente como “a pessoa que toma uma decisão de compra” seria muito limitado, pois 

exclui os clientes potenciais, os ex-clientes e as pessoas que influenciam os clientes. Portanto, 

o conceito mais abrangente de cliente refere-se àquelas organizações e pessoas que recebem 

os produtos oferecidos por outra organização. Consumidor, usuário final, beneficiário e 

comprador são exemplos de outras denominações para clientes. Entretanto, nos Critérios 

Rumo à Excelência o termo Cliente é adotado como definição padrão para todas às demais 

denominações associadas.  

Já o conceito relacionado a mercado é entendido como o ambiente socioeconômico-

concorrencial em que as atividades de uma organização são exercidas para suprir as 

necessidades e expectativas do conjunto de pessoas ou entidades envolvidas.  

Em algumas Organizações de Direito Privado sem Fins Lucrativos não se aplica o conceito de 

concorrência no sentido comumente usado. Neste caso, o estímulo ao atendimento às 

necessidades dos clientes tem de provir do estabelecimento de desafios para a busca da 

excelência no desempenho institucional. Essa busca implica em obter um alto grau de 

competência e credibilidade, retendo os clientes atuais e conquistando novos clientes. (FNQ, 

2008) 

A estrutura de cada capítulo é colocada de forma a proporcionar boa relação entre os 

requisitos (exigências) a serem atendidos, com objetivo de apresentar práticas de gestão que 

proporcionam adequado desempenho para a entidade.  

Portanto, após as explicações de conceitos, apresentação de práticas de gestão e padrões de 

trabalho a serem seguidos, ao final de cada um dos capítulos, é apresentada uma figura 

esquemática que sintetiza a relação entre os itens apresentados e os requisitos a serem 

cumpridos pela entidade que almeja a excelência na gestão. 

Apresentado o modelo MEG, em linhas gerais, a seguir será apresentado o capítulo referente à 

Liderança, que irá definir as práticas de gestão referentes à governança corporativa, exercício 

da liderança, promoção da cultura da excelência e análise do desempenho da organização. 
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1 | LIDERANÇA 

 

 

Antes de apresentar como as práticas relacionadas à liderança devem ser aplicadas na 

governança corporativa, na promoção da cultura da excelência e na análise do desempenho da 

organização, faz-se necessário mostrar o conceito que a FNQ – Fundação Nacional da 

Qualidade apresenta para liderança em organizações que procuram práticas de excelência e 

resultados consistentes. O Caderno Rumo à Excelência da FNQ que comenta sobre liderança, 

apresenta conceitos relacionados ao tema, em que a FNQ (2008), esclarece sobre a ideia de 

liderança que será apresentada neste capítulo. 

Uma visão mais convencional sobre a liderança leva a uma primeira ideia de relacioná-la à 

figura do líder, superestimando-se o valor de um único indivíduo (o líder “forte” como o 

grande “salvador da pátria”). Esta ideia provoca um sentido deturpado do tema, uma vez que, 

na verdade, o que torna uma organização excelente é a existência de um sistema de liderança 

“forte”.  

A liderança deve ser entendida como um conjunto de práticas e de ações de todos os níveis da 

organização e não apenas de um único indivíduo. Este sistema, a cultura da excelência e a 

análise do desempenho da organização definirão a identidade e darão a sustentação para o 

processo de planejamento estratégico.  

O exercício da liderança, neste contexto, implica na mobilização e 
presença dos líderes em momentos de representação e 
gerenciamento. Inclui a elaboração de cenários para a construção de 
um futuro próximo e a criação dos mecanismos que permitirão a 
compreensão da atual realidade organizacional. (FNQ, 2008) 

Pelo entendimento destas palavras, pode-se perceber que o sistema de liderança tem relação 

com alguns fundamentos da gestão, como o pensamento sistêmico, o qual os dirigentes e 

gestores devem administrar a organização com visão abrangente, enxergando as 

interdependências entre os processos. Os líderes devem procurar ter visão de futuro, 

percebendo as interveniências externas e internas que possam colocar a perenidade da 

instituição em risco. Assim, devem exercer liderança, persistência e constância de propósitos 

na condução das práticas do dia a dia, com apropriadas ações estratégicas.  
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Em coerência a este pensamento, os gestores e dirigentes devem conhecer as necessidades da 

sociedade para proporcionar serviços que agreguem qualidade de vida aos beneficiários, 

exercendo com isto a responsabilidade social com apoio, se necessário, de parceiros. Não se 

esquecendo, que tudo isto somente ocorre com adequada gestão de pessoas, pela valorização 

da proatividade de trabalhadores e voluntários. 

Diante do exposto, serão apresentados nos próximos itens como a organização deve colocar 

em prática o sistema de liderança, para que as ações sejam conduzidas de forma harmônica 

para alcance de resultados planejados. 

1.1 | Governança Corporativa 

1.1.1 | Estabelecimento de missão, visão e valores 

Sabe-se que a MISSÃO é a razão de ser da organização, manifestando a mais elevada 

aspiração, que legitima e justifica, social e economicamente, a existência da instituição, 

conforme afirma Cabral (2008). O motivo pelo qual os beneficiários, sociedade, fornecedores e 

demais partes interessadas mantêm seus relacionamentos com a organização. Neste sentido, 

deve-se formalizar em um breve texto esta Missão, para que as pessoas da força de trabalho 

tenham claramente definido o sentido de existência de suas práticas dentro da organização.  

De acordo com o pensamento de Buchsbaum (2012), uma missão é importante, porque 

transmite para a sociedade toda a força inspiradora que a empresa representa e representará 

na vida de cada pessoa com quem se relacionará. 

Segundo Cabral (2008), ao formalizar a missão deve-se ter foco na utilidade e finalidade, e não 

no produto ou no serviço fornecido aos clientes e à sociedade, pois estes são os meios pelos 

quais a relação pactuada junto ao cliente (beneficiário) é atendida. Às vezes organizações já 

bem sucedidas direcionam seus esforços somente aos seus produtos/serviços, esquecendo-se 

da razão de ser, e em um revés de mercado, ou na ocorrência de mudança drástica de 

tecnologia, pode levar a organização ao fracasso por perda de foco de suas ações. Neste 

sentido Cabral (2008) argumenta sobre a importância da missão. 

No contexto das organizações do terceiro setor, a missão de uma 
organização social é a transformação da realidade social, é a inclusão dos 
que não foram incluídos, criando condições necessárias para que o maior 
número possível de cidadãos tenha acesso a bens e serviços, de acordo com 
a capacidade da organização e sua missão. (CABRAL, 2008) 
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O processo de formulação da Missão deve levar em consideração um levantamento de ideias 

junto aos principais gestores para os questionamentos apresentados a seguir, e depois 

elaborar um texto cursivo que mostre ao público das partes interessadas esta razão de ser. 

As perguntas a serem usadas para suscitar estas ideias são: 

 O que a organização deve fazer? 

 Para quem deve fazer? 

 Por que deve fazer? 

 Como deve fazer? 

 Onde deve fazer? 

 Qual a responsabilidade social da organização? 

Logo a seguir são apresentados alguns exemplos que servem de referência no momento de 

elaborar a Missão de sua organização. 

 

INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 

Desenvolver e gerir projetos e programas que possibilitem a obtenção e a destinação de 

recursos a atividades culturais e socioeducativas, atuando de forma ética, profissional e 

colaborativa junto aos parceiros e à sociedade, observados os princípios da eficiência e da boa 

governança. 

Fonte: http://www.institutosergiomagnani.org.br/site/paginas/Missao-Visao-e-valores. 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

Desenvolver, implementar e orientar ações e projetos sociais sustentáveis. 

Fonte:http://israelpinheiro.org.br/conheca-a-fundacao/missao-visao-e-valores/ 

INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA 

“Viabilizar e administrar a programação artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 

possibilitando, assim, a produção, o desenvolvimento e a difusão do repertório sinfônico 

brasileiro e universal.” 

Fonte: http://www.filarmonica.art.br//index.php/instituto/view/8 

http://www.filarmonica.art.br/index.php/instituto/view/8
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Oferecer soluções para transporte através do desenvolvimento, produção, assistência e 

comercialização de bens e serviços, visando à satisfação de clientes, acionistas, colaboradores 

e comunidade.  

INSTITUTO ELO 

Contribuir para a inclusão de grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 

Formas de atuação: 

 Gestão de políticas públicas 

 Desenvolvimento de projetos nas áreas de cultura, desenvolvimento social 

 prevenção à criminalidade, proteção e promoção dos direitos humanos 

 desenvolvimento econômico e meio ambiente 

 Assessoria para instituições públicas e privadas para gestão de projetos e políticas públicas. 

Fonte: http://www.institutoelo.org.br/site/ 

MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA 

Proteção e defesa dos direitos das donas de casa e consumidores e a preservação do meio 

ambiente, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Fonte:http://www.mdcmg.com.br/historico.php?sendLinkIn=missaovisaoeobjetivos&sendPag

e=apresentacao  

 

Outro princípio de gestão a ser elaborado é a visão para direcionar os trabalhadores e 

voluntários em vencer desafios que assegurem o futuro da entidade. Portanto, o conceito de 

visão é de uma mensagem direcionadora dos esforços desenvolvidos pelas pessoas da força de 

trabalho para alcançar os resultados planejados. 

Entendendo melhor o que o conceito de visão organizacional pode proporcionar para a 

entidade do terceiro setor: 

 

 

A visão expressa a noção que a organização deseja alcançar, possuindo o 
conhecimento de que o almejado, por si só, é improvável que aconteça. As 
organizações do terceiro setor constroem visões ideais que comportam suas 
crenças e preceitos, isso é um forte ingrediente motivacional para as 
pessoas que se envolvem em seu campo de trabalho. (CABRAL, 2008)  

http://www.institutoelo.org.br/site/
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Portanto, ao elaborar a visão deve-se levantar ideias a partir de questionamentos, tais como: 

 Como desejamos que a organização seja reconhecida? 

 Qual a direção apontada frente ao mercado/negócios sociais e às oportunidades? 

 Onde a organização espera estar no futuro? 

 Qual o perfil desejado para a organização? 

 Qual direção devemos focar nossos esforços? 

 

Assim, a Visão deve conter uma mensagem inspiradora de esforços, com referência aonde se 

deseja chegar e com certa ideia de espaço e tempo, ou seja, delimitar de alguma forma para 

que esta mensagem seja desafiadora, mas ao mesmo tempo possível de ser alcançada. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de Visão de Organizações do Terceiro Setor. 

 

INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 

Ser referência nacional no desenvolvimento e na gestão de projetos e programas de fomento a 

atividades culturais e socioeducativas. 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

Ser uma instituição líder na gestão de projetos de interesse público e referência no Terceiro 

Setor. 

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS 

A música sinfônica é um instrumento de educação e aprimoramento do ser humano que 

transcende todas as barreiras étnicas, culturais e socioeconômicas. O Instituto Cultural 

Filarmônica empreenderá todos os esforços para que as pessoas tenham acesso à música 

sinfônica e se beneficiem de sua força unificadora e emancipadora. 

INSTITUTO ELO 

Ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na gestão de políticas públicas 

e no desenvolvimento de projetos que promovam a inclusão social. 

 

Elaborados a Missão e a Visão, é necessário estabelecer os valores para as organizações.  
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Neste sentido, os valores devem representar as atitudes das pessoas que 
compõem a organização; os valores são diretrizes arraigadas dentro do 
espírito da empresa, inspirados, muitas vezes, pelos próprios fundadores. 
(Buchsbaum, 2012). 

Pelo entendimento do conceito, os valores organizacionais são as crenças que norteiam as 

atitudes das pessoas que sejam compromissadas com o modo de “ser” da organização, 

gerando ações que se espera que ocorram no dia a dia, pois o exemplo a ser seguido deve 

partir da liderança. 

Neste contexto Buchsbaum (2012) argumenta que os valores devem ser objetivos e de fácil 

compreensão, expressos em frases diretas, ainda que acompanhadas de uma breve explicação. 

A elaboração dos valores pode seguir os passos definidos a seguir. 

1º. Passo: Em uma sessão de reunião deve-se estimular o levantamento de ideias que possam 

ser relacionadas aos princípios que têm levado a organização se manter no mercado em que 

atua. 

2º. Passo: Registrar estas ideias em um levantamento sem predefinições ou restrições. 

NOTA: neste levantamento de ideias não deve haver direcionamento e apoio a determinada 

opinião, ou mesmo um clima relacionado à hierarquia, ou seja, todos têm o mesmo direito de 

propor ideias, com igual oportunidade de escolha. 

3º. Passo: Num passo seguinte, deve-se selecionar as melhores ideias. O critério de escolha 

daquelas que irão compor os valores e princípios organizacionais deve ser aquelas que melhor 

representam a cultura organizacional. 

4º. Passo: Escolhidas as ideias, elas devem ser transcritas na forma de palavras direcionadoras 

que as representem, como por exemplo: a ideia de que as pessoas da organização praticam as 

rotinas com empenho e compromisso com os resultados destas ações pode ser representado 

pela palavra COMPROMETIMENTO. 

Exemplos de algumas palavras usadas para representar os valores em organizações: 

Inovação, pioneirismo, competitividade, comprometimento, integridade, transparência, ética, 

motivação, responsabilidade social e/ou ambiental, eficiência, educação continuada, 

compromisso (comprazo, qualidade, contratos, negociação, imagem), excelência, 

transparência e respeito ao ser humano. 

5º. Passo: Após a escolha das palavras que representam os valores e os princípios 

organizacionais, deve-se divulgá-las por um período de reflexão, para que todos que 

participam da organização coletem opiniões sobre tais valores e princípios. Realizada a 
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reflexão, uma validação dos termos escolhidos para os valores deve ser aplicada pelos 

dirigentes, se possível em um evento que marque as posturas que cada trabalhador deve 

seguir em suas atitudes e ações no dia a dia do trabalho. 

6º. Passo: Estes passos devem ser novamente praticados quando se percebe mudanças de 

parceiros ou renovação das lideranças; ou mesmo quando tais mudanças não ocorrerem, uma 

nova reflexão sobre os valores organizacionais deve ser realizada sempre que necessário, de 

forma cíclica e contínua. 

1.1.2 | Comunicação dos valores e princípios organizacionais 

Como o processo de comunicação envolve três entes: o emissor, o meio de transmissão da 

comunicação e o receptor, há formas para transmitir a mensagem da missão, visão e valores 

organizacionais para os entes receptores, que podem ser pessoas da força de trabalho, 

parceiros, comunidade e fornecedores. Deve-se usar de várias formas de comunicação para 

que possam atender percepções diferenciadas de cada público alvo. Alguns meios que podem 

ser usados para comunicar são: 

 Quadros com o texto formatado em uma página, expondo os princípios e valores 

organizacionais, junto a uma mensagem explicativa. Estes quadros devem ser expostos nos 

locais de maior circulação nos ambientes da organização; 

 Os princípios e valores organizacionais devem ser comunicados aos novos trabalhadores no 

momento de sua entrada na organização, em um treinamento introdutório; sendo explicado 

cada valor e princípio, mostrando quais atitudes e comportamentos estão relacionados a cada 

termo e o que se espera ser praticado no dia a dia nas atividades da organização; 

 Entregar a cada trabalhador um encarte com a mensagem dos princípios e valores 

organizacionais, para que esteja disponível a qualquer momento à consulta e internalização 

desta mensagem;  

 Podem-se usar as palavras dos valores organizacionais como fundo de tela e/ou mensagem 

de tela de descanso nas estações de trabalho que dispõem de computadores. Desta forma, a 

mensagem pode ser disseminada pela visualização frequente dos preceitos e atitudes que se 

espera no ambiente de trabalho; 

 Para o público externo e interno, os valores organizacionais podem ser transmitidos como 

mensagens de rodapé de e-mails, cartas, ordens de compras, faixas e cartazes, folders 

comerciais ou até outdoors; 
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 Apresentação de slides com a mensagem falada, na abertura de eventos internos e 

externos a organização; 

 Vídeos institucionais, mostrando imagens que demonstram a aplicação prática de alguns 

dos valores e princípios organizacionais. 

A seguir são apresentados alguns exemplos de valores de algumas organizações do terceiro 

setor: 

INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI 

 Transparência 

 Cooperatividade 

 Eficácia 

 Eficiência 

 Inovação 

 Sustentabilidade 

 Excelência 

 Confiabilidade 

 Responsabilidade Social 

FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO 

Legalidade, ética, transparência e compromisso social.  

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS 

 Economicidade 

 Eficiência 

 Excelência 

 Impessoalidade 

 Legalidade 

 Moralidade 

 Razoabilidade 

 Transparência 
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INSTITUTO ELO 

 Respeito ao ser humano 

 Desenvolvimento humano 

 Responsabilidade Social 

 Ética 

 Cooperação 

 Transparência 

 Compromisso com resultados 

 

1.1.3 | Tratamento de questões éticas 

No ambiente de trabalho a questão ética é primordial, pois a sociedade percebe a imagem da 

organização pela forma como ela trata questões éticas em situações que mereçam adequada 

atitude. 

Desta forma, a seguir é dado o entendimento do conceito de ética.  

O termo ética vem do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa), que tem o mesmo 

significado de “costume”. 

Em sentido amplo, a moral é o conjunto de regras de conduta admitidas em determinada 

época ou por um grupo de homens, Neste sentido, o homem moral é aquele que age bem ou 

mal na medida em que ataca ou transgride as regras do grupo. 

A ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a 
respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Essa 
reflexão pode seguir as mais diversas direções, dependendo da concepção 
de homem que se toma como ponto de partida. (ARANHA; MARTINS, 1999) 

Portanto, ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 

na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser 

confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética diferencia-

se da moral, pois, enquanto esta se fundamenta na obediência a costumes e hábitos 

recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela 

razão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moralidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
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No contexto do ambiente em que as organizações sociais estão inseridas e pela cultura 

ocidental dos negócios que nosso país adquiriu ao longo do tempo, deve-se entender que o 

público espera que estas organizações sejam politicamente corretas em suas ações internas e 

externas. 

Como sugestão, a organização deve instituir um comitê de ética composto por pessoas que 

trabalham no mínimo há cinco anos (ou à escolha dos dirigentes), período que se espera 

conhecer o comportamento das pessoas frente a situações inusitadas até determinado 

momento. Havendo a composição deste comitê, de no máximo 5 (cinco) pessoas, deve-se 

instituir um Código de Ética, objetivo e claro quanto aos comportamentos corretos e aceitáveis 

e aqueles não tolerados diante de situações diferenciadas do dia a dia. 

Este comitê deve se reunir frequentemente, pelo menos uma vez a cada três meses ou quando 

solicitado em análise de determinada situação frente a comportamento inapropriado aos 

preceitos do Código de Ética instituído na organização. Caso seja necessária uma posição e 

decisão por parte do Comitê de Ética e que envolva pessoas internas ou externas à 

organização, as ações devem ser tomadas de forma discreta sem que a pessoa seja exposta ao 

constrangimento. 

Neste contexto, a organização deve elaborar o texto do código de ética em seções divididas 

por assuntos, comentados em frases dispostas em tópicos, em linguagem direta, com o verbo 

no infinitivo, indicando ação, como mostra o exemplo a seguir do Instituto Elo. 

CE – Código de Ética 

1. APRESENTAÇÃO 

Este “Código de Ética” estabelece normas de conduta a fim de regular o comportamento dos 

colaboradores do Instituto Elo. 

São considerados colaboradores do Instituto Elo, todos os funcionários, estagiários, diretoria e 

prestadores de serviço deste. 

Os procedimentos aqui estabelecidos visam assegurar a legalidade, integridade, transparência, 

a democracia e moralidade nas relações do Instituto Elo com seus colaboradores. 

Este Código aborda temas importantes que fazem parte da forma de agir e de conduzir as 

atividades do Instituto Elo, seja em suas relações com o público interno e/ou externo. 

Integridade ética é o principal requisito que esperamos de nossos colaboradores. 

Para isto, é preciso: 
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• Tratar todos os colaboradores com dignidade e respeito; 

• Não ser preconceituoso em relação a raça, sexo, orientação sexual, religião, classe social ou 

deficiência física; 

• Não permitir assédio, moral e/ou sexual, em todas as relações; 

• Contratar pessoas de acordo com a sua capacidade para executar o trabalho estabelecido; 

• Proporcionar aos colaboradores remuneração e benefícios competitivos; 

• Promover profissionais exclusivamente com base no mérito individual; 

• Zelar pelo cumprimento das leis, das convenções e dos acordos coletivos; 

• Propiciar aos colaboradores um ambiente de trabalho seguro, com condições adequadas e 

satisfatórias para o exercício de suas funções; 

• Manter os colaboradores informados sobre as questões que os afetam; 

• Ter a consciência de que o consumo excessivo de álcool, drogas e práticas de jogos de azar 

pode acarretar em vícios, prejudicando o desempenho das atividades, como também a sua 

vida e o ambiente de trabalho; 

• Não consumir bebida alcoólica durante o expediente, bem como estar sob efeito desta 

durante a jornada de trabalho; 

• Ter conhecimento de que o uso ou porte de drogas ilícitas pode ser considerado crime. 

2. ORIENTADORES INSTITUCIONAIS 

2.1. VISÃO 

Ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na gestão de políticas públicas 

e no desenvolvimento de projetos que promovam a inclusão social. 

2.2. MISSÃO 

Contribuir para a inclusão de grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 

 

2.3. VALORES 

 Ética; 

 Transparência; 

 Compromisso com resultados; 
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 Responsabilidade Social; 

 Respeito ao ser humano; 

 Desenvolvimento Humano; 

 Cooperação. 

2.4. VOCAÇÃO 

Gestão de políticas públicas e projeto sociais, com foco em resultados. 

2.5. CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 Gestão de Políticas Públicas; 

 Desenvolvimento de projetos nas áreas de cultura, desenvolvimento social, prevenção à 

criminalidade, proteção e promoção dos direitos humanos, desenvolvimento econômico e 

meio ambiente; 

 Assessoria para instituições públicas e privadas para gestão de projetos e políticas públicas. 

3. NORMAS GERAIS DE CONDUTA 

Todos os colaboradores devem contribuir para que uma situação harmoniosa seja preservada, 

independentemente de opiniões divergentes. 

A dignidade de cada colaborador deve ser sempre respeitada, isto significa que eventuais 

problemas na condução de assuntos de interesse do Instituto Elo devem ser resolvidos com o 

adequado nível de educação. 

Desta forma, será possível a construção sólida de um ambiente cooperativo, tolerante e aberto 

para o desenvolvimento de ideias que contribuirão para o sucesso do Instituto Elo. 

4. RELAÇÕES DOS COLABORADORES COM O INSTITUTO ELO 

É de responsabilidade de cada colaborador do Instituto Elo: 

 Zelar pela boa reputação do Instituto; 

 Não agir em desacordo com os princípios do Instituto Elo, estatuídos em todos os seus mais 

fundamentais documentos; 

 Guardar sigilo a respeito de assuntos, projetos e informações cuja divulgação possa 

comprometer os objetivos do Instituto; 
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 Não se utilizar de conhecimentos e ou informações privilegiadas, visando obtenção de 

vantagens pessoais; 

 Não agredir outros colaboradores fisicamente, verbalmente e/ou formalmente através de 

e-mails; 

 Evitar que comentários que possam afetar a moral e ou imagem de outro colaborador 

sejam difundidos; 

 Respeitar integralmente o regulamento interno do Instituto Elo; 

 Não representar o Instituto Elo em quaisquer circunstâncias sem prévia autorização da 

diretoria; 

 Apresentar formalmente à diretoria oportunidades de melhorias na condução das 

atividades do grupo; 

 Relatar formalmente à diretoria qualquer irregularidade de que tenha conhecimento que 

possa comprometer os objetivos do Instituto. 

5. POSTURA PESSOAL DOS COLABORADORES 

Compete aos colaboradores do Instituto Elo: 

 Ser respeitoso e cordial com os outros colaboradores; 

 Evitar críticas de ordem pessoal a respeito dos projetos apresentados pelos colaboradores e 

decisões do Instituto; 

 Contribuir para a harmonia dos relacionamentos do Instituto. 

6. PROCESSO DISCIPLINAR 

 O processo de análise dos casos de violação do código de ética será instaurado mediante 

documento formal ou através de manifestação verbal a diretoria do Instituto Elo; 

 No caso de ocorrer indícios de violação ao “Código de Ética”, a diretoria do Instituto iniciará 

o processo de análise dos fatos e documentação suporte; 

 Os colaboradores acusados de violar o “Código de Ética” terão direito ao contraditório e à 

ampla defesa, podendo manifestar-se formalmente ou verbalmente à diretoria. 

7. PENALIDADES 

 As penalidades às violações ao “Código de Ética” serão: advertência formal, suspensão e 

exclusão; 
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 As penalidades levarão em conta as circunstâncias atenuantes e agravantes: 

 As circunstâncias atenuantes são os bons serviços prestados ao Instituto Elo; 

 As agravantes são: a reincidência punida anteriormente e ter o transgressor cargo de 

chefia. 

Fonte: http://www.institutoelo.org.br/site/ 

 

Estabelecidos os documentos que apoiam o sistema de liderança, é necessário definir como 

são identificados os riscos que possam afetar a organização no dia a dia das atividades. 

1.1.4 | Identificação, classificação e tratamento de riscos significativos que possam afetar a 

perenidade da organização 

A Fundação Nacional da Qualidade, no caderno de Critérios Rumo à Excelência, em seu 

glossário conceitua risco como a combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) 

consequência(s) de um determinado evento não desejado, e risco à consecução dos objetivos 

de uma organização à luz das incertezas do mercado e do setor de atuação da organização, do 

ambiente macroeconômico e dos próprios processos como o risco empresarial. Neste sentido, 

no caderno que trata sobre as práticas de gestão relacionadas a Sistema de Liderança, FNQ 

(2008) distingue tais riscos em quatro categorias: 

Riscos estratégicos: ocorrências como baixas de demanda do mercado por produtos e serviços 

da empresa, falhas na reação ao movimento dos concorrentes ou problemas relacionados a 

fusões e aquisições; 

Riscos Operacionais: ocorrências como aumentos dos custos ou problemas na contabilidade 

causados por falhas em controles internos e na logística; 

Riscos financeiros: ocorrências como endividamento elevado, reservas inadequadas para 

controlar aumentos nas taxas de juros, administração financeira fraca e perdas nas 

negociações; 

Riscos externos: crises vivenciadas pelo setor de atuação da empresa, conjunturas política e 

econômica, atos terroristas e problemas de saúde pública. (FNQ, 2008) 

No ambiente das organizações do terceiro setor, Cabral (2008), argumenta alguns fatores a 

serem levados em consideração em relação aos riscos para a organização:  

http://www.institutoelo.org.br/site/
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ITEM
CATEGORIA DE 

RISCO

DESCRIÇÃO DOS 

RISCOS

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 

OU ATENUÇÃO

1 Estratégico

2 Operacional

3 Financeiro

4 Externo

 universalidade: expressa-se pelos limites da ação institucional presente na multiplicidade 

de ações desenvolvidas no terceiro setor. Atenção em atender a tudo não é o caminho, pois há 

risco de perder o foco institucional; 

 cultura pública: a demanda a que a organização deve atender, a capacidade real que possui 

e o compromisso público com a inclusão social. Atentar-se na acepção de público que a missão 

expressa sobre a questão social e não confundir com a conotação vinculada à responsabilidade 

pública do Estado; 

 autonomia: a escassez de recursos e o acesso ao fundo público de recursos é minoritário na 

manutenção das organizações do terceiro setor. Por outro lado, a autonomia sugere um 

esforço adicional para executar atividades e parcerias que permitam o crescimento e 

manutenção da instituição, sem comprometimento da missão. 

Com estes conceitos é possível prever e identificar eventos que podem atrapalhar o sucesso da 

organização. Neste sentido, a avaliação de riscos deve buscar uma compreensão de como se 

comportam as variáveis da organização para traçar uma ideia do que acontecerá no futuro, 

estabelecendo plano de ações para contingências ou atenuação destes riscos. 

Uma proposta para tal identificação e tratamento segue no Quadro 1. 

Quadro 1.1 – Identificação e tratamento de riscos 

 

 

 

 

 

 

A partir da identificação e tratamento de riscos por meio de plano de ações, além de tomar 

ações, estes dados e outros que ocorrem no dia a dia da organização devem ser analisados 

para tomada de decisões. Assunto que será tratado no item 1.1.5. 

1.1.5 | Tomada de decisões, sua comunicação e implementação 

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade, a tomada de decisão tem a finalidade de 

compartilhar informações nos diversos níveis da estrutura organizacional, sobre as dificuldades 

encontradas e as oportunidades identificadas no dia a dia da organização, e de deliberar sobre 
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a melhor forma de encaminhar as ações, corretivas ou proativas. A comunicação das decisões 

tem o objetivo de comprometer os atores dos processos envolvidos com as ações decididas, 

em todos os níveis e áreas. A implementação das decisões visa assegurar que as ações 

decididas sejam colocadas em prática e concluídas. 

Neste contexto, e pela apresentação do modelo de gestão baseado no ciclo de melhoria, 

denominado PDCA (Planejar – Desenvolver/Executar – Checar/Verificar – Agir), as decisões se 

aplicam ao quadrante Agir. Mas, para que as decisões sejam bem direcionadas e o resultado 

de sua ação tenha efetividade, é necessário fundamentar as decisões em fatos e dados. 

Para que isto ocorra é necessário checar, ou seja, aplicar o quadrante anterior, 

Checar/Verificar (ver Figura 2). Algumas das práticas gerenciais disponíveis para isto são 

auditorias no sistema de gestão, auditorias de processos, monitoramento de indicadores de 

desempenho, ou qualquer prática de controle que compare o resultado alcançado em relação 

ao que foi planejado. Desta forma a decisão terá fatos e dados para se apoiar. Estes dados e 

fatos devem ser analisados no contexto do momento em que passa a organização em seu 

ambiente interno, sujeito às interferências do ambiente externo. Após o ciclo de controle 

(verificação / checagem), e identificada a diferença entre as ações planejadas e aquelas 

realizadas, o gestor deve tomar uma decisão, escolhendo a melhor forma de corrigir o rumo 

para trazer os resultados esperados em que foram planejados. 

Oliveira (2001), propõe fases para o processo decisório apresentadas a seguir: 

 Identificação do problema; 

 Análise do problema, com base na consolidação das informações sobre ele; 

 Estabelecimento de soluções alternativas; 

 Análise e comparação das soluções alternativas, por meio de levantamento de vantagens e 

desvantagens de cada alternativa; 

 Seleção de alternativas mais adequadas, de acordo com critérios preestabelecidos; 

 Implantação da alternativa selecionada, incluindo o devido treinamento das pessoas 

envolvidas; e 

 Avaliação da alternativa selecionada por meio de critérios devidamente aceitos pelas 

pessoas da organização. (OLIVEIRA, 2001) 

Portanto, para que as decisões e ações sejam efetivas devem-se seguir as etapas: 
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1º. Passo: Planejar os eventos, no adequado espaço de tempo (prazo), com a definição de 

responsável(eis) pelas ações definidas; 

2º. Passo: Estabelecer formas de controle durante a execução das atividades (antes do fim do 

prazo, ou prazos intermediários) e ao final do prazo estabelecido; 

3º. Passo: Interpretar os resultados das verificações, com devida análise crítica; 

4º. Passo: Ponderar sobre as possibilidades de correções de rumo frente o contexto do 

ambiente interno e externo a organização; estabelecendo possibilidades favoráveis, neutras e 

desfavoráveis em relação às possíveis decisões; 

5º. Passo: Optar pela melhor decisão, pelo balanço de prós e contras, além de refletir sobre 

custos, recursos disponíveis e benefícios a serem auferidos; 

6º. Passo: Se possível, simular a decisão pela opinião de um grupo restrito de pessoas. 

7º. Passo: Compartilhar as decisões com seus pares de mesmo nível hierárquico para obter 

apoio; 

8º. Passo: Comunicar as decisões por meio de reuniões, sempre que possível, ou na 

impossibilidade de realizar reuniões, realizar a comunicação pela via formal disponível; 

9º. Passo: Após a comunicação das decisões, acompanhar a aplicação das ações concernentes 

e aplicar novo ciclo de controle pelas práticas de verificação e checagem (por exemplo, 

auditorias, monitoramento de indicadores de resultados, acompanhamento de cronogramas, 

etc.); 

10º. Passo: Obtido êxito ou não, detectado pelas práticas de verificação, em relação ao que 

foi planejado na decisão, o gestor deve promover uma reflexão denominada de “Lições 

Aprendidas”, com devido registro que possibilite eventual consulta futura para evitar gastos de 

“energia” desnecessária e para que cada vez mais as decisões sejam efetivas em seus 

propósitos. 

Um modelo de plano de ações proposto para acompanhar o andamento das mesmas é 

apresentado no Quadro 1.2. 
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Quadro 1.2 – Modelo de Plano de Ações 

 

INÍCIO TÉRMINO
O QUE FAZER COMO FAZER RESPONSÁVEL

QUANDO (DATA)
EVIDÊNCIA

 

 

Estabelecidas as formas como os processos gerenciais da governança corporativa se 

estruturam, o item seguinte irá tratar sobre práticas que a liderança deve aplicar para 

promover o engajamento da força de trabalho com o êxito da missão, visão, valores e 

estratégias da organização. 
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Pensamento Sistêmico

Entendimento das relações de interdependência entre os diversos

componentes de uma organização, bem como entre a organização e o

ambiente externo.

Aprendizado Organizacional

Busca e alcance de um novo patamar de conhecimento para a

organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e

compartilhamento de experiências.

Cultura de Inovação

Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e

implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial

competitivo para a organização.

Liderança e Constância de 

Propósitos

Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das

pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à

promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das

partes interessadas.

Orientação por Processos e 

Informações

Compreensão e segmentação do conjunto das atividades e processos

da organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo

que a tomada de decisões e execução de ações deve ter como base a

medição e análise do desempenho, levando-se em consideração as

informações disponíveis, além de incluir os riscos identificados.

Visão de Futuro

Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e

o ambiente externo no curto e no longo prazo, visando a sua

perenização.

Geração de Valor

Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da

organização pelo aumento de valor tangível e intangível de forma

sustentada para todas as partes interessadas.

Valorização das Pessoas

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições para

que elas se realizem profissionalmente e humanamente, maximizando

seu desempenho por meio do comprometimento, desenvolvimento de

competências e espaço para empreender.

Conhecimento sobre o Cliente e 

o Mercado

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando à

criação de valor de forma sustentada para o cliente e,

consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados.

Desenvolvimento de Parcerias

Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras organizações, a

partir da plena utilização das competências essenciais de cada uma,

objetivando benefícios para ambas as partes.

Responsabilidade Social

Atuação que se define pela relação ética e transparente da organização

com todos os públicos com os quais ela se relaciona, estando voltada

para o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos

ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando a diversidade

e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte

integrante da estratégia da organização.

 

1.2 | Exercício da Liderança e promoção da Cultura da Excelência 

1.2.1 | Interação da liderança com as partes interessadas 

Neste item serão tratadas a práticas gerenciais que os gestores de processos devem exercer 

para promover a cultura de excelência. A Cultura da Excelência, segundo a Fundação Nacional 

da Qualidade, tem como base onze fundamentos apresentados no Quadro 1.2.1 

 

Quadro 1.2.1– Fundamentos da Excelência 

Fonte: FNQ: Conceitos Fundamentais da Excelência em Gestão, 2006, p.7 
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Estes fundamentos colocados em prática e estruturados em padrões de trabalho, sob controle, 

proporcionam a base para a gestão, que aplicados sistematicamente formam a cultura da 

excelência. 

A partir do entendimento do conceito dado por Oliveira (2001), liderança é a capacidade de 

obter o engajamento e a participação das pessoas no desenvolvimento e na implantação dos 

trabalhos necessários ao alcance das metas, desafios e objetivos da empresa.  

Para que o processo de liderança seja efetivo, é necessário que os gestores (dirigentes) que 

dirigem a organização, identifiquem as necessidades das partes interessadas. Assim, deve-se 

mapear por meio de entrevistas, pesquisas ou dados disponíveis na própria organização, quais 

os anseios, desejos e necessidades de cada parte interessada em relação ao negócio em que 

trabalha a sua organização. Ao final desta pesquisa deve-se montar uma tabela como 

mostrada no Quadro 1.2.2, a seguir. 

Quadro 1.2.2– Necessidades de Partes Interessadas versus Práticas de Relacionamento 

PARTE 

INTERESSADA

NECESSIDADE / 

ANSEIO

PRÁTICA DE 

RELACIONAMENTO

RESULTADOS 

ESPERADOS

Poderes Públicos

Dirigentes 

Gestores 

Clientes / Parceiros

Sociedade

Trabalhadores

Fornecedores

 

Para cada necessidade e anseio identificado, os dirigentes e os gestores devem estabelecer 

práticas de relacionamento frequente junto aos representantes destas partes.  

Este relacionamento deve ser desenvolvido com objetivo de manter a parte interessada 

informada sobre as ações estratégicas desenvolvidas pela organização e com isto obter o apoio 

e engajamento em ações que possam contribuir para o sucesso dos objetivos almejados. 
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Alguns exemplos de práticas de relacionamento com as partes interessadas são apresentadas a 

seguir: 

Poderes Públicos 

Manter-se informado sobre as determinações de poderes públicos por meio de participação 

em reuniões com órgãos deliberativos. Procurar antecipar-se a demanda e providenciar o 

atendimento a requisitos legais. 

Dirigentes 

O principal interesse dos dirigentes, entre outros, é que a missão e a visão da organização 

sejam vivenciadas no dia a dia do trabalho. Neste sentido, os dirigentes podem promover 

reuniões frequentes em que os gestores apresentem o desempenho de suas atividades por 

meio dos resultados alcançados e ações planejadas quando estes não são alcançados. 

Gestores 

Instituir a prática de reuniões mensais, que por sugestão podem ser denominadas AGM – 

Análise Gerencial Mensal. Nestas reuniões os gestores devem apresentar o andamento de 

ações planejadas e os resultados alcançados para os dirigentes. Estas reuniões devem ter 

agenda marcada para o ano corrente e pauta definida, além de ter o registro de participantes, 

deve-se formalizá-la em ata com registro das decisões, responsáveis e prazos. Nas reuniões 

posteriores, as decisões e ações são acompanhadas e somente saem de pauta quando são 

concluídas. 

Parceiros 

Estabelecer cronograma de visitas aos principais parceiros para apresentar o direcionamento 

estratégico da organização. Estas visitas de relacionamento devem ser realizadas pelos 

dirigentes no mínimo uma vez ao ano. Em casos de reclamações ou eventos críticos devem-se 

mapear as causas e realizar a visita de acompanhamento logo após a ocorrência destes 

eventos, com devido plano de ações remediadoras. 

Para fortalecer o relacionamento com os principais parceiros, convém planejar um evento 

anual nas instalações da organização, momento em que se confraterniza com os 

representantes dos parceiros e apresentam-se os resultados da organização. 
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Sociedade 

Os principais gestores e dirigentes devem realizar duas visitas ao ano em organizações e 

representantes da sociedade civil organizada. Estas visitas têm o objetivo de comunicar ações 

que tenham influência junto à comunidade vizinha, como tais ações têm sido planejadas e nos 

casos de impactos desfavoráveis como a organização planeja ações para atenuar tais impactos. 

Trabalhadores 

Os dirigentes devem promover uma reunião com todos os trabalhadores, ao final de cada ano. 

Nesta reunião são apresentados os resultados do ano que se encerra e as ações previstas para 

o próximo ano.  Nesta reunião deve-se planejar um espaço de tempo para perguntas e 

esclarecimentos junto ao público interno. 

Os principais gestores e dirigentes devem realizar visitas frequentes nas áreas operacionais, 

para cumprimentar pessoas e trocar ideias. Estas visitas são informais, não necessitando de 

registro, para que o relacionamento seja espontâneo e gere credibilidade no processo. 

Fornecedores 

Os dirigentes e principais gestores devem conduzir um workshop anual com os principais 

fornecedores para apresentar um plano de desenvolvimento dos mesmos, por meio do 

sistema de seleção e avaliação contínua, que é realizado a cada fornecimento.  

Neste evento entrega-se formalmente e individualmente os resultados desta avaliação 

realizada durante os últimos doze meses. Aqueles fornecedores que se destacam nesta 

avaliação devem ser reconhecidos com uma placa alusiva ao bom desempenho alcançado. 

Neste contexto, o papel da Liderança na gestão deve ser: 

 Alinhar pessoas: criando alinhamento com os valores; 

 Engajar pessoas: criando comprometimento com os objetivos da organização; 

 Desenvolver pessoas e equipes: construindo equipes de alta performance e desenvolvendo 

habilidades e interação; e 

 Gerir pessoas: desenvolvendo pessoas.  

De acordo com pesquisa realizada pela empresa de consultoria Hay/McBer, em uma amostra 

aleatória de 3.781 executivos, selecionados de uma base de dados de mais de 20 mil  
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organizações no mundo, identificou seis estilos distintos de liderança  e não é surpreendente 

constatar que os lideres com melhores resultados usam diversos estilos em diferentes 

situações. Às vezes é necessário utilizar diferentes estilos no mesmo dia. Essa pesquisa 

identificou seis estilos distintos de liderança: 

 Estilo Comandante (E1): “Faça o que eu digo” 

Esse estilo é um legado do modelo de liderança militar do tipo “comando e controle”. Nesse 

modelo, os lideres exigem obediência imediata, entretanto, nem sempre se preocupam em 

explicar os porquês.  

Quando esse estilo de liderança é empregado de forma inadequada, ele tende a deteriorar os 

relacionamentos, contribuindo para aumentar a rotatividade da mão de obra. 

Esse estilo é adequado em situações de emergência, quando necessário lidar com funcionários 

problemáticos ou é usado para mudar estratégias de negócios ineficientes para novas 

maneiras de realizar o trabalho. 

  Estilo Visionário (E2): “Venha comigo” 

Essa liderança mobiliza as pessoas em direção a um objetivo comum, mas não é específico no 

que se refere a como alcançá-lo. As pessoas tem liberdade para inovar e assumir riscos 

calculados. 

O líder que adota o estilo visionário dá o exemplo para a equipe por meio de seu 

comportamento, lembra a todos que mau humor é incoerente com a missão da empresa e os 

inspira a trabalhar de acordo com essa visão. Para comunicar uma determinada orientação de 

maneira clara, é preciso agir com transparência - o que significa compartilhar informações com 

os colaboradores em todos os níveis da organização. Esse é o estilo de liderança que exerce o 

impacto mais positivo sobre o organizacional. 

 Estilo Treinador ou Coach (E2): “Tente isto” 

Esse líder se preocupa com o desenvolvimento dos membros de sua equipe. Ele atua como um 

“treinador“, ajudando o colaborador a identificar metas e desenvolver habilidades para 

alcançá-las. 

Esse estilo funciona muito bem quando as pessoas querem ser instruídas e com aquelas que 

valorizam o desenvolvimento pessoal. Por outro lado, esse estilo é inadequado para  
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profissionais que, por qualquer razão, sejam resistentes ao aprendizado ou à mudança. Se o 

líder não tiver a habilidade de fazer uma crítica de forma que a pessoa se sinta respeitada - 

sem gerar apatia -, o estilo de liderança treinador não vai funcionar. 

 Estilo Agregador (E3): “As pessoas vêm primeiro”  

Esse estilo procura construir relacionamentos e melhorar a convivência entre as pessoas. O 

líder reconhece as necessidades do colaborador em períodos “difíceis” da sua vida pessoal e 

oferece apoio emocional nesses momentos. Esse comportamento procura fortalecer os 

relacionamentos e a lealdade entre os membros, consequentemente, o impacto no clima é 

positivo. 

 Estilo Democrático (E3): “O que vocês acham?” 

Essa liderança é particularmente eficiente quando o líder precisa ouvir as opiniões das pessoas 

para obter informações, quando ele não está seguro sobre qual decisão tomar ou para chegar 

a um consenso sobre determinado assunto. 

Esse estilo não é eficiente quando os colaboradores são competentes ou suficientemente 

informados para oferecer um conselho seguro, ou em tempos de crise, quando o grupo não 

consegue chegar a um consenso a respeito de determinada estratégia. 

 Estilo Pacesetting – determinação de ritmo (E4): “Faça como eu faço” 

Kloury, karim (2009) escrevem, que esse líder estabelece padrões de desempenho 

extremamente altos e exemplifica a si mesmos neles. Ele é obsessivo a respeito de como fazer 

as coisas melhor e mais rápidas, e pede o mesmo de todos em torno dele. Com rapidez e 

exatidão, ele aponta os piores desempenhos e exige mais dessas pessoas. 

Quanto mais estilos de liderança um líder adotar, melhor. A ideia é que se possa aumentar o 

repertório de estilos para liderar de maneira eficiente. 

Quando usar cada estilo de liderança? 

Segundo Hersey e Blanchard (1986), a liderança situacional dependerá, também, do nível de 

maturidade das pessoas (trabalhadores e voluntários) a serem coordenados. 

O Quadro 1.2.3 mostra o estilo de liderança apropriado para cada nível de maturidade, 

lembrando que independente da maturidade, as situações e estilos apresentados 

anteriormente também influenciam o estilo a ser adotado. 
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Quadro 1.2.3 – Estilos de liderança apropriados aos vários níveis de maturidade 

Fonte: Adaptado de Hersey e Blanchard (1986), p.192 

 

Como propõem Kloury, karim (2009), uma das maneiras de expandir o seu repertório de estilos 

de liderança é desenvolver competências da inteligência emocional (habilidade de dirigir 

eficazmente a nós mesmos e a nossos relacionamentos) que fundamentam estilos específicos. 

Estabelecidas as formas e tipos de liderança, neste ponto é necessário determinar uma forma 

que sistematize as práticas e possam dar referências para os trabalhadores seguirem em suas 

atividades. Esta forma é denominada de padrão de trabalho, que será apresenta no próximo 

item. 

NÍVEL DE MATURIDADE ESTILO DE LIDERANÇA APROPRIADO

M1 E1

Maturidade baixa Determinar

Pessoas que não têm capacidade e nem 

disposição, ou inseguras

Comportamento de tarefa alta e relacionamento 

baixo

Fornecer instruções específicas e supervisionar 

estritamente seu cumprimento

M2 E2

Maturidade entre baixa e moderada Persuadir

Pessoas que não têm capacidade, mas têm 

disposição ou confiança em si

Comportamento de tarefa alta e relacionamento 

alto

Explicar as decisões e oferecer oportunidades de 

esclarecimentos

M3 E3

Maturidade entre moderada e alta Compartilhar

Pessoas que têm capacidade, mas não têm 

disposição ou são inseguras

Comportamento de relacionamento alto e tarefa 

baixa

Trocar ideias e facilitar a tomada de decisões

M4 E4

Maturidade alta Delegar

Pessoas capazes (competentes) e dispostas 

(seguras)

Comportamento de relacionamento baixo e tarefa 

baixa

Transferir a responsabilidade das decisões e da 

sua execução
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1.2.2 | Estabelecimento de padrões de trabalho e ciclo de controle 

O planejamento de atividades das práticas de gestão é baseado em PADRÕES DE TRABALHO. 

Os padrões de trabalho são o método ou caminho a ser seguido para que as atividades 

ocorram de forma esperada, evitando a variabilidade e resultados não planejados. Ou seja, os 

padrões de trabalho sistematizam as práticas de gestão. 

Os padrões de trabalho devem conter: 

 O QUE FAZER – Definir o nome da prática. 

 OBJETIVO – O motivo por que se realizada a prática e quais os resultados esperados. 

 RESPONSÁVEL – Definir quem deve realizar a prática, determinando as funções 

responsáveis pelos principais passos/etapas da prática. 

 PROCEDIMENTO – Explicar como a prática deve ser realizada, passo a passo, pela 

explicação de etapas. Neste ponto deve-se escolher a melhor forma de comunicação com o 

público alvo que usará o padrão de trabalho. Algumas pessoas têm a facilidade de 

entendimento lógico, neste caso pode-se usar de mapas de processo, por exemplo: o 

fluxograma ou o diagrama de blocos. Em outros casos as pessoas têm melhor facilidade de 

entendimento visual, nesta situação pode-se usar de sequência de figuras ou fotos, 

acompanhadas de breve explicação. Ainda pode haver pessoas que têm a facilidade de 

entendimento de leitura, aqui se pode usar de textos explicativos em parágrafos curtos, frases 

objetivas, guardando a adequada estrutura de nossa língua, ou seja, sujeito, verbo, predicado 

e complementos. 

 MÉTODO DE CONTROLE – Definir qual técnica será usada para controlar as atividades em 

execução em comparação aos passos definidos no padrão de trabalho. Recomenda-se o uso de 

listas de verificação, denominadas “Caminhadas da Qualidade”.  

Estas caminhadas devem ser realizadas por pessoa neutra às atividades, estabelecendo o nível 

de cumprimento ao padrão, como o exemplo apresentado no Quadro 1.2.4. 
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Quadro 1.2.4 – Exemplo de Método de Controle – Caminhada da Qualidade 

 

 REGISTROS – Apresentar ao final do padrão o modelo de formulário a ser usado ou definir 

como o resultado da prática será registrado em meio físico (papel) ou meio eletrônico (base de 

dados de algum aplicativo – software). 

1.2.3 | Melhoria em padrões de trabalho e ciclo de aprendizado 

Completando o ciclo PDCA, no quadrante A – agir; este ponto trata como a organização age de 

forma proativa na melhoria de práticas de gestão. Neste sentido, é necessário aplicar 

desenvolvimento e inovações nos padrões de trabalho para que o ciclo PDCA continue a atuar 

na organização. Para que isto ocorra é necessário identificar oportunidades de melhorias nos 

métodos definidos nos padrões de trabalho. Portanto, devem-se aplicar duas práticas, as 

auditorias de sistemas de gestão e outra prática que compara as práticas de gestão com outras 

organizações, comumente reconhecido como “benchmarking”, ou seja, melhores padrões de 

referência. 

A seguir são apresentadas duas práticas de gestão que podem ser usadas para subsidiar as 

melhorias a serem introduzidas nos padrões de trabalho. 

AUDITORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO 

Para aplicar uma boa auditoria nos processos inter-relacionados em várias práticas de gestão, 

devem-se aplicar os passos descritos a seguir. 

PP NA RU RE B O PO OBSERVAÇÕES

1 Organização dos documentos do setor

1.1 Documentos arquivados em caixas etiquetadas? 3,0 X 3,0

1.2 O backup está sendo feito e enviado, conforme instrução de trabalho? 3,0 X 2,0

2 Registros da qualidade (verificar se os formulários estão sendo preenchidos corretamente)

2.1 Planejamento dos serviços 3,0 X 3,0

2.2 Controle da produção 3,0 X 3,0

2.3 Realização e verificação dos serviços 3,0 X 3,0

3 Melhoria de processo

3.1 Fluxogramas do setor (a equipe tem conhecimento dos fluxogramas?) 3,0 X 3,0

3.2 Acompanhamento do indicador (a equipe analisa os resultados?) 3,0 X 3,0

3.3 A equipe é treinada? 3,0 X 3,0

PONTUAÇÃO PREVISTA / PONTUAÇÃO OBTIDA 24,0 23,0

PORCENTAGEM TOTAL / PORCENTAGEM DE ACERTO / DESEMPENHO ÓTIMO

LEGENDA: DESEMPENHO: OBSERVAÇÕES:

PP Pontos Previstos (descontados itens NA) RUIM Inferior a 60,0%

NA Não se aplica REGULAR 60,0% a 79,9%

RU Ruim (não possui evidência ou não tem conhecimento) BOM 80,0% a 94,9%

RE Regular (possui, mas está ineficiente) ÓTIMO Acima de 95,0%

B Bom (possui, mas está incompleto)

O Ótimo (possui completo)

PO Pontuação obtida

Verificador (es): Entrevistado (s): Processo:

Data:

ITENS AVALIADOS

NOME DO PROCESSO

95,83%

Assinale com um "X" na coluna adequada. Preencher 

somente os campos em branco, os demais campos 

possuem fórmulas e serão preenchidos automaticament. 

Caso o campo de observação seja insuficiente, utilizar o 

verso do formulário.
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1º. Passo: Capacitar equipe interna de profissionais em realizar auditorias internas em 

sistemas de gestão, por meio de treinamento específico; 

2º. Passo: Elaborar um plano de auditorias internas para o ano corrente, por meio de um 

cronograma que defina os processos a serem auditados durante o ano; mas assegurando a 

independência dos auditores internos em relação a estes processos, ou seja, as pessoas não 

podem auditar as áreas em que trabalham; 

3º. Passo: Estabelecer um período para que os auditores internos leiam e compreendam os 

processos que irão auditar, por meio de leitura e aprendizado; 

4º. Passo: Os auditores internos deverão preparar as perguntas para cada padrão de trabalho 

que irão auditar, focando: COMO as atividades são desenvolvidas, VERIFICANDO os registros e 

evidências que comprovem a execução da prática conforme padrão descrito, e ANALISANDO 

os resultados do ciclo de controle pela identificação dos resultados alcançados em relação às 

metas estabelecidas; 

5º. Passo: Registrar o ciclo de auditoria interna em um Relatório, que contenha: o escopo de 

verificações, o período de auditoria, os auditores internos envolvidos, os responsáveis pelos 

processos auditados, os padrões usados como referência e a descrição de PONTOS FORTES e 

os desvios, que deve-se denominar de OPORTUNIDADES DE MELHORIAS.  

As oportunidades de melhorias devem ser descritas sem prescrever a forma de correção ou 

identificar pessoas, pois se avalia o processo e não as pessoas. Desta forma, o texto a ser 

descrito na oportunidade de melhoria deve identificar o requisito que não foi cumprido ou que 

ainda não tem padrão definido para a prática desenvolvida, registrar também a evidência que 

comprove tal desvio, citando a identificação do padrão, o status de sua revisão e registros 

correlacionados que não estejam atendendo às regras pré-estabelecidas nos padrões de 

trabalho. Ressalta-se que durante a realização da auditoria deve haver transparência nas 

ações, ou seja, a cada desvio identificado, os responsáveis por este desvio devem ser 

comunicados para que entendam o que foi descumprido; mas o auditor interno deve dar a 

oportunidade para que os auditados expliquem o que ocorreu, para que fique configurado o 

desvio de forma sistêmica e não pontual; 

6º. Passo: Após receber o Relatório de Auditoria Interna, o gestor do processo deve analisar 

os motivos por que ocorreram tais desvios, verificando sua abrangência em relação a outras 

práticas ou padrões correlacionados. Para que a análise seja efetiva, o gestor deve envolver as  
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pessoas que praticam o padrão identificado em desvio e que precisa ser melhorado. Esta 

prática ajuda a obter comprometimento das pessoas com as ações e soluções a serem 

tomadas; 

7º. Passo: Identificadas as causas, deve-se planejar ações corretivas e/ou preventivas, 

estabelecendo: o que fazer, como fazer, quem será o responsável e prazo para implementar 

tais ações. O registro de melhoria deve ser feito em formulário como mostrado no Quadro 3.6 

(capítulo 3). 

8º. Passo: Vencido os prazos para implementação de ações, o gestor deve programar uma 

verificação das ações planejadas, com registro que comprove a implantação de tais ações; 

9º. Passo: Decorridos noventa dias nova auditoria interna deve ser realizada para verificar a 

efetividade das ações realizadas, ou seja, verificar se as causas dos desvios foram eliminadas 

pela total aderência às regras definidas nos padrões relacionados aos desvios identificados e 

que eventualmente necessitaram ter revisões em seu conteúdo; 

10º. Passo: A última etapa do ciclo de auditoria é o registro de lições aprendidas, 

incorporando modificações nos padrões de trabalho por meio de revisão de regras e novo ciclo 

de treinamento para as pessoas envolvidas sobre as melhorias incorporadas. 

Para dar continuidade aos ciclos de melhorias e aprendizado nos processos gerenciais, a 

organização deve realizar no mínimo dois ciclos de auditorias internas em seu sistema de 

gestão a cada ano. 

A prática de auditorias internas realizadas por pessoas da própria organização proporciona 

sinergia e visão sistêmica para aqueles que dela participam. 

BENCHMARKING – Melhores padrões de referência 

Segundo Carpinetti (2010), o benchmarking objetiva identificar e incorporar as melhores 

práticas de mercado, podendo ser usado para promover aprendizado por buscar novidades em 

outras organizações.  

Este autor faz referência ao conceito de benchmarking dado pela Fundação Nacional da 

Qualidade: 

Método para comparar desempenho de algum processo, prática de gestão 
ou produto da organização com o de um processo, prática ou produto 
similar, que esteja sendo executado de maneira mais eficaz e eficiente, na 
própria ou em outra organização, entender as razões do  
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desempenho superior, adaptar à realidade da organização e implementar 
melhorias significativas. (CARPINETTI, 2010) 

A seguir são apresentadas quatro formas usadas para se comparar práticas de gestão, segundo 

Carpinetti (2010): 

Benchmarking Competitivo 

Caracteriza-se por ter como alvo específico as práticas dos concorrentes. Na prática, é o menos 

usual uma vez que é quase impossível que as empresas se prestem a facilitar dados que estão 

ligados diretamente com a sua atividade à concorrência. Por isso, muitas vezes é necessário 

contratar uma empresa de consultoria externa para obter informações sobre o Benchmarking 

Competitivo. 

Benchmarking Interno 

A procura pelas melhores práticas ocorre dentro da própria organização em unidades 

diferentes (outros departamentos, sedes, etc.). Tem como vantagens a facilidade para se obter 

parcerias, custos mais baixos e a valorização pessoal interna. A grande desvantagem é que as 

práticas estarão sempre impregnadas com os mesmos paradigmas. Este é o tipo mais utilizado. 

Benchmarking Genérico 

Ocorre quando o Benchmarking é baseado num processo que atravessa várias funções da 

organização e pode ser encontrado na maioria das empresas do mesmo porte, como por 

exemplo, o processo desde a entrada de um pedido até a entrega do produto ao cliente. É 

neste tipo de Benchmarking que encontra a maioria dos exemplos práticos e onde as empresas 

estão mais dispostas a colaborar e a serem mais verdadeiras. 

Benchmarking Funcional 

Baseado numa função específica, que pode existir ou não na própria organização e serve para 

trocar informações acerca de uma atividade bem definida como, por exemplo, a distribuição, o 

faturamento ou embalagem. Alguns autores vinculam o conceito de benchmarking funcional 

ao benchmarking genérico, pela possibilidade dos mesmos serem utilizados sem se levar em 

consideração a concorrência direta da organização que aprende ou patrocina o estudo e a 

organização "investigada". 
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Conhecida as formas de benchmarking, deve-se estabelecer uma prática de gestão como 

descrita a seguir. 

Formar um grupo de trabalho, composto de pessoas de setores diferentes. Este grupo deve se 

reunir após coletar informações de outras organizações. Sugere-se aplicar primeiramente o 

benchmarking funcional, pois independe do ramo de atividade, o que interessa é a forma e 

método como o processo se transforma em prática que dá melhor resultado.  

Identificado os melhores pontos na prática avaliada, deve-se promover uma revisão no padrão 

interno da organização, tomando o cuidado de implementar tais mudanças em um processo 

ou área piloto. 

Depois de transcorridos noventa dias deve-se avaliar a efetividade das mudanças e registrar 

em relatório, denominado Lições Aprendidas. 

O registro destas lições deve compor um banco de informações, que sejam possíveis serem 

consultadas por pessoas internas da organização e que estejam disponíveis no sistema de 

gestão documental da organização. 

1.3 | Análise do Desempenho da Organização 

1.3.1 | Análise do desempenho operacional e estratégico 

O foco das práticas de gestão deve estar direcionado a resultados que promovam o 

desenvolvimento da organização, sua sedimentação no mercado de atuação e perenidade ao 

longo do tempo. Neste sentido, faz-se necessário avaliar o desempenho organizacional em 

relação às diretrizes estratégicas e requisitos de partes interessadas, identificadas pela prática 

a ser aplicada e descrita no item 1.2.1 deste capítulo. 

A análise do desempenho estratégico deve ser realizada em intervalos planejados, logo após 

cada ciclo de auditoria interna. A avaliação é realizada em reunião a ser conduzida pelos 

dirigentes e gestores, seguindo uma pauta, conforme assuntos mostrados na Figura 1.3.1. 
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Preparar dados para a reunião 

Análise dos Indicadores 

Estratégicos 

Resultados do ciclo  

de auditoria interna  

Situação das ações corretivas e 

preventivas 

Mudanças que possam afetar o 

sistema de gestão 

Recomendações para melhoria 

Ações de acompanhamento de 

análises críticas anteriores 

Definição dos planos de 

ações preventivas e corretivas 

Acompanhamento da 

implementação das ações 

Nova Reunião de Análise Crítica 

do Sistema de Gestão 

Figura 1.3.1 – Esquema para o desenvolvimento de reuniões de análise crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de FNQ (2008), p. 17 e norma NBR ISO 9001:2008 

 

Esta reunião deve ser registrada, por cada assunto analisado e discutido, com a seguinte 

estrutura: análise, conclusão e ação, nesta última definindo-se: o que fazer, o responsável e o 

prazo. 

As decisões e planos de ações tomados na reunião de análise crítica do desempenho da 

organização devem ser comunicados para a força de trabalho. 

Para que as decisões de ações não sejam esquecidas até a próxima reunião, devem ser 

acompanhadas em reuniões, de acordo com os prazos definidos para as ações. 

1.4 | Considerações finais 

Exercer liderança é uma prática que exige antes de tudo visão holística e sistêmica. A partir 

deste tipo de visão Drucker (2006) afirma: 
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Desenvolver a si mesmo começa por servir, por lutar na direção de uma 
ideia fora de você – não por liderar. Os líderes não são natos, nem 
fabricados – eles se fazem por si mesmos. (DRUCKER, 2006) 

A mensagem destas palavras remete à necessidade de alcançar um estágio de inquietude 

frente ao desequilíbrio social. Com este modo de ver as coisas, os líderes (dirigentes e 

gestores) devem ser pessoas que procuram superar fraquezas e desenvolver forças em si e em 

outras pessoas, para buscar o equilíbrio entre as necessidades e oportunidades, na sociedade, 

com as competências e forças interiores presentes em cada pessoa da força de trabalho, pois a 

organização sendo um ser “orgânico”, deve se movimentar pela luz na qual a missão, visão e 

valores os direcionam. 

Um líder se faz pelo exemplo, pois suas atitudes são incrivelmente visíveis a todos que o 

cercam. Neste capítulo foram apresentadas as várias formas as quais um líder pode agir, 

dependendo da situação, do ambiente e cenário no qual as atividades são desenvolvidas, além 

de ser influenciada pelo perfil de maturidade das pessoas que cercam os líderes. Ou seja, as 

atitudes podem variar de acordo com a necessidade do momento. Os líderes das instituições 

sem fins lucrativos, mais do que os demais, devem ter em mente que eles estão subordinados 

à missão e precisam ter consciência de que sua permanência na organização é limitada no 

espaço e no tempo, por isso devem trabalhar em equipe para que a tarefa de melhorar  o bem 

estar social é mais importante que o próprio líder. Portanto, com diz Drucker: “Mantenha seu 

olho na tarefa, não em você. A tarefa é importante e você é um servidor”. 

A Figura 1.3.2 remete às práticas de gestão relacionadas a Governança Corporativa, Exercício 

da Liderança e promoção da Cultura da Excelência, e Análise do Desempenho da Organização 

na forma de um diagrama que mostra as relações entre os requisitos que proporcionam a 

liderança e a constância de propósitos.  

Ao implantar estas práticas, a organização terá uma parte importante do sistema 

organizacional instituído, pois será a base para alinhar as demais práticas que serão 

apresentadas neste manual.   
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Figura 1.3.2– Diagrama de relações entre requisitos de liderança 

 

Estabelecidas as práticas gerenciais para as pessoas que fazem a gestão de processos, é 

necessário estabelecer uma direção e sentido que aproveitem de forma efetiva os recursos 

humanos e processos com foco em resultados de excelência. Para que isto ocorra é necessário 

estabeleces estratégias e implementar planos de ação que coloquem em prática as intenções 

traçadas no mapa estratégico. Este tema será desenvolvido no capítulo 2 – Gestão de 

Estratégias e Planos. 
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2 | GESTÃO DE ESTRATÉGIAS E PLANOS 

 

 

Neste capítulo será tratado como formular estratégias e como colocá-las em prática. Este 

assunto torna-se importante, pois para as organizações do terceiro setor, que já definiram sua 

missão, visão e valores, determinando onde se pretende chegar, necessitam definir o foco das 

ações por meio de escolhas diante de várias opções e necessidades que a sociedade e 

beneficiários demandam. 

Como foram apresentados os fundamentos de gestão no Quadro 1.2.1, neste capítulo, 

estratégias e planos se relaciona diretamente com o fundamento visão de futuro, pois os 

dirigentes e gestores devem visualizar mudanças na sociedade em período de tempo de médio 

a longos prazos para antecipar-se às futuras demandas nas quais o perfil da entidade possa 

estar prestando serviços. Agindo desta forma os doadores veem que os recursos investidos 

têm resultado positivo para os beneficiários e melhoria de qualidade de vida para a sociedade. 

Além deste fundamento, a formulação de estratégias e planos relaciona-se a liderança e 

constância de propósitos, postura que os dirigentes e gestores devem ter para assegurar o 

futuro da entidade. 

Outro fundamento com relação neste capítulo é o conhecimento de beneficiários e mercado, 

pois ao estabelecer estratégias deve-se conhecer as necessidade futuras de beneficiários e seu 

comportamento na sociedade e no mercado. Quanto ao fundamento pensamento sistêmico, 

este está presente como pano de fundo neste capítulo, pois ao formular estratégias e aplicá-

las por meio de ações, deve-se estar atento às interdependências nas estruturas da 

organização e entre a própria organização e o ambiente externo. 

Conhecidas estas relações entre os fundamentos, primeiramente é necessário conhecer o 

conceito de estratégia. 

Mintzberg et al. (2006) conceitua o termo estratégia por 4 Ps: position (que e para quem), 

pattern (como), perspective (alvo) e plan (caminho). Ou seja, definir um alvo, planejar o que 

fazer, quem o fará e como agir. 

 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                     Página 61 de 277 

 

Para o autor Michael Porter (1998), estratégia significa: “modo pelo qual uma organização 

procura alcançar sua visão e missão (uma série/objetivos; um método que envolve pessoas, 

recursos e processos)”. 

 A Fundação Nacional da Qualidade define estratégia como o caminho escolhido para 

concentrar esforços no sentido de alcançar os objetivos da organização e realizar sua visão de 

futuro (FNQ, 2011). 

Hudson (1999) citado por Cabral (2008), afirma: 

As organizações do Terceiro Setor devem criar estratégias especiais, pois 
elas precisam reagir às mudanças rápidas que ocorrem no ambiente externo 
e necessitam de meios mais explícitos para estabelecer novos objetivos e 
realocar recursos. (HUDSON apud CABRAL, 2008). 

Neste contexto, o item a seguir demonstrará como identificar tais mudanças no ambiente 

externo e como analisar o ambiente interno na organização, para formular estratégias, definir 

metas e planos que adequem as ações do dia a dia mediante os cenários prospectados. 

2.1 | Formulação das Estratégias 

2.1.1 | Análise do ambiente externo para formulação de estratégias 

Diante do fato de que o ambiente externo é dinâmico e sujeito a interferência de muitas 

variáveis, os gestores devem identificar e analisar dados advindos deste ambiente, com a 

consciência em formular indagações sobre aspectos que influenciam o espaço público não 

estatal, ambiente no qual atua as organizações do terceiro setor.  

Neste contexto, os gestores devem analisar como está o ambiente externo por meio de: 

análise de artigos técnicos relacionados às tendências em sua área de atuação, em revistas 

especializadas, participações em feiras temáticas relacionadas aos produtos/serviços de sua 

organização, análise da demanda atual e prováveis tendências de exigências do público alvo de 

seus produtos, além de pesquisas na INTERNET. Neste sentido, deve identificar informações 

tais como as sugeridas no Quadro 2.1.1.  
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Quadro 2.1.1 – Fatores que compõem o macroambiente 

ECONÔMICAS TECNOLOGIAS

     Produto Interno Bruto
     Gastos em pesquisa e desenvolvimento do governo e do

setor

     Taxa de juros      Tecnologias que afetam os processos e produtos

     Taxa de Inflação      Tecnologias de informação

     Renda pessoal disponível      Novos equipamentos e soluções

     Mercado de trabalho

     Produtividade setorial

     Políticas de incentivo

     Crises internacionais

SOCIAL POLÍTICO-LEGAL

     Taxa de crescimento demográfico      Progresso na aprovação de leis

     Distribuição etária      Estrutura dos partidos políticos

     Mudanças de estilo de vida      Composição dos poderes públicos

     Níveis educacionais      Leis tributárias

     Costumes      Leis de proteção ambiental

     Expectativa de vida      Leis de proteção social

     Estimulo do ambiente externo ao trabalho integrado com

outras organizações
     Leis trabalhistas

     Tendências culturais      Leis do consumidor

     Regulamentações compulsórias e voluntárias

     Políticas fiscais

FORÇAS MACROAMBIENTAIS

 

Fonte: Adaptado de “Gestão Estratégica – Princípios e Práticas”, J. Davi Hunter e Thomas L. 

Wheelen”, 2002, apresentado no Caderno Estratégias e Planos da FNQ 2008, p.9 

A análise do macroambiente deve identificar as oportunidades e as ameaças que a posição 

atual da organização pode estar sujeita, a partir das informações levantadas nas diversas 

fontes de informações já tratadas, com atenção a: 

 Determinação de base política; 

 Quadro econômico; 

 Panorama social; 

 Organização do espaço público; 

 Reorganização do sistema produtivo; 

 Desenvolvimento do segundo setor; 

 Investimento social; 

 Organizações entrantes no terceiro setor; 

 Taxa de emprego formal e informal; 
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 Política de fomento; 

 Sistema nacional de formação profissional; 

 Formação e/ou participação de uma rede de organizações do terceiro setor. 

Neste levantamento, as organizações do terceiro setor devem estar atentas em monitorar as 

variáveis do macroambiente e do seu ambiente operacional. Segundo Fahey, Ahey e Randall 

(1999), o macroambiente é formado por : 

 Ambiente social: consiste na demografia, nos estilos de vida e nos valores sociais; 

 Ambiente econômico: refere-se à natureza e à direção da economia em que se insere a 

organização; 

 Ambiente político: divide-se em sistema formal e informal. O sistema formal é constituído 

pelos processos eleitorais, pelas legislaturas e pelas agências reguladoras. Já o sistema 

informal refere-se às áreas fora da atividade governamental em que se desenvolvem 

atividades políticas; 

 Ambiente tecnológico: envolve o desenvolvimento do conhecimento e as suas aplicações 

em “como fazer as coisas”.FAHEY, AHEY E RANDALL (1999) 

Ainda sobre as características de macroambiente no contexto de organizações do terceiro 

setor, WRIGHT, KROL e PARNEL (2001) alertam: 

O ambiente setorial envolve a análise de clientes, não no sentido 
mercantilizado do termo e, sim, significando “público a quem se destinam as 
atividades das organizações do terceiro setor”, fornecedores (parceiros nas 
atividades) e concorrentes. Este último merece uma atenção especial uma 
vez que não é comum a sua utilização na gestão do terceiro setor. Cultua-se 
a errônea ideia que, por não visarem o lucro financeiro, as organizações do 
terceiro setor não sofrem ameaças de concorrentes. Em uma gestão 
estratégica eficaz para organizações do terceiro setor, é de grande 
importância tanto o monitoramento das fontes de recursos quanto a 
satisfação do público-alvo. (WRIGHT, KROL E PARNEL, 2001) 

Portanto, a organização deve estar ciente que as oportunidades são características oferecidas 

pelo ambiente externo e podem ser aproveitadas de modo a contribuir para o alcance da 

visão; enquanto as ameaças são as situações determinadas pelo ambiente externo que 

precisam ser rechaçadas de modo a não prejudicar o alcance da visão. Neste sentido, os  
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dirigentes e gestores devem promover reuniões, onde levantarão em sessões de 

brainstorming (levantamento de ideias) as informações a serem coletadas no quadro 2.1.2.  

 

Quadro 2.1.2 – Oportunidades e ameaças identificadas no ambiente externo 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

 

2.1.2 | Análise do ambiente interno para formulação das estratégias 

O ambiente interno da organização deve ser pesquisado por meio de reuniões junto aos 

trabalhadores e gestores. Nestas reuniões devem-se estimular o levantamento de informações 

com base em pontos como: 

 Levantamento de dados históricos de execução de serviços; 

 Principais produtos ou serviços que a organização oferece e pretende oferecer; 

 Segmentos de mercado que a organização tem atuado; 

 Principais beneficiários, produtos e serviços oferecidos; 

 Nível de satisfação dos beneficiários; 

 Desempenho social da organização; 

 Desempenho financeiro da organização (em função do tempo e sazonalidade), 

identificando eficiência no aproveitamento de recursos disponíveis; 

 Reflexão sobre quais mercados ou segmentos de mercado está sendo negligenciado; 

 Brainstorming sobre produtos/serviços oferecidos, tendo como base a matriz de opção de 

crescimento, conforme o Quadro 2.13. 
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Quadro 2.1.3– Matriz de Opção de Crescimento 

 

ATUAIS NOVOS

ATUAIS Penetração no mercado Expansão de serviços

NOVOS
Diversificação dos 

serviços/produtos
Diversificação ampla

PRODUTOS
MERCADOS

 

Durante este levantamento, o gestor deve identificar FORÇAS nas quais a organização se 

destaca em relação aos demais, ressaltando o que faz com que os doadores/benfeitores e 

beneficiários escolham a organização como principal fornecedor de serviços que atende às 

suas necessidades. Outro fator a ser pesquisado é aquilo no qual sua organização não detém a 

melhor performance junto aos beneficiários, o que se denomina de FRAQUEZAS, ou seja, as 

características internas que  dificultam tornar as ações planejadas uma realidade e que 

prejudicam o alcance da visão. Portanto, segundo a Fundação Nacional da Qualidade: 

As forças facilitam o alcance dos objetivos organizacionais, as quais devem 
ser reforçadas, enquanto as fraquezas dificultam ou impedem o seu alcance, 
as quais devem ser superadas. (FNQ, 2008). 

Neste contexto, devem-se identificar as forças impulsionadoras do negócio e as ameaças de 

perenidade da organização. Estas forças compõem as competências da organização, como 

mostra o Quadro 2.1.4. 
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Quadro 2.1.4 – Fatores que compõem as competências da organização 

RECURSOS CAPACIDADES

Recursos financeiros: caixa, recursos

disponíveis e eficiência orçamentária

(controle sobre o orçamento).

Ativos sociais: Imagem transmitida pela

marca e resultados sociais alcançados,

atendimento às necessidades do

beneficiário (cliente).

Recursos organizacionais: sistema de

gestão (regras e sistemas de controle),

estrutura organizacional, sistemas de

informação e comunicação.

Ativos humanos: conhecimento,

habilidades para desenvolver e melhorar os

produtos/serviços e criatividade.

Recursos físicos: infraestrutura,

capacidade de realizar serviços em

quantidade e produtividade, ambiente

interno favorável ao trabalho integrado e em

equipe.

Ativos de propriedade intelectual:

capacidade de reter pessoas (talentos)

para o bem social, registros históricos de

serviços realizados, registros de boas

práticas e lições aprendidas.

COMPETÊNCIAS

 

Fonte: Adaptado de Critérios Rumo à Excelência da FNQ (2011), p.72 

 

Estes fatores devem ser coletados em reuniões de gestores com os trabalhadores, e 

registrados em tabela como mostra o Quadro 2.1.5. 

 

Quadro 2.1.5– Forças e Fraquezas identificadas no ambiente interno 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

 

Ressalta-se a importância da participação de trabalhadores da organização neste processo, 

pois este é um momento de definições de ações que assegurarão o futuro da organização, 

portanto, as pessoas têm um sentido de pertencer à equipe, se motivam e passam por um 

ambiente de sinergia. Esta prática deve ser aplicada, pois segundo Salomon (1999) e Drucker 

(1997) citados por Cabral (2008), o planejamento estratégico constitui um processo de 

aprendizado sobre a natureza da organização e não pela promoção de uma reflexão 

independente da ação. 
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Após a identificação de OPORTUNIDADES, AMEAÇAS, FORÇAS e FRAQUEZAS, a organização 

deve analisar estas informações segundo um método para definir as estratégias, que 

proporcionará a perenidade e prosperidade da organização, como apresentado no próximo 

item. 

2.1.3 | Método para definição de estratégias 

Diante do fato de que os ambientes e cenários mudam continuamente, o processo de 

definição das estratégias deve ser dinâmico. Porter (1998) reforça o conceito de estratégia, 

diante dos cenários externos e internos a organização, como posicionamento único da 

organização; opções e escolhas a partir dos cenários e propostas de valor e iniciativas de 

atingimento. 

Neste sentido, Cabral (2008) afirma que as estratégias induzem a realimentação de novas 

ideias para a organização. Para que sejam traçadas estratégias é necessário mapear estas 

informações em uma matriz que faça o cruzamento das Forças e Fraquezas que são 

influenciadas pelas Oportunidades e Ameaças, denominada de matriz FOFA: Forças versus 

Oportunidades e Ameaças, e Fraquezas versus Oportunidades e Ameaças. Este cruzamento de 

informações também é conhecido por matriz SWOT (Strengths – Weaknesses-Opportunities – 

Threats ). 

Neste contexto, a análise das cinco forças, que Porter definiu em 1979: poder dos clientes, 

poder dos fornecedores, concorrentes, entrantes e produtos substitutos, conforme mostra a 

Figura 2.1.1. Este autor alerta que as duas últimas forças às vezes não são consideradas por ser 

realizada uma análise superficial. Ele esclarece que os entrantes são as oportunidades e/ou 

barreiras para entrada de novas organizações que disputarão os recursos de mercado. 
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Figura 2.1.1 – A matriz FOFA e as 5 forças de Porter 

Fonte: Modificado de Buchsbaum (2012), p. 217 

 

Esta análise deve ser quantificada em planilha denominada FOFA (SWOT), como o modelo 

apresentado na Figura 2.1.2. Neste método, para escolha de estratégia deve-se seguir os 

passos definidos a seguir. 

1º. Passo: Após a identificação de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (Quadros 2.1.2 

e 2.1.5), sugere-se avaliar a relação entre elas por meio da planilha da Figura 2.1.2. Esta 

avaliação deve ser realizada em consenso junto aos gestores e trabalhadores de áreas 

diversas, para analisarem a relação de influência entre os fatores identificados; questionando 

para cada força se a mesma influencia ou é influenciada por cada uma das oportunidades e 

ameaças, colocando-se os valores 0 – zero, 1 – um ou 2 – dois. Da mesma forma a análise de 

relação de influência das fraquezas em relação às oportunidades e ameaças. 

2º. Passo: Após esta análise faz-se os somatórios parciais (SOMA 1 e SOMA 2) que devem ser 

subtraídos entre si. 

3º. Passo: O grupo de Forças x Oportunidade e Fraquezas x Oportunidades, das cinco maiores 

diferenças (SOMA 1 – SOMA 2)das colunas de oportunidades e fraquezas devem ser  
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selecionadas, ou seja, são os fatores críticos de sucesso para definição de estratégias a serem 

aplicadas para aproveitar tais oportunidades.  

4º. Passo: No cruzamento de Forças x Ameaças e Fraquezas x Ameaças, as cinco maiores 

diferenças são os outros fatores críticos de sucesso, que devem ser selecionadas para escolha 

de estratégias, para reforçar internamente o que está fraco e rechaçar as ameaças. 

 

Quadro 2.1.6– Planilha FOFA 
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Fonte: Modificado de FNQ (2008), p.13 

 

Realizados estes cruzamentos, determinam-se os Fatores Críticos de Sucesso pelas dez maiores 

diferenças entre a SOMA 1 e SOMA 2, explicado anteriormente. Ou seja, estes dez fatores são 

os fatores críticos de sucessos ou as habilidades e os recursos que a organização precisa ter 

para vencer os desafios. 
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Estes fatores devem ser considerados em ambiente futuro que pode alterar; tais possibilidades 

de mudanças são denominadas de cenários. 

Conceitualmente, cenários, segundo Shwartz (2000) citado por Moritz, Moritz e Pereira (2012) 

são: 

Uma ferramenta para nos ajudar a adotar uma visão de longo prazo num 
mundo de grande incerteza. O nome deriva do termo teatral (cenário), 
constituindo-se num roteiro para uma peça de teatro ou filme. Cenários são 
histórias sobre a forma que o mundo pode assumir amanhã, histórias 
capazes de nos ajudar a reconhecer as mudanças de nosso ambiente e a nos 
adaptar a elas. (SHWARTZ, 2000) 

Outra forma de compreender o termo cenários é citada por Andrade et al. (2006): 

A origem etimológica do latim é scaenarium, que significa “lugar de cena”. É o lugar em que 

decorre a ação ou parte da ação de uma peça, filme, telenovela, rádio novela, romance, etc. É 

o lugar em que se desenrola algum fato: o palco, a vista, o panorama, a paisagem, a “cena”. 

Pelo Oxford Dictionary, cenário é uma descrição de como as coisas podem ser no futuro. 

Sinônimo de cenário é o termo “panorama”, que significa uma visão ampla, 
em todas as direções, sem obstáculos, e geralmente de um ponto mais alto, 
de uma área extensa. (ANDRADE et al., 2006) 

No contexto de formulação de cenários para determinar estratégias, reporta-se a Herman 

Kahn integrante da Força Aérea Americana (FAA), ao lançar em 1967 o livro “The year 2000”, e 

Pierre Wack e Ted Newland, ambos da Shell, que colocaram em prática a formulação de 

cenários aplicados na FAA, antecipando-se à crise do petróleo na década de 1970. A 

antecipação ao fato pela inferência ao ambiente de cenário possibilitou a Shell implementar 

ações contingenciais, que a tornou uma das maiores companhias entre as empresas 

petrolíferas. Portanto, as técnicas de gestão com enfoque em eficiência operacional, somente 

terão seu potencial máximo em coerência à missão e à visão da organização, se houver um 

direcionamento estratégico. 

O estudo de cenários não é uma previsão de futuro, mas o estudo de diversas possibilidades 

de futuros possíveis de ocorrerem para preparar as organizações em enfrentar qualquer um 

deles ou se adaptar a mudanças de cenário, do cenário atual para aquele que pode ocorrer. 

Enfim, as organizações irão determinar suas estratégias para cada cenário possível de ocorrer.  

Para construir estes cenários é necessário definir as forças motrizes nas dimensões política, 

econômica, demográfica, científica e tecnológica, social e ambiental. Outro ponto a ser 
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definido são os limites qualitativos opostos, de nível desfavorável ao favorável. Estes fatores 

de construção de cenários são mostrados na Figura 2.1.3. 

 

Quadro 2.1.7– Definição de Cenários 

 

NÍVEL DESFAVORÁVEL NÍVEL FAVORÁVEL

FORÇAS MOTRIZES CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

1 Dimensão Política

2 Dimensão Econômica

3 Dimensão Demográfica

4 Dimensão Científ ico-Pedagógica

5 Dimensão Social

6 Dimensão Ambiental

FORÇAS MOTRIZES CENÁRIO 3 CENÁRIO 4

1 Dimensão Política

2 Dimensão Econômica

3 Dimensão Demográfica

4 Dimensão Científ ico-Pedagógica

5 Dimensão Social

6 Dimensão Ambiental
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Fonte: Modificado de Andrade et al.(2006), p.179 

 

Realizada a reflexão sobre os possíveis cenários, recomenda-se o uso de uma tabela, como 

mostra o Quadro 2.1.8 para a determinação das estratégias para cada perspectiva (explicadas 

no Quadro 2.1.9). 
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Quadro 2.1.8 – Estratégias para cada cenário possível de ocorrer 

 

 

 

O estabelecimento das estratégias deve considerar as opções entre quatro cenários definidos 

no Quadro 2.1.8. Para auxiliar esta análise, os autores Shwartz (2000) citado por Moritz, Moritz 

e Pereira (2012) fazem referência ao estudo do Instituto Hudson (década de 1960), em que as 

tendências para o futuro devem levar em consideração: 
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 Desenvolvimento de novas tecnologias; 

 Mudanças e diferenças em valores sociais que afetam a produtividade; 

 Detecção e exploração de novas fontes de matérias primas; 

 Planos concretos de desenvolvmento para certas áreas; 

 Análise e considerações políticas sobre segurança de investimentos e estabilidade das 

atitudes dos operários concernentes a disciplina e trabalho. (MORITZ, MORITZ e PEREIRA, 

2012) 

Definidas as opções de cenários, determinam-se as estratégias que: 

 Reforçam as Forças para aproveitar Oportunidades e ajudam a superar as Ameaças 

 Alavancam as Fraquezas para aproveitar Oportunidades e rechaçar as Ameaças 

As estratégias devem ser estratificadas em perspectivas: financeira, cliente, processos 

internos, aprendizado e crescimento, com base nos conceitos dados no Quadro 2.1.9. 
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Quadro 2.1.9– Principais características das perspectivas do Balanced Scorecard 

PERSPECTIVAS IMPORTÂNCIA / ATRIBUTOS

Financeira

Medidas financeiras são valiosas para sintetizar as consequências econômicas

imediatas de ações consumadas. Objetivos financeiros normalmente estão

relacionados à lucratividade, medida, por exemplo, pela receita operacional, o

retorno sobre o capital empregado ou, o mais recente, o valor econômico agregado.

Para o terceiro setor trata-se de uso adequado dos recursos financeiros em relação

aos recursos disponíveis, pois não se objetiva o lucro.

Do cliente

Permite que os executivos identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos

quais a unidade de negócios competirá e as medidas de desempenho da unidade

nesses segmentos-alvos. Entre as medidas essenciais de resultado estão a

satisfação do cliente, a retenção de clientes, aquisição de novos clientes, a

lucratividade dos clientes e a participação em contas (clientes) nos segmentos-

alvos. No Terceiro Setor o cliente tratado como beneficiário deve ser identificado e

conquistado, pois é o beneficiário, a sociedade, que procura os serviços da

organização.

Dos processos internos

Os executivos identificam os processos internos críticos nos quais a empresa deve

alcançar a excelência. Os objetivos dos processos internos no BSC destacam os

processos, dos quais vários deles não vinham sendo executados e que são

absolutamente críticos para o sucesso da estratégia. Esta perspectiva refere-se às

atividades fins e de suporte (apoio) para o desenvolvimento dos produtos/serviços,

em que são necessárias entradas (materiais e/ou informações), que ao serem

processadas em atividades geram produtos/serviços de maior valor agregado

(saídas).

Do aprendizado e crescimento

Essa perspectiva identifica a infraestrutura que a organização deve construir para

gerar conhecimento e melhoria em longo prazo. O aprendizado e o crescimento

organizacionais provem de três fontes primárias: pessoas, sistemas e

procedimentos organizacionais. O aprendizado depende do ambiente favorável a

novas ideias, além de não haver punição em caso de falhas na atividade. Nestes

casos deve-se aprender por lições compartilhadas nas experiências de outros

trabalhadores.  

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997), p.29 

Após a definição das estratégias para cada cenário, a escolha delas deve ser por consenso 

entre os dirigentes e gestores, colocados em uma forma simples e objetiva, denominada de 

Mapa Estratégico, desenhado com base na Figura 2.1.2. 

 

Figura2.1.2– Base para o Mapa Estratégico em Organização sem Fins Lucrativos 

Fonte:http://sites.poli.usp.br/p/augusto.neiva/nesol/Publicacoes.pdf 
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Estabelecidas as estratégias, deve ser elaborado um Mapa Estratégico, colocando-se as 

relações de causa e efeito entre tais estratégias. 

Alguns exemplos de aplicação de estratégias na gestão de organizações são mostrados nas 

Figuras 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. 

 

 

Figura 2.1.3– Exemplo de Mapa Estratégico: SESI - MG 
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Figura 2.1.4– Exemplo de Mapa Estratégico: Hospital Dr. Luiz Antônio -  

Fonte: Penha (2010), p. 59 

 

 

Figura 2.1.5– Exemplo de Mapa Estratégico: SENAC - RN 

Fonte: Penha (2010), p. 65 
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Ao formular as estratégias deve-se estar atento em usar palavras simples e objetivas, de fácil 

entendimento a todos os atores envolvidos. Ou seja, o resultado final deve ser conciso, 

objetivo e direto.  

Neste item do manual ficou evidente que a formulação das estratégias, como afirma 

Buchsbaum (2012), é a arte de entender a própria organização, o mercado e as organizações 

que disputam os mesmos recursos e, a partir disso, devem fazer escolhas e traçar caminhos; 

estando atento que as estratégias devem ser atualizadas sempre que surgirem novos fatos 

relevantes nos ambientes externo e interno, como mostra a Figura 2.1.8, um resumo analítico 

dos assuntos tratados neste item na forma de processo. 
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Figura 2.1.6– Processo de Elaboração do Mapa Estratégico 

A importância de elaborar um planejamento estratégico em organizações do terceiro setor é 

dada por Cabral (2008) em sua pesquisa com treze organizações prestadoras de serviços 

sociais e assistenciais. 
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Podemos afirmar que o planejamento, nas organizações do terceiro setor, caracteriza-se por 

uma natural aproximação ao planejamento estratégico. Essa forma de planejar é conhecida 

nessas organizações. Em decorrência do seu atributo de missão indica diretrizes para a gestão.  

A proximidade do problema social representante do ambiente externo induz 
a realização de um planejamento estratégico, cuja completa formulação, 
nos termos da literatura especializada, é deficitária, principalmente nos 
aspectos operacionais relativos à disponibilização de recursos e 
identificação de responsabilidades. A melhoria desse processo requer a 
consolidação de um sistema de informações e a implantação de 
instrumentos da função controle. (CABRAL, 2008) 

Neste sentido, a seguir será tratado como a organização coloca em prática estas estratégias, 

por meio de planos de ações, indicadores, metas e respectivos controles. 

2.2 | Implementação das Estratégias 

A fase de implementação das estratégias é fundamental para o sucesso da organização. Para 

que o sucesso aconteça, é necessário envolver os gestores junto com os trabalhadores na 

determinação de formas de medir e monitorar os resultados das ações, para avaliar se elas são 

coerentes com as estratégias estabelecidas. Para facilitar esta avaliação os indicadores de 

desempenho devem ser desdobrados e alinhados às estratégias, com definição de resultados a 

serem alcançados (metas). Planos de ações devem ser definidos, para que os resultados 

alcancem as necessidades planejadas.  

Estes assuntos serão tratados neste item. No entanto para não incorrer em falhas, deve-se 

estar ciente que o processo de definição de estratégia é fácil, se comparado a sua 

implementação. Buchsbaum (2012) alerta sobre este fato pela ilustração da fábula descrita 

abaixo. 

Os ratos estavam reunidos discutindo alguma maneira de escapar do gato, 
que aparecia intempestivamente. Lá pelas tantas, um jovem impetuoso rato 
deu uma ideia brilhante: “vamos botar um guizo no gato. Assim, quando ele 
se aproximar nos podemos fugir com segurança”. Todo mundo aplaudiu até 
que um velho rato murmurou: “Ok, ótimo. Mas quem vai botar o guizo no 
gato?”. Um silêncio se abateu na plateia e a reunião voltou àestaca zero. 
BACHSBAUM (2012)  
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Por isso, como ficou demonstrado no item anterior, o envolvimento de pessoas em todas as 

etapas é importante em todo o processo, da definição de estratégias ao seu desdobramento 

em planos de ações. 

2.2.1 | Determinação de indicadores para avaliar a implementação das estratégias e 

estabelecimento de metas 

Neste item serão dadas recomendações para colocar as estratégias em prática. Para que isto 

ocorra,será tratado o entendimento dos termos da proposta do item. Primeiramente, o 

entendimento do termo INDICADOR. Segundo o dicionário Aurélio, indicador é um adjetivo: 

“Que indica, ou serve de indicação”; INDICAÇÃO é um substantivo:“Ato ou efeito de indicar. 

Aquilo que indica; sinal indicativo.” Portanto, para a gestão de organizações, são as formas 

usadas para mostrar o desempenho de processos, podendo ser qualitativo, por exemplo, bom 

ou ruim, ou quantitativo, que usa uma estrutura métrica (fórmula) para se obter o número em 

determinada unidade de medida. 

Segundo Campos (1996), o conceito de META pode ser entendido pela constituição de três 

partes: um objetivo gerencial, um valor e um prazo. Exemplos: “Reduzir o número de 

reclamações em 50% até dezembro deste ano”; “Visitar todos os clientes ainda este ano”. 

Este autor ainda conceitua PLANO DE AÇÃO como um conjunto de ações (decorrentes de 

medidas não-desdobráveis) em O QUE, QUEM, QUANDO, ONDE, POR QUE e COMO, ou 5W1H 

(What, Who, When, Where, Why, How). A FNQ (2008) esclarece o 5W2H, onde o segundo H é 

How Much(quanto): 

 

 O que fazer – são as ações necessárias para a implementação de cada estratégia. 

 Quem vai fazer – definir o(s) responsável(is) pelas ações. 

 Quando vai fazer – o prazo concebido para a implementação das ações. 

 Quanto vai custar – o custo ou os recursos necessários. 

 Por que vai fazer – explicação para o entendimento porque e como fazer. 

 Onde vai fazer – o local onde a ação será implementada. 

 Como vai fazer – o método a ser empregado para a implementação da ação. (FNQ, 2008) 
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Após a definição das estratégias, os gestores devem se reunir para escolher os indicadores que 

melhor representam o desempenho da implementação de cada uma delas, em reuniões para 

levantamento de ideias (brainstorming), que as relacionem no diagrama de causa e efeito, 

Figuras 2.2.1 e 2.2.2. Neste diagrama os indicadores direcionadores (drivers) são as possíveis 

causas e a estratégia é o efeito (outcomes). 

A escolha de indicadores deve ser baseada na facilidade de coleta de dados e seu respectivo 

tratamento, além de características, tais como: 

 Relevância em relação ao perfil da organização e à estratégia estabelecida; 

 Facilidade de realização da medição no sistema de informação da organização; 

 Objetivo, claro e fácil de ser entendido; 

 Ser mensurável, quantificado em uma unidade de medida conhecida; 

 Ser fundamentado em fatos confiáveis que permitam sua verificação; 

 Possível de ser gerenciado pelo responsável pelo processo; 

 Ser fruto de consenso pelos participantes do processo. 

A análise e escolha de indicadores devem ser realizadas pelo uso da ferramenta da qualidade 

denominada Espinha de Peixe ou Diagrama de Causa e Efeito, como mostra o exemplo da 

Figura 2.2.1. 

 

Figura 2.2.1– Exemplo de Indicadores direcionadores e resultantes 

Fonte: Pessoa, 2008, p.165 
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Portanto, a escolha de indicadores para acompanhamento de estratégias usa o Diagrama de 

Causa e Efeito, preenchendo as lacunas a serem definidas para outros indicadores que se 

encaixam em um dos “Ms”, ou Material, Mão de Obra, Máquina, Medida, Método e Meio 

Ambiente, também conhecido como “Diagrama 6 Ms”. Como no exemplo anterior deve-se 

aplicar o diagrama, levantando ideias para os indicadores que acompanharão o 

desenvolvimento da estratégia ou objetivo estratégico, pelo uso do modelo da figura 2.2.2. 

 

 

Figura 2.2.2 – Diagrama 6Ms - Modelo para Indicadores Direcionadores de Estratégias 

 

Um exemplo de desdobramento de estratégia em indicadores de desempenho para projeto 

social em organização do terceiro setor é mostrado na Figura 2.2.3. 

 

Figura 2.2.3 – Exemplo de Indicadores para Projeto Social 

Fonte: Santos et al., 2008, p.14 
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Escolhido os indicadores de desempenho das estratégias, o sucesso dos resultados dependerá 

da conscientização dos trabalhadores, explicando claramente o objetivo de cada indicador. 

Esta conscientização ajudará no comprometimento de todos no alcance de resultados 

desejados. 

Os resultados desejados são denominados METAS. Para sua definição deve-se seguir as 

recomendações: 

 

 Convergência com políticas públicas; 

 Devem ser coerentes com os resultados históricos alcançados pela organização; 

 As metas entre as estratégias devem ser coerentes entre si, pois algumas delas têm 

relações de causa e efeito; 

 As metas devem ser específicas; 

 Registrar as metas em enunciados simples; 

 As metas devem ser desafiadoras, mas possíveis de serem alcançadas, ou seja, realistas; 

 As metas devem conter estágios de verificação, estabelecendo curto e longo prazos; 

 

As estratégias e o sistema de indicadores de desempenho devem ser amplamente 

disseminados e comunicados para as pessoas que irão trabalhar para o alcance de seus 

resultados. Um exemplo de definição de indicadores e metas para objetivos estratégicos na 

perspectiva processos internos é mostrado na Figura 2.2.4. 
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Figura 2.2.4 – Exemplo de Indicadores e metas para objetivo estratégico 

Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTAZM)  

Fonte: Lebarckyet al., 2009, p.11 

 

Enfim, um modelo sugerido para apresentar os indicadores e metas para as estratégias é 

mostrado no Quadro 2.2.1: 

 

Quadro 2.2.1– Modelo para Estratégias, Indicadores e Metas 

ESTRATÉGIA INDICADORES META RESPONSÁVEL CURTO PRAZO LONGO PRAZO

 

 

Buchsbaum (2012) afirma que elaborar estratégias é um processo enriquecedor e que permite 

a organização pensar de forma holística2, mas se não se cuidar atentamente da comunicação e  

 

                                                 
2
 Holístico: utilizou-se esta palavra no sentido de totalidade. Considerar o todo levando em consideração as partes e 

suas inter-relações. 
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de seu acompanhamento, todo o trabalho pode ser um “belo documento sem efeitos 

práticos”. 

Para evitar tal efeito, no próximo item será tratado como os trabalhadores devem ser 

envolvidos no desdobramento das estratégias, indicadores e metas em planos de ação que 

promovam os efeitos esperados. 

2.2.2 | Estabelecimento de plano de ações 

Definidas as Bases para o Planejamento Estratégico e especificadas as Metas, o processo passa 

para o nível operacional, para as propostas de ações e recursos. Tais ações e recursos devem 

ser identificados para permitir o alcance das metas estratégicas, seguindo as orientações 

estratégicas e, também, para atender às necessidades operacionais das áreas. 

Portanto, para que os resultados sejam alcançados, é necessário que se estabeleçam planos de 

ação para cada estratégia, com a estrutura que defina: O QUE FAZER, COMO FAZER, 

QUEM/RESPONSÁVEL, POR QUE FAZER, QUANDO/PRAZO, ONDE (local) e RECURSOS, conforme 

Quadro 2.2.2. 

Cada campo do plano de ações do quadro 2.2.2 deve ser preenchido da seguinte forma: 

 O que fazer – as ações necessárias para a implementação de cada estratégia; 

 Quem vai fazer – o responsável pelas ações; 

 Quando vai fazer – o prazo planejado para a implementação das ações; 

 Quanto vai custar – o custo ou os recursos necessários; 

 Por que vai fazer – explicação para o entendimento do motivo a ser realizado; 

 Onde vai fazer – o local onde a ação será implementada; 

 Como vai fazer – o método a ser empregado para a implementação da ação. 

 

A elaboração destes planos de ação deve ter a participação efetiva das pessoas que os 

colocarão em prática. Este fato é fundamental para que os responsáveis se comprometam com 

a implementação das ações conforme planejado.  
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Quadro 2.2.2– Modelo de Plano de Ações 

ESTRATÉGIA: INDICADOR:

O QUE FAZER COMO FAZER RESPONSÁVEL PORQUE FAZER PRAZO LOCAL RECURSOS ACOMPANHAMENTO

 

 

O plano de ações e seu processo de acompanhamento para terem sucesso dependem de uma 

efetiva forma de comunicação a ser mantida entre os níveis de dirigentes, gestores e 

trabalhadores. Este assunto será tratado nos próximos itens. 

2.2.3 | Comunicação de estratégias e planos de ação para as pessoas da força de trabalho 

Como dito anteriormente, outro fator relevante para o sucesso das ações alinhadas às 

estratégias é a comunicação destas para os trabalhadores envolvidos. Algumas formas 

sugeridas para comunicar as estratégias, indicadores, metas, planos de ação e resultados 

alcançados são: 

 Reuniões gerenciais; 

 Divulgação em quadros de avisos; 

 Divulgação em intranet, quando disponível; 

 Divulgar, em síntese, o processo de formulação das estratégias; 

 Cartilhas, manuais e material de treinamentos. 

 

A efetividade da aplicação das estratégias depende de um bom sistema de comunicação. 

Neste sentido, a plena comunicação das estratégias permite interação entre as áreas, além de 

promover o comprometimento das pessoas com as ações definidas nos respectivos planos. 

2.2.4 | Monitoramento da implementação dos planos de ação 

O acompanhamento da aplicação prática das ações deve ser realizado com adequada e 

pactuada frequência, podendo variar mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. Este 

acompanhamento deve ser realizado em reuniões com a participação dos dirigentes, gestores 

dos processos e pessoas responsáveis pelas ações planejadas. 
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Estas reuniões devem ter um registro das decisões tomadas, e caso alguma ação planejada 

seja modificada, uma revisão do plano deve ser providenciada, com devida comunicação. 

Portanto, o acompanhamento da implementação dos planos de ação deve ser feito pelas 

seguintes práticas de gestão, segundo a FNQ (2008): 

 Verificação do cumprimento de prazos e evidências das ações tomadas; 

 A ação a ser verificada somente sai de pauta da reunião após a conclusão da mesma, com 

registro do estágio atual no campo de acompanhamento (Quadro 2.2.2).  Este estágio pode 

ser: concluído (cor azul), em andamento conforme planejado (cor verde), em andamento 

embora conte atraso pequeno (cor amarela) e em andamento com grande atraso ou pendente 

ou não iniciado (cor vermelha). Sugere-se a marcação por cores em analogia ao farol de 

trânsito, para chamar a atenção dos responsáveis envolvidos em cada ação; 

 Revisão sistemática do plano de ação nas reuniões de acompanhamento, quando 

necessário; 

 Conclusão do plano com reflexão denominada de Lições Aprendidas; 

 Registrar as principais decisões em atas de reuniões para manter um histórico de 

andamento do processo. 

Na prática, nem todas as ações transcorrem conforme planejado. Às vezes é necessário que se 

faça correções de rumo. Assim, nas reuniões de acompanhamento do desenvolvimento das 

ações é necessário o registro das alterações e novo pacto de ações, responsáveis e prazos, com 

objetivo de ter o comprometimento com a implementação. 

2.3 | Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas práticas de gestão relacionadas à formulação de 

estratégias e planos, além de definir como implementá-las. Todo este processo proporciona 

uma visão holística para a organização, e entendimento das relações de interdependência 

entre os ambientes interno e externo, como mostra a Figura 2.3.1. 

Neste processo, os modelos mentais das pessoas da organização passam de conhecimento 

tácito em explicito, promove o senso de coletividade e compromisso com a organização. Para 

que as estratégias e planos de ação sejam efetivos é necessário visão de futuro por todas as 

pessoas, em especial dos dirigentes da organização, e um forte comprometimento das pessoas 

que as colocarão em prática. 
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Ao implementar estratégias deve-se tomar cuidado com as relações interpessoais (ver capítulo 

6 – Gestão de Pessoas), pois pode haver focos de resistências às mudanças necessárias, por 

apego a situação de status-quo. Para evitar este tipo de atitude é necessário que todo o 

processo seja transparente e participativo, e sempre reforçar o lado positivo da mudança que 

assegurará a perenidade da organização.  

Na pesquisa realizada em treze organizações do terceiro setor, Cabral (2008) constatou que os 

dirigentes reconhecem a necessidade de planejar estrategicamente, que este processo é 

“aprendizado sobre a natureza da organização e não pela promoção de uma ação 

independente da ação”, e cita Merege (1997) que o qualifica como “o processo através do qual 

a organização se mobiliza para construir o futuro”. 

Resumidamente, a Figura 2.3.1 mostra na forma de diagrama de blocos as relações entre os 

requisitos a serem cumpridos para que a entidade faça apropriadamente a gestão de 

estratégias e planos, e direcione as ações e práticas em consonância à missão de promover o 

desenvolvimento social em comunidades. 
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Figura 2.3.1– Diagrama de requisitos para elaboração de Estratégias e Planos 

Como foi ressaltado neste capítulo, é necessário que as organizações do terceiro setor 

conheçam as necessidades das partes interessadas. No próximo capítulo – Gestão de 

Beneficiários, serão tratadas, em maior profundidade, como as necessidades referentes aos 

beneficiários devem ser geridas para manter bom relacionamento com comunidades e com 

isto conquistar uma imagem de excelência nos serviços que presta. 
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3 | GESTÃO DE CLIENTES | BENEFICIÁRIOS 

 

 

A gestão de clientes no espaço das organizações do terceiro setor fica mais bem entendida 

como gestão de beneficiários. As práticas relativas a este capítulo estão relacionadas aos 

fundamentos da excelência em gestão: conhecimento do beneficiário e da sociedade, pelo 

entendimento das necessidades destes para direcionamento das ações de gestão; o 

fundamento visão de futuro relaciona-se pela necessidade dos dirigentes terem proatividade 

em agir antecipadamente às demandas da sociedade. 

Outros fundamentos que relacionam-se à gestão de beneficiários são a valorização das 

pessoas e responsabilidade social pela promoção de qualidade de vida para os beneficiários, 

além do pensamento sistêmico. Este último permeia as demais práticas gerenciais das 

organizações, pois a gestão de beneficiários é um subsistema do sistema organizacional 

inserido na sociedade. Cabe ressaltar neste ponto que o conceito de sociedade é mais amplo, e 

que os beneficiários são parte desta, sendo a sua gestão tratada no capítulo 4 deste manual. 

No entendimento da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, o beneficiário é aquele que 

recebe o serviço prestado por determinada organização. O conjunto destes beneficiários, que 

têm necessidades convergentes, é entendido como mercado alvo, que estão inseridos em um 

ambiente, ou seja, os cidadãos/organizações que potencialmente poderiam ser atendidos. 

Neste sentido, o capítulo gestão de clientes (beneficiários) discorrerá sobre as práticas 

gerenciais aplicáveis a imagem e conhecimento do mercado, e relacionamento com os 

beneficiários. 

3.1 | Imagem e Conhecimento de Mercado 

As organizações do terceiro setor devem primar pela boa imagem perante a sociedade. Esta 

imagem é conquistada pelos resultados percebidos pelos beneficiários e pela sociedade, com o 

passar do tempo.  

Em entrevista de Peter Drucker a Philip Kotler sobre definição de mercado em organizações 

sem fins lucrativos que usam de marketing para promover suas atividades, Kotler responde 

sobre definição de marketing neste tipo de organização, como:  
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As tarefas mais importantes de marketing estão relacionadas com estudar o 
mercado, segmentá-lo, determinar os grupos que você quer atender, 
posicionar-se no mercado e criar um serviço que atenda às necessidades. 
...portanto, marketing é encontrar necessidades e satisfazê-las, produzindo 
valores positivos para ambas as partes. (DRUCKER, 2006) 

Para a organização ter boa imagem e reputação na sociedade, o manual irá tratar neste item 

sobre: segmentação de mercado de potenciais beneficiários de acordo com suas necessidades, 

mas para isto é necessário conhecer como identificar tais expectativas. Além disto, o item 

definirá como divulgar a marca para criar credibilidade e confiança por parte da sociedade, 

além de mostrar como avaliar a percepção que os beneficiários e a sociedade têm da 

organização. 

3.1.1 | Critérios para segmentar mercado e definir beneficiários-alvo 

As necessidades de beneficiários são as mais diversas. Portanto, cabe à organização entendê-

las para que possa direcionar seus esforços em direção e sentido apropriados aos anseios 

destes. A Figura 3.1 mostra claramente a separação de potenciais grupos de beneficiários com 

necessidades diferenciadas, separados em grupos homogêneos de mesmas necessidades. 

 

 

Figura 3.1– Segmentação de mercado em grupos homogêneos 

A abordagem de segmentação de mercado discriminando grupos homogêneos em nível de 

necessidades ou de comportamentos, podendo ser nas áreas de saúde, meio ambiente, 

educação, trabalho e renda, assistência social, habitação, transporte, cultura, lazer, esporte,  
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entre outras, como afirmam Pimenta, Saraiva e Corrêa (2008). Esta divisão depende da área de 

atuação da organização. 

Os dirigentes e gestores devem escolher o critério para segmentar o mercado no qual a 

organização atua, para determinar possíveis comportamentos de escolhas de seu público alvo. 

O mercado alvo pode ser segmentado segundo as variáveis geográfica (região em que se 

encontra), demográfica (sexo, idade, renda. educação), psicográfica (classe social e estilo de 

vida) e comportamental (ocasião de decisão do beneficiário, benefícios percebidos e 

frequência de uso). 

Apesar de não haver um padrão único para segmentar o mercado, Kotler e Armstrong (1999) 

apresentam no Quadro 3.1 as variáveis e seus desdobramentos. Este quadro deve ser usado 

como modelo, preenchendo os espaços da coluna da direita pela identificação das 

características de cada variável percebida no mercado de atuação da organização. 
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Quadro 3.1– Principais variáveis de segmentação para mercados de consumo final 

 

Fonte: Modificado Kotler e Armstrong,1999, p.163 

 

Geográfica Dados identificados

Região Norte, sul, sudeste, noroeste, etc.

Tamanho de município Pequeno, médio, grande

Número de habitantes

Abaixo de 5 mil; de 5 mil a 20 mil; de 20 mil

a 50 mil; de 50 mil a 100 mil; de 100 mil a

250 mil; de 250 mil a 500 mil; de 500 mil a

1 milhão; de 1 milhão a 4 milhões; acima

de 4 milhões de habitantes

Densidade Urbana, suburbana, rural

Clima Frio, ameno, quente

Dados identificados

Idade

Abaixo de 6, de 6 a 11, de 12 a 19, de 20 a

34, de 35 a 49, de 50 a 64, de 65 anos em

diante

Sexo Masculino, feminino

Tamanho da família 1 a 2, 3 a 4, 5 ou mais filhos

Renda mensal

Menor que R$700,00; de R$701,00 a

R$3.499,00, de R$3.500,00 a R$6.999,00;

acima de R$7.000,00

Ocupação

Profissionais e técnicos, gerentes,

funcionários públicos, empregados de

indústria, operários, fazendeiros,

agricultores, aposentados, estudantes,

donas de casa, desempregados

Nível de instrução

Sem escolaridade; fundamental

incompleto, fundamental; nível médio

incompleto, nível médio; universitário

incompleto, universitário completo

Religião
Protestante, católico, judeu, mulçumano,

outras

Raça Branco, negro, asiático, hispânico

Nacionalidade
Brasileiro, norte-americano, inglês,

francês, etc.

Dados identificados

Classe social

Abaixo do nível de pobreza, pobreza,

classe operária, classe média, classe

média alta, classe alta

Estilo de vida
Empreendedor, realizador, hippie , morador 

de rua

Personalidade
Compulsivo, sociável, ambicioso,

autoritário

Dados identificados

Ocasião de decisão Normal, especial 

Benefícios procurados
Qualidade, economia, segurança,

cidadania, atenção, integração social

Status do usuário

Não beneficiário, ex-beneficiário,

beneficiário potencial, beneficiário iniciante,

beneficiário regular, beneficiário

esporádico

Índice/frequência de uso Usuário frequente, usuário não frequente

Grau de lealdade Nenhum, médio, forte

Estágio cognitivo para com o 

produto/serviço

Desconhece, conhece, informado,

interessado, pretende adquirir os serviços

Atitude emocional com relação 

ao produto

Entusiasta, positivo, indiferente, negativo,

hostil

Comportamental

VARIÁVEL
DESDOBRAMENTOS TÍPICOS

Demográfica

Psicográfica
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A segmentação permite direcionar esforços e recursos, para focar beneficiários mais 

necessitados ou que venham a necessitar de maior número de serviços, ou abranger um 

número maior de potenciais beneficiários, possibilitando explorar segmentos normalmente 

não atendidos, em termos de necessidades. Estas ações devem estar alinhadas às estratégias e 

à missão da organização.  

Portanto o processo de segmentação deve ser realizado em quatro passos: 

1º. Passo: Escolha dos critérios de segmentação - definir como dividir o mercado, atendendo 

a determinadas variáveis como a idade, a renda, comportamentos, a região como mostrou o 

Quadro 3.1, escolhendo as variáveis da coluna da esquerda, aplicáveis ao mercado de atuação 

da organização; 

2º. Passo: Descrição das características de cada segmento - uma vez escolhidos os critérios e 

definidos os segmentos, é necessário conhecer as suas características para poder decidir, qual 

ou quais escolher e como os abordar. Neste sentido devem-se preencher as informações da 

coluna da direita do Quadro 3.1, após as reflexões das variáveis de segmentação do mercado. 

3º. Passo: A escolha de um ou mais segmentos–identificadas as informações relativas às 

variáveis de segmentação do mercado, a organização deve definir os segmentos de sua 

atuação. Portanto, a organização deve decidir focar em apenas um ou alguns segmentos 

(estratégia concentrada), ou deverá trabalhar todos eles ou a maior parte (estratégia 

diferenciada). Esta escolha pode ocorrer em consequência de três fatores: 

 A dimensão dos diferentes segmentos; 

 A permeabilidade desses segmentos à entrada de prestação de novos serviços; 

 As características da própria organização, a sua experiência e os seus recursos para 

responder de forma adequada às necessidades de cada segmento. 

4º. Passo: Definição das ações de divulgação dos serviços- para cada segmento em 

conformidade com as suas características deve-se elaborar planos de ação para divulgar os 

serviços que tem capacidade de realizar, conforme mostrado no Quadro 2.2.2 (Capítulo 2 – 

Estratégias e Planos). 

No terceiro passo, estabelecida a segmentação do mercado, deve ser realizada uma análise 

crítica das informações, para determinar as variáveis que podem estar relacionadas à decisão 

de escolha ou procura pelos serviços oferecidos. Pode ser a região geográfica com  
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determinada característica de classe social ou poder aquisitivo, a idade que influencia a 

necessidade, a escolaridade que define o discernimento na escolha do serviço a ser 

demandado, ou a renda declarada, que podem influenciar a necessidade individual ou coletiva, 

ou um conjunto das variáveis observadas. 

Segundo Kotler e Armstrong (1999), o mercado-alvo consiste em um grupo de indivíduos com 

necessidades e características comuns, às quais a organização deve direcionar seus esforços, 

pelas reflexões sugeridas no quadro 3.2, apresentado como modelo a ser seguido. 
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Quadro 3.2– Critérios para definição de beneficiários-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRÁFICAS ANÁLISE E REFLEXÕES

Tipo de público: Concentrar em qual tipo

de público que necessita de serviços

oferecidos?

Tamanho da população: Concentrar em

populações de que tamanho?

Localização: Concentrar em quais áreas

geográficas (bairros, municípios, estado da 

federação)?

Tecnologia: Quais as tecnologias o

usuários assimilam?

Situação do beneficiário e não-

beneficiário: Concentrar esforços em

usuário frequente e/ou usuário não

frequente?

Estrutura de decisões: Deve-se

concentrar em públicos estruturados, com

lideranças definidas?

Natureza de relacionamentos

existentes: Concentrar em públicos nos

quais já mantem-se relacionamento ou

procurar novos públicos? (mais

necessitados)

Política de distribuição: Devem-se

concentrar esforços em públicos que

dispõem de recursos próprios ou que

necessitam de ajuda financeira de

terceiros?

Critérios de escolha do beneficiário:

Concentrar esforços em públicos que

buscam qualidade? Serviço diferenciado?

Atendimento personalizado?

Urgência: Concentrar ações em públicos

que precisam de entrega

rápida/conclusão? 

Aplicação específica: Direcionar esforços

em certas aplicações de nossos serviços

ou em todas as aplicações possíveis?

Tamanho do pedido: Concentrar nas

grandes oportunidades ou em pequenos

atendimentos? (com maior frequência)

ABORDAGEM 

DEFINIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS-ALVO

VARIÁVEIS OPERACIONAIS

FATORES SITUACIONAIS
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Semelhança de princípios: Direcionar

ações em públicos que pactuam com os

valores da organização?

Atitude perante o risco: Concentrar

esforços em agentes financiadores que

correm ou evitam riscos?

Lealdade: Manter ações ou procurar

novos públicos em detrimento daqueles

que se mantêm leais ao consumir os

serviços oferecidos?

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

 

Fonte: Modificado Kotler e Armstrong,1999, p.168 

 

Realizadas as análises e reflexões propostas no Quadro 3.2, devem-se definir os beneficiários-

alvo pela segmentação por tipo de serviço, como o exemplo do preenchimento de dados no 

Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Definição de beneficiários-alvo 

 

Tipo de Serviço Serviços prestados Beneficiário-alvo

Lazer Ativo, Eventos 

Recreativos, Rua de Lazer, 

Organização de Competições 

Esportivas.

Indústrias de Médio de Grande 

Porte.

Rede de Clubes, Jogos, 

Ginástica Laboral na Empresa.

Indústrias de Pequeno, Médio e 

Grande Porte.

Rede de Clubes, Escola de 

Esportes.
Pessoa Física

Tecnologia SESI de 

Investimento Cultural, Biblioteca 

Itinerante

Indústrias de Médio e Grande 

Porte.

SESI Música, Apresentações 

Culturais, Escolas de Cultura, 

Grupos artísticos.

Indústrias de Pequeno, Médio e 

Grande Porte.

Escolas de Cultura, 

Apresentações de Grupos 

artísticos, Programação cultural.

Pessoas Físicas.

Lazer e esporte

Cultura

 

Fonte: SESI - DRMG 

A partir das reflexões e definições de públicos-alvo (beneficiários-alvo), devem-se identificar 

detalhadamente as necessidades destes, para que sejam elaboradas ações efetivas em seus 

propósitos. Este assunto será tratado no próximo item. 
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3.1.2 | Identificação de necessidades de beneficiários 

Realizada a análise de variáveis para segmentação de beneficiários-alvo, procede-se a 

identificação de seus anseios e necessidades em relação aos serviços, como informações sobre 

os tipos de serviços e suas aplicações, tipo de atendimento, prazo para conclusão, custo para 

realizar, aspectos de aparência ou acabamento necessários, etc. Podem-se inserir 

características de acordo com o tipo de produto/serviço oferecido aos beneficiários. Estas 

características devem ser identificadas por meio de pesquisa direcionada aos representantes 

de beneficiários, definidos pelas características dos Quadros 3.2 e 3.3, para mapear suas 

necessidades no Quadro 3.4. 

Exemplos de necessidades que podem ser pesquisadas, segundo Maslow: 

 Fisiológicas: condições de sobrevivência, alimentação, roupa, abrigo, vestimenta, limpeza 

de instalações, etc. 

 Segurança: proteção sua e da família, estabilidade no lar e no trabalho, segurança física 

pessoal, saúde e bem-estar, etc. 

 Sociais: sentimentos de aceitação, amizade, associação, convivência social (círculos de 

convivência variados), organizações (comunidade, igreja, clubes, entidades de classe, 

torcidas), acesso às informações, etc. 

 Ego ou estima: autoconfiança, independência, reputação, resposta rápida a demanda. 

Atenção, pois a insatisfação neste fator pode gerar sentimento de inferioridade, fraqueza e 

desamparo, etc. 

 Auto realização: criatividade, auto expressão, auto desenvolvimento. Realização de seu 

próprio potencial, necessidade de ajudar os outros, exercer voluntariado, etc. 

Para preencher o Quadro 3.4 com as ideias de possíveis necessidades, é recomendado 

elaborar um questionário com enfoque no segmento selecionado, com perguntas relativas às 

possíveis necessidades apresentadas anteriormente, de forma direta e objetiva. A partir destas 

informações os gestores em consenso preenchem o Quadro 3.4 colocando palavras que 

melhor representam as expectativas (necessidades e anseios) identificadas pelas respostas de 

potenciais e/ou atuais beneficiários. O resultado destas informações irá apoiar o plano de 

serviços, assunto que será tratado no capítulo 7 deste manual. 
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Quadro 3.4 – Necessidades e expectativas de beneficiários 

TIPO DE BENEFICIÁRIO
NECESSIDADES E ANSEIOS 

IDENTIFICADOS

 

Mapeado o público alvo: segmento específico a ser focado, beneficiários-alvo e suas 

necessidades definidas, deve-se agir proativamente divulgando os serviços possíveis de serem 

prestados, aliados à marca da organização. Este assunto será tratado no próximo item. 

3.1.3 | Divulgação de serviços e marcas para criar credibilidade, confiança e imagem positiva 

A organização deve agir proativamente na comunicação de seus serviços; para que esta 

comunicação seja efetiva, é necessário o uso de várias formas de mídias. As informações sobre 

os serviços devem ser objetivas e claras. Deve mostrar as ações da prestação dos serviços, 

além de descrever os benefícios que as atividades da organização podem proporcionar.  

Neste contexto Kotler e Armstrong (1999) conceituaram o marketing social como sendo o 

emprego de princípios e técnicas de marketing para a promoção da ideia e/ou 

comportamento, que associa a organização a uma questão ou aceitabilidade da causa social 

relevante entre grupos-alvo, beneficiando a comunidade, que proporciona retorno para a 

organização.  

Ressalta-se que esta prática de divulgação dos serviços oferecidos deve respeitar os preceitos 

éticos, direitos humanos e a equidade social. O objetivo é sensibilizar o público alvo (potenciais 

beneficiários) com ideias que transformem suas crenças em atitudes alinhadas à missão da 

organização, e com isto sintam a necessidade dos serviços oferecidos.  

Neste contexto, Pimenta, Saraiva e Corrêa (2008) dão alguns exemplos de ideias divulgadas 

que promovem a adoção de novos conceitos e atitudes, como “o trabalho infantil precisa ser 

erradicado”; “erradicar a fome no mundo”; “acabar com a pobreza e o analfabetismo”, “todos 

têm o direito a informação”, entre outras ideias. Esta divulgação tem o objetivo de sensibilizar 

segmentos da população de interesse em aceitar as ideias e/ou causas, para que percebam a 

utilidade da organização prestadora dos serviços, além de passar boa imagem da mesma. 
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A partir deste conceito, recomenda-se a divulgação dos serviços prestados por diversas 

formas, tais como: panfletos, páginas da internet, correio eletrônico (e-mail), catálogo, 

anúncios em jornais, outdoors, seminários temáticos, feiras temáticas, etc.. 

Uma forma efetiva de divulgar a marca é direcionar trabalhadores ou voluntários que 

conhecem bem os serviços prestados junto à sociedade que carece do benefício ofertado. 

Estes trabalhadores ou voluntários, devidamente identificados, devem promover os serviços 

por meio de palestras explicativas e entrega de material de divulgação.  

Atenção deve ser dada ao conteúdo dos serviços ofertados, para que não prometa algum 

serviço que exceda à capacidade da organização e que possa ser configurado como 

“propaganda enganosa.” Isso poderia afetar negativamente a imagem da organização por não 

conseguir suprir às expectativas criadas pelos potenciais beneficiários. 

As Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 mostram alguns exemplos de divulgação de serviços e marcas por 

meio de website.. 

 

 

Figura3.2– Parte da página website do Instituto Cultural Sérgio Magnani - MG 

 

Fonte: Disponível em:<www.institutosergiomagnani.org.br/>. Acesso em: 10junho 2013 
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Figura3.3– Parte da página website do Instituto Elo - MG 

Fonte: Disponível em:<www.institutoelo.org.br/site/projetos/index/1>. Acesso em: 10junho 

2013 

 

Figura3.4– Parte da página website do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais 

Fonte: Disponível 

em<www.mdcmg.com.br/campanhas.php?sendLinkIn=campanhas&sendPage=campanhas>. 

Acesso em: 10junho 2013 
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Estabelecidas as formas de divulgação dos serviços oferecidos, a organização deve avaliar 

como os beneficiários têm percebido a qualidade dos serviços já realizados e como ficou 

projetada a imagem da organização, para eles e para as comunidades afetadas. 

3.1.4 | Avaliação da imagem da organização perante os beneficiários e a sociedade 

Após conhecer os fatores de segmentação de atuação para definir beneficiários-alvo, 

determinar suas necessidades e expectativas e investir na divulgação dos serviços, deve-se 

verificar a efetividade das práticas anteriormente apresentadas, pela avaliação da organização 

e sua imagem, passadas pelos serviços prestados.  

Quanto a este tipo de avaliação, Kotler (2003) afirma que a experiência com a marca é muito 

mais forte do que a imagem da marca. Ainda argumenta que havendo uma experiência 

distintiva com a marca, o beneficiário comenta com outros de seu relacionamento, o que torna 

a imagem representada pela marca um fator de destaque. Este autor afirma que a imagem é 

construída com o tempo, e se ocorrer em bases sólidas de princípios de valor para a sociedade, 

ela pode alcançar boa reputação, por meio dos seguintes objetivos: ser a organização 

fornecedora preferida pelos beneficiários, ser atraente para os voluntários e trabalhadores, e 

ser a parceira preferida pelos doadores, e órgãos de fomento e apoio. 

Ao planejar como avaliar a imagem da organização, Kotler e Armstrong (1999) alertam que 

diferentes pessoas podem ter diferentes percepções sobre a imagem de uma organização. 

Portanto, além de planejar bem o que se quer medir, devem-se analisar com atenção as 

informações que retornam da avaliação realizada pelos beneficiários e/ou potenciais 

beneficiários. 

Neste sentido a Fundação Nacional da Qualidade (2008) afirma que a imagem organizacional 

depende de vários fatores como mostra a Figura 3.5. 
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Figura 3.5– Fatores determinantes da imagem organizacional 

 

Fonte: Modificado de Fundação Nacional da Qualidade (2008), p. 14 

 

A efetividade das práticas de divulgação e fornecimento de produtos/serviços deve ser 

verificada por meio de pesquisa amostral junto aos beneficiários.  

Um exemplo de questões que podem ser aplicadas segue apresentado no quadro 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | 2013                                       Página 110 de 277             

 

Quadro 3.5 – Pesquisa de Imagem Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos serviços prestados, como avalia os trabalhadores

e/ou voluntários em relação a:

• nível de conhecimento

• desempenho

• conformidade com atendimento às necessidades

• qualidade

Quanto à conduta dos trabalhadores e/ou voluntários:

• respeito

• passaram orientações / conhecimento sobre os serviços

A conduta dos serviços prestados demonstra:

• reputação de nossa organização

• nossa organização demonstra ser  inovadora

• percepção sobre a qualidade da administração

Em relação aos trabalhadores e/ou voluntários:

• quantidade suficiente

• competência

• cortesia

• capacidade de resposta

Ao buscar serviços, como avalia os canais de acesso:

• localização favorável

• serviço oferecido é adequado às necessidades

• eficiência quanto ao atendimento das necessidades

Os meios de comunicação com a organização:

• propaganda

• página website

• mala direta (e-mail ou carta)

• acesso por telefone

• atendimento por trabalhador e/ou voluntário

Quanto a Qualidade:

• de instalações

• cumprimento a prazos

• disponibilidade para atendimento

• segurança do serviço para o usuário

Quando aplicável, em relação ao preço:

• condições de pagamento adequadas

• compatível com o custo versus os benefícios

• melhor que o mercado

Quanto ao uso do serviço houve assistência/apoio:

• instruções sobre o serviço

• treinamento de uso do serviço

Em relação aos resultados dos serviços, a organização demonstra

atitude social com:

• meio ambiente

• comunidade e sociedade

• promove qualidade de vida para os usuários

De forma geral, a imagem de nossa organização é favorável?

Enfim você falaria bem da organização se alguém lhe perguntasse e

daria nota geral...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Favor destacar os principais:

• PONTOS POSITIVOS

• OPORTUNIDADES DE  MELHORIA

Item Questão 0 a 29 30 a 49 50 a 69 70 a 89 90 a 100

Em relação à missão da organização:

• ações coerentes com os valores

• promove a cidadania

• promove o bem estar

• coerente com as necessidades da comunidade

1

Não deixe nenhuma afirmativa sem preencher. A escala a ser usada é:

Abaixo você encontrará um bloco de frases afirmativas. Anote um “X” na coluna ao lado, na escala de 0 a 100 para indicar o 

nível que melhor define o desempenho de nossa organização nos fatores de prestação de serviços. 

0 a 29 = fraco    30 a 49 = sofrível     50 a 69 = regular     70 a 89 = bom    90 a 100 = ótimo

AVALIAÇÃO DA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO “X”
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Enfim, apresentadas as práticas de gestão que a organização deve aplicar em relação à 

conquista de boa imagem no mercado, pelo conhecimento de sua segmentação, necessidades 

dos potenciais beneficiários, divulgação dos serviços e avaliação da imagem da organização; no 

próximo item serão tratadas as práticas sobre relacionamento com os beneficiários com 

objetivo de mantê-los satisfeitos para gerar novas oportunidades para a sociedade. 

3.2 | Relacionamento com Beneficiários 

Neste item serão apresentados modelos de práticas de gestão que fortalecem o 

relacionamento com os beneficiários.  É necessário estabelecer canais de fácil acesso; 

eventuais dúvidas ou reclamações devem ser pronta e eficazmente atendidas e solucionadas; 

além de manter relacionamento diferenciado com novos públicos que estão conhecendo os 

serviços da organização.  

O item finaliza apresentando como avaliar a satisfação e a insatisfação de beneficiários, com 

objetivo de aprendizado em busca da melhoria nas práticas de gestão de relacionamento com 

os beneficiários. 

3.2.1 | Definição de canais de relacionamento com beneficiários, considerando-se a 

segmentação de atuação. 

Todos os contatos junto aos beneficiários devem ser valorizados. Assim, para que estes 

contatos sejam momentos de fortalecimento das relações entre beneficiários e a organização, 

convém que os canais de comunicação sejam estruturados, de forma a permitir registro de 

informações que possam ser úteis à tomada de decisões. 

Um bom canal de comunicação se faz pela facilidade de acesso. Neste sentido a organização 

deve orientar as pessoas da linha de frente, tais como atendentes em recepção, ou pessoal 

que presta serviço diretamente junto ao beneficiário, quando for o caso. 

A organização pode dispor de várias formas para tornar esta relação mais próxima, como 

divulgação de telefone de contato, ou e-mail divulgado nas correspondências mantidas com os 

beneficiários e uma página de internet que seja fácil na busca de informações.  

Neste sentido, Buchsbaum (2012), afirma que um beneficiário quer, principalmente, três 

coisas que o ajude a resolver sua necessidade: empatia, informação e integridade. Ou seja, 

coloque-se no lugar de quem busca ser atendido, procurando se identificar com o beneficiário 

e compreendendo emocionalmente suas necessidades. Relacione-se na forma e linguagem do 

público alvo, e passe confiança pela presteza, clareza e exatidão, para gerar confiança. O tipo,  
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meio, forma e modo de se relacionar (e comunicar) com os beneficiários depende das 

características identificadas no Quadro 3.2 – Definição de beneficiários-alvo.  

Drucker (2006) reforça esta ideia pela afirmação:  

Um executivo eficaz começa a construir relacionamento com sua equipe e 
cliente, com o conselho, com os doadores e com os voluntários 
perguntando: “O que você tem para me dizer?” Ele não começa com “Isto é 
o que tenho para lhe dizer”.  A pergunta faz com que os problemas sejam 
expostos. E é interessante como a maioria dos problemas que tanto 
incomodam as pessoas deixam de sê-lo quando são expostos. (DRUCKER, 
2006) 

Seja qual for o tipo de canal de relacionamento, deve-se manter registros dos atendimentos 

realizados. Estes registros permitem que outras pessoas da organização consultem todo o 

desenvolvimento de eventuais solicitações, passando ao beneficiário uma continuidade dos 

serviços realizados por meio da informação, além da confiança no pronto atendimento. Alguns 

canais de relacionamento que podem ser usados são: 

 Mala direta (em meio físico/papel ou meio eletrônico); 

 Catálogos de informações dos serviços prestados; 

 Folhetos com registro de sugestões; 

 Pesquisa de opinião; 

 Telefone; 

 Website, com espaço para registro de solicitações e retorno da organização; 

 Contato pessoal junto com trabalhadores/voluntários. 

Deve-se fazer ampla divulgação na sociedade sobre como os potenciais beneficiários podem 

entrar em contato com a organização para conhecer os serviços e benefícios oferecidos, por 

meio de meios de comunicação como palestras, panfletagem, rádio, para atingir: as escolas, os 

hospitais, os asilos, as creches, os clubes, as entidades de classe, os sindicatos, enfim o público-

alvo. 

Estabelecidos os canais de comunicação, deve-se estabelecer uma prática de gestão na forma 

de padrão de trabalho, definindo o que fazer, como fazer, o responsável com a frequência a 

ser realizada e a forma de controle da prática em questão. Este assunto será tratado no 

próximo item. 
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3.2.2 | Tratamento de solicitações, reclamações ou sugestões 

Segundo a norma NBR ISO 9001, eventuais solicitações, ou mesmo reclamações de 

beneficiários, devem ser bem recebidas e registradas. Neste registro deve constar claramente 

o motivo pelo qual o beneficiário se sente insatisfeito. Estas informações devem ser 

repassadas para as pessoas responsáveis pelo contato junto ao beneficiário, que irão analisar a 

fundamentação da insatisfação. Constatada a fundamentação e procedência desta 

reclamação, deve-se encaminhar a demanda ao responsável pelo setor/processo que 

identificará as causas e proporá ações corretivas para evitar a reincidência de fatos de mesma 

natureza. Um pronto retorno de informações para o beneficiário deve ser providenciado, logo 

que identificar a fundamentação sobre a sugestão ou reclamação. 

Após a identificação de causas e planejamento de ações corretivas, deve-se verificar a eficácia 

de tais ações para assegurar que o desvio que originou a reclamação de beneficiário tenha sido 

realmente eliminado. 

O processo de tratamento de solicitações ou reclamações é representado na Figura 3.6 
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RESPONSÁVEL O QUE FAZER COMO FAZER 

 

 

Trabalhador 

 

 

Responsável 

pela origem do 

desvio 

 

 

 

 

Responsável 

Pelo desvio 

 

 

 

 

Gestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receber e 

registrar a 

solicitação ou 

reclamação no 

formulário 

modelo do 

Quadro 3.7 

 

 

 

Identificar as 

causas e definir 

as ações, 

corretivas ou 

preventivas. 

 

 

Acompanhar as 

ações 

implementadas 

e eficácia das 

mesmas. 

Figura3.6– Fluxograma de tratamento de solicitação ou reclamação de beneficiário 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                   Página 115 de 277 

 

O registro para analisar possíveis causas e propor ações é mostrado no Quadro 3.6, que trata a 

solicitação ou reclamação como uma oportunidade de melhoria. 

 

Quadro 3.6 – Modelo para tratar oportunidades de melhorias 

c c c

c c c

c c c

c c
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Título: Nº.: 

DATA : 

FOLHA : 

A
B

E
R

T
U

R
A

  
 D

O
  
R

O
M

ORIGEM  :

AUDITORIA INTERNA RECLAM AÇÃO DE BENEFICIÁRIO SERVIÇO

ÁREA EM ITENTE : ÁREA RESPONSÁVEL PELO DESVIO : 

PRODUTO/ SERVIÇO: 

BENEFICIÁRIO : 

AUDITORIA EXTERNA PROCESSO SISTEM A DE GESTÃO c

c

INSERVIVEL

AÇÃO IM EDIATA / DISPOSIÇÃO / AÇÃO DE CORREÇÃO / BLOQUEIO IM EDIATO Responsável

DOCUM ENTO DE REFERÊNCIA: 

DESCRIÇÃO DO DESVIO:  REAL  OU  POTENCIAL : 

EVIDÊNCIA OBJETIVA : 

ABRANGÊNCIA EM  OUTROS SETORES/ÁREAS DA ORGANIZAÇÃO: 

EM ITIDO POR :                          

REPRES. DA ÁREA

RESP. PELO DESVIO/ NC

A
N

Á
L

IS
E

 /
 C

A
U

S
A

S

 1º POR QUE ? 

 2º POR QUE ? 

 3º POR QUE ?

 4º POR QUE ? 

 5º POR QUE ? 

CAUSA FUNDAM ENTAL :

PARTICIPANTES :

C
O

R
R

E
Ç

Ã
O DEFINIÇÃO DA AÇÃO IM EDIATA:

ACEITO COM  REPARO 

(APROVADO)
REFAZER O SERVIÇO

ACEITO SEM  REPARO 

(APROVADO)

ROM – RELATÓRIO DE

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

E
N

C
E

R
R

A
M

E
N

T
O

RESULTADO FINAL :                   c  EFICAZ                                               c  NÃO EFICAZ . SE NÃO EFICAZ,     ABRIR OUTRO ROM , Nº.: 

EVIDÊNCIA QUE COM PROVA O RESULTADO FINAL : 

ENCERRADO POR : Ass.: Data : 

 c  A ÇÃ O C OR R ETIV A   OU    c A ÇÃ O PR EV EN TIV A   NECESSÁRIA PARA ATUAR NA 

CAUSA

RESPONSÁVEL PRAZO

 

O tratamento adequado destas solicitações ou reclamações pode ajudar a fortalecer o 

relacionamento com os beneficiários, é o que afirma Buchsbaum:  
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Experiências mostram que o simples fato de a organização dar ouvidos ao beneficiário, mesmo 

que eventualmente a solução não seja possível, é positivo, e a insatisfação fica sob controle. O 

importante é dar explicações de forma convincente ao cliente.  

Quando um beneficiário procurar a organização para reclamar, há uma 
oportunidade ímpar para se entender o ambiente dele e sua insatisfação, 
resolver o problema dele e, de carona, pode-se em seguida, trabalhar para 
evitar problemas recorrentes, que contribuirão para reduzir o número de 
reclamações. (BUCHSBAUM, 2012) 

Entendido como tratar eventuais solicitações ou reclamações, o item a seguir irá apresentar 

como estabelecer adequado relacionamento com novos beneficiários, ou em momentos após 

o lançamento de novos tipos de serviços prestados. 

3.2.3 | Acompanhamento do relacionamento com novos beneficiários e novos serviços 

Mesmo pela afirmação de Kotler e Armstrong (1999) de que custa cinco vezes atrair um cliente 

novo do que manter um cliente antigo satisfeito, deve-se estabelecer um apropriado 

acompanhamento para o novo beneficiário, pois ao manter bom relacionamento ele se 

tornará um “cliente fiel”. 

Entretanto, os serviços realizados para novos beneficiários devem ser acompanhados de perto, 

logo após sua efetivação. Este acompanhamento consiste em manter contato junto ao 

beneficiário para verificar a efetividade do atendimento. Caso sejam detectadas anomalias no 

serviço pelo novo beneficiário, deve-se analisar as possíveis causas, com registro no formulário 

ROM – Registro Oportunidade de Melhoria (Quadro 3.6). Se necessário, mantenha contato 

com os beneficiários, para orientação quanto ao uso do serviço adquirido, para iniciar uma 

relação de confiança que tenderá a aumentar à medida que o novo beneficiário sente que suas 

necessidades são atendidas, pela devida atenção dispensada pela organização prestadora de 

serviços. 

3.2.4 | Avaliação da satisfação e insatisfação de beneficiários 

Em relação à avaliação de satisfação de beneficiários, a pesquisa realizada por Cabral (2008) 

em treze organizações do terceiro setor, mostra que os dirigentes percebem a importância em 

fazer tal controle, mas que não possuem uma ferramenta de aplicação sistêmica para tal. 

Nesta pesquisa constatou-se que a satisfação de beneficiários é percebida pelo cumprimento 

aos preceitos ditados na missão, evidenciado pelo volume de procura de serviços e 

participação de usuários. Segundo Cabral (2008):  
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É na satisfação de beneficiários que se agregam as expectativas dos financiadores e 

instituidores como idealizadores e intérpretes privados da questão social e é pela perspectiva 

de realização da missão que se afere, por critérios indiretos e subjetivos, a satisfação do 

público-alvo.CABRAL (2008) 

Para evitar tal subjetividade, recomenda-se que se avalie com base nas necessidades 

identificadas pelo Quadro 3.4 – Necessidades e expectativas de beneficiários, apresentada no 

item 3.1.2 deste manual.  

A importância em avaliar este indicador de desempenho é corroborada pela afirmação de 

Cabral (2008), quando diz:  

O atributo de qualidade e efetividade dos serviços deve ser mensurado quantitativamente e 

qualitativamente pelo controle social. Essas medidas visam garantir o uso eficiente, eficaz e 

efetivo, dos recursos, ensejando que os interesses representados e o modo democrático de 

concebê-los se reflitam no oferecimento de um bem dotado de condições suficientes e 

capazes de infundir uma perspectiva de valor e melhoria aos públicos e suas expectativas de 

realização. Isso vale para o doador e o retorno de sua doação, o voluntário e sua satisfação em 

contribuir, o trabalhador e sua remuneração, os instituidores e o público-alvo que recebe o 

bem disponibilizado. (CABRAL, 2008) 

Uma boa maneira de certificar-se da efetividade das práticas relacionadas a beneficiários é a 

pesquisa do nível de sua satisfação quanto aos serviços e produtos oferecidos comparados às 

necessidades e expectativas identificadas. Para isso recomenda-se aplicar o formulário 

apresentado no Quadro 3.7 em uma amostragem representativa de beneficiários que 

impactam nos resultados sociais da organização. As questões a serem inqueridas devem se 

basear nas necessidades identificadas no Quadro 3.4, colocando-as nos espaços do Quadro 

3.7. 

Quadro 3.7 – Pesquisa de satisfação de beneficiários 

Nº Necessidades 1 2 3 4 5 Nº Necessidades 1 2 3 4 5

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 = Insatisfeito    2 = Indiferente     3 = Satisfeito parcialmente     4 = Satisfeito    5 = Supera a expectativa

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO

NOME (Opcional):

_________________________________________________________________________________________

Abaixo você encontrará bloco de frases afirmativas. Anote um “X” na coluna ao lado, na escala de 1 a 5 para indicar o nível que

melhor define o desempenho do profissional em cada área de desempenho. Não deixe nenhuma afirmativa sem preencher. A escala 
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Depois de realizada a pesquisa, convém mapear a frequência de respostas em cada nível (1 a 

5), em planilha e gráficos, para que se faça uma análise e tomada de decisões quanto aos 

pontos mais insatisfeitos (níveis 1 e 2), e mais satisfeitos (níveis 3 a 5), conforme 

recomendações dadas no capítulo 8 deste manual. 

Nos quesitos em que o nível de satisfação esteja sendo considerado como insatisfatório, deve-

se buscar identificar as causas e respectivas ações corretivas pelo uso do formulário ROM – 

Relatório de Oportunidade de Melhorias – Quadro 3.6. 

3.3 | Considerações finais 

Neste capítulo relacionado às práticas aplicadas a identificação de necessidades de 

beneficiários, divulgação da marca da organização, relacionamento com beneficiários e 

avaliação de sua satisfação, deve-se estar ciente o que Ashley (2002) citado por Pimenta, 

Saraiva e Corrêa (2008) afirma como premissa dos serviços sociais prestados pelas 

organizações do terceiro setor: 

A responsabilidade social agrega valor à marca, fortalece os vínculos 
comerciais e sociais da organização, gera valor e longevidade aos negócios, 
além de ser fator de motivação para os trabalhadores. Ao exercer a 
responsabilidade social, a organização coloca todos os seus produtos, 
serviços e recursos financeiros a serviço da comunidade. Está ajudando a 
construir um mundo melhor para todos, e está obtendo resultados 
favoráveis com isso.(ASHLEY, 2002 APUDPIMENTA, SARAIVA E 
CORRÊA,2008) 

Kotler (2003) ainda reforça: 

As organizações de serviços sem fins lucrativos devem viver sua missão. Por 
isso os voluntários são tão importantes. Eles vivem na comunidade e 
exemplificam a missão da organização. As organizações eficazes treinam 
seus voluntários para que as representem na comunidade. Elas também 
devem tornar fácil para os voluntários a tarefa de lhes trazer quaisquer 
perguntas que a comunidade tenha a respeito do trabalho da instituição. 
(KOTLER, 2003) 

Portanto, a perenidade da organização dependerá do nível de satisfação e relacionamento 

mantido junto à comunidade e seus beneficiários, que fica evidenciado na forma do diagrama 

representado pela Figura 3.7. 
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Figura3.7– Diagrama de requisitos para gestão de beneficiários 

No próximo capítulo serão apresentadas as práticas de gestão para que a organização trate os 

aspectos e impactos sociais, positivos e adversos, decorrentes de suas atividades, para 

desempenhar apropriadamente o fundamento de gestão: responsabilidade social. 

Definir 

características 

de cada 

segmento de 

mercado

Escolher os 

segmentos e 

beneficiários-

alvo

Identificar as 

necessidades e 

expectativas de 

beneficiários-

alvo

IMAGEM E 

CONHECIMENTO DE 

MERCADO

RELACIONAMENTO COM 

BENEFICIÁRIOS

GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS

GERAÇÃO DE VALOR PARA A SOCIEDADE

Avaliar a 

imagem da 

organização

Divulgar para a 

sociedade os 

canais de 

relacionamento

Manter contatos 

e 

esclarecimentos 

sobre os 

serviços

Receber e tratar: 

sugestões, 

solicitações e/ou 

reclamações

Avaliar a 

satisfação e a 

insatisfação de 

beneficiários

Analisar as 

informações e 

promover ações 

de melhorias nos 

serviços

Manter 

comunicação e 

acompanhar a 

realização de 

serviços

Definir canais de 

relacionamento 

para os 

segmentos-alvo

Segmentar o 

mercado

Divulgar os 

serviços

Definir critérios 

para segmentar 

o mercado



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | 2013                                       Página 120 de 277             

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISSO 9001: Sistemas de gestão da 

qualidade: requisitos. Rio de janeiro, 2011. 28 p. 

BUCHSBAUM, P.; BUCHSBAUM, M. Negócios S/A: administração na prática, São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. 546 p.  

CABRAL, E. H. S. Terceiro Setor: gestão e controle social, São Paulo: Ed. Saraiva, 2008. 229 p.  

CAMPOS, V. F. Controle da qualidade total: no estilo japonês, 7. Ed. Nova Lima: INDG 

Tecnologia e Serviços Ltda, 2004. 256 p.  

DRUCKER, P. F. Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e práticas, São 

Paulo: Pioneira - Thomson Learning.2006. 166 p. 

FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 258 p. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE. Cadernos rumo à excelência: clientes, São Paulo:, 

2008. 22 p. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE. Cadernos de excelência: introdução ao modelo de 

excelência da gestão, São Paulo: Fundação Nacional da Qualidade, 2008. 26 p. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE. Rumo à excelência, 6 ed, São Paulo: Fundação 

Nacional da Qualidade, 2011. 78 p. 

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros 

Técnicos e Cientificos Editora S.A., 1999. 527 p. 

KOTLER, P.Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo o profissional precisa saber. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 251 p. 

PIMENTA, S. M.; SARAIVA, L. A. S.; CORRÊA, M. L. Terceiro setor: dilemas e polêmicas . São 

Paulo: Saraiva, 2006. 262 p. 

 

 

http://www.grupoa.com.br/livros/bookman


 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                   Página 121 de 277 

 

REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dos Direitos do 

Consumidor. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Pode Executivo, Brasília, DF, 12 

set. 1990. (Edição extra) e retificado no DOU de 10.1.2007.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 11 jun. 

2013. 

INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI – MG. Belo Horizonte 

Disponível em:<www.institutosergiomagnani.org.br/>. Acesso em: 10 junho 2013. 

INSTITUTO ELO - MG 

Disponível em:<www.institutoelo.org.br/site/projetos/index/1>. Acesso em: 10  junho 2013. 

MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA DE MINAS GERAIS 

Disponível 

em<www.mdcmg.com.br/campanhas.php?sendLinkIn=campanhas&sendPage=campanhas>. 

Acesso em: 10junho 2013 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/RET/rlei-8078-90.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm


 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | 2013                                       Página 122 de 274             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | 2013                                       Página 124 de 277             

 

 

 

4 | SOCIEDADE 

 

 

Este capítulo apresenta as práticas necessárias para que a organização aplique de forma 

adequada, proativa e abrangente o fundamento responsabilidade social e demais 

fundamentos associados.  

A relação com os fundamentos, como liderança e constância de propósito, é demonstrada pelo 

exemplo que os dirigentes e gestores devem praticar no dia a dia em suas atividades. O 

fundamento visão de futuro está relacionado neste capítulo pelo estabelecimento de 

estratégias que assegurem a perenidade da organização em harmonia com a sociedade. 

Quanto ao fundamento valorização de pessoas, sua relação é dada pelas iniciativas das 

pessoas de sua força de trabalho, em especial os voluntários que devem ter seus esforços 

reconhecidos; o fundamento conhecimento dos beneficiários e mercado é fundamental, pelo 

conhecimento das necessidades destas partes interessadas (beneficiários e sociedade) no 

contexto do macro ambiente. 

Enfim, a organização deve desenvolver parcerias para ganhar força e robustez frente à 

escassez de recursos na difícil tarefa de promover o desenvolvimento social. Neste sentido, a 

organização deve aplicar o fundamento pensamento sistêmico, pois ela é um organismo vivo 

no seio da sociedade e deve estar atenta às influências que os processos internos e as 

atividades realizadas na sociedade exercem no âmbito dos aspectos e impactos sociais. 

Ao aplicar o fundamento responsabilidade social, segundo a Fundação Nacional da Qualidade 

(2011), a organização deve demonstrar atuação ética e transparente com todos os públicos 

com os quais se relaciona, estar voltada para o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservar os recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte integrante da 

estratégia de sua gestão. 

Neste contexto, Cabral (2008) aborda a relação das organizações do terceiro setor em relação 

à sociedade e seus objetivos fins como descrito a seguir: 
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As características conceituais que a natureza das organizações do terceiro 
setor impõe ao processo de sua gestão, que convergem para o conceito de 
gestão social no campo das  organizações do terceiro setor, passam a 
articular seus públicos constituintes, visando à provisão de bens públicos em 
forma de proteção social. 

O conceito de gestão social aborda a gestão da produção de bens públicos 
no espaço público não estatal e a correlaciona com o diálogo entre os 
públicos constituintes fundado na missão. (CABRAL, 2008) 

Portanto, neste capítulo serão apresentados os requisitos e respectivas práticas a serem 

adotadas em relação à responsabilidade e desenvolvimento social. 

4.1 | Responsabilidade Social 

A responsabilidade social atualmente tornou-se a tônica primordial no mercado e na 

sociedade. Neste contexto, este item apresenta como as organizações devem identificar os 

aspectos sociais de suas atividades e tratá-los para evitar impactos adversos na sociedade.  

Também apresenta como a comunicação dos impactos sociais deve ser realizada para a 

sociedade potencialmente afetada, além de definir como devem ser identificados requisitos 

legais e regulamentares aplicáveis às atividades da organização para atendê-los e como 

estabelecer ações de melhorias. Por último define como devem ser selecionados projetos e 

ações que promovam o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Neste ponto é conveniente entender alguns conceitos apresentados a seguir: 

Organizações em todo o mundo, assim como suas partes interessadas, estão se tornando cada 

vez mais cientes da necessidade e dos benefícios do comportamento socialmente responsável. 

O objetivo da responsabilidade social é contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

O desempenho da organização em relação à sociedade em que opera e ao 
seu impacto no meio ambiente se tornou uma parte crucial na avaliação de 
seu desempenho geral e de sua capacidade de continuar a operar de forma 
eficaz. Isso, em parte, reflete o reconhecimento cada vez maior da 
necessidade de assegurar ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa 
governança organizacional. A longo prazo, todas as atividades das 
organizações dependem da saúde dos ecossistemas do mundo. (NBR ISO 
26000:2010– Diretrizes sobre Responsabilidade Social) 

 

 

Segundo esta norma, responsabilidade social é a responsabilidade de uma organização pelos 

impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um 

comportamento ético e transparente que:  
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 Contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem estar da 

sociedade;  

 Leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 

 Esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas 

internacionais de comportamento; e 

 Esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações.  

Esta norma destaca em duas notas: 

NOTA 1: Atividades incluem produtos, serviços e processos. 

NOTA 2: Relações referem-se às atividades da organização dentro de sua esfera de 

influência.         

Outro padrão normativo que determina responsabilidades sociais para organizações em suas 

atividades internas é a norma SA 8000 (Social Accountability 8000) lançada pela SAI - Social 

AccountabilityInternational, organização não-governamental norte-americana.  

A responsabilidade social de organizações que respeitam os direitos dos trabalhadores deve 

estar alicerçada em ações adequadas às convenções da Organização Internacional do 

Trabalho, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, visando proporcionar: 

 Condições de trabalho adequadas; 

 Respeito aos direitos dos trabalhadores; 

 Alinhamento organizacional nos requisitos de responsabilidade social; 

 Trabalho em parceria com organizações trabalhistas (sindicatos, associações etc) e de 

direitos humanos; 

 Transparência das relações empregador x empregados, fornecedores x comunidade; 

Incentivo que beneficie a comunidade e beneficiários por meio de uma abordagem nas quais 

ambas as partes tenham atendidos seus anseios, saiam satisfeitas. 

 

Neste contexto, as organizações do terceiro setor que desejam qualificar-se como Oscip, 

segundo a legislação mineira (Lei 14.870 de 2003 e Decreto 46.020 de 2012), podem atuar nas 

seguintes áreas, a saber:  
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I - assistência social;  

II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

III - ensino fundamental ou médio gratuitos; 

IV - saúde gratuita; 

V - segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente, gestão de recursos hídricos e 

desenvolvimento sustentável; 

VII - trabalho voluntário; 

VIII - desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 

gratuita; 

XI - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos; 

XIII - fomento do esporte amador. 

XIV - ensino profissionalizante ou superior. 

Como exemplificação da aplicabilidade da responsabilidade social nas instituições, a seguir, é 

apresentada prática relacionada à análise de atividades que possam afetar a sociedade 

positivamente ou negativamente. 

 

4.1.1 | Identificação de aspectos e tratamento de impactos sociais de serviços, processos e 

instalações. 

Os dirigentes e gestores devem formar uma equipe que irá identificar, nos serviços e produtos, 

as possíveis alterações sociais que ocorrem, ou possam ocorrer durante a prestação desses, 

nos processos internos ou externos. Estas transformações (alterações) modificam as condições 
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naturais ou atuais dos ambientes no aspecto social. Por exemplo, o grande afluxo de pessoas 

em determinado local desequilibra o ambiente, podendo provocar um impacto social e 

ambiental adverso pelo aumento de ruído e dificuldade de acesso de moradores da região 

próxima, ou pela geração de comércio na região, mudando a configuração social local.  

Conceitualmente, segundo a FNQ (2008), um aspecto social é qualquer elemento de 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage com a sociedade de forma 

benéfica ou adversa gerando impactos. Um impacto social é qualquer modificação provocada 

na sociedade, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, em consequência de 

aspectos sociais de atividades da organização. 

A relação de aspecto e impacto é uma relação de CAUSA e EFEITO, no qual se deve atuar 

proativamente nos aspectos causais, para atenuar ou mitigar tais impactos, por meio de 

AÇÕES DE CONTROLE. 

Os aspectos sociais, além dos respectivos impactos, deverão ser levantados como o exemplo 

apresentado no Quadro 4.1, denominado de Levantamento de Aspectos e Impactos Sociais. 

Este levantamento deve ser realizado nas seguintes situações: 

 

 No planejamento de expansão das atividades executadas e/ou projetos de novos serviços; 

 Sempre que houver alterações de processos; 

 Sempre que os resultados mostrem que houve uma alteração conjuntural na prestação de 

serviços e produtos. 

 

Neste levantamento devem ser identificados os possíveis aspectos positivos que podem 

provocar impactos favoráveis à comunidade e também os possíveis aspectos adversos, que 

teriam como consequência impactos desfavoráveis para comunidades. 
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Quadro 4.1– Exemplo de levantamento de aspectos e impactos sociais 

ASPECTOS SOCIAIS IMPACTOS SOCIAIS

Disponibilização de curso de alfabetização para as comunidades. Erradicação do analfabetismo e promoção da cidadania.

Realização de palestras sobre saúde e segurança no trabalho. Promoção da saúde e segurança.

Realização de atividades culturais e lazer em comunidades

carentes.
Mudanças de hábitos e cultura das comunidades.

Implantação da coleta seletiva e destinação para reciclagem e

campanha 3R (Reduzir-Reutilizar-Reciclar), uso racional de água

e energia.

Combate o desperdício de recursos.

Política de preferência por mão de obra local no mercado de

trabalho da comunidade.

Geração de emprego e renda na comunidade e fortalecimento da

mesma.

Benfeitorias na infraestrutura de comunidades. Melhorias nas condições de saúde e lazer para os beneficiários.

Introdução de produtos que trazem risco iminente à saúde de

usuários, tais como bebidas alcoólicas, cigarro e entorpecentes.

Vícios, doenças e desestruturação do tecido social (família e

comunidade).

Mudanças nas atividades econômicas de populações, mudanças

de hábitos e costumes.

Sobrecarga em postos de saúde, escolas, creches, etc.

Promoção de boas práticas de governança, tais como

transparência na apresentação dos balanços e na prestação de

contas aos investidores da organização.

Aumento da confiança dos investidores com a organização.

Compra de materiais de origem ilegal ou falsificado (piratas),

sonegação de impostos, fraude e corrupção.

A compra de materiais de origem ilegal ou falsificados e a

sonegação de impostos são crimes e implicam em um menor

recolhimento de impostos e assim menor disponibilidade de

recursos para investimentos do governo nas áreas de educação,

saúde e infraestrutura.

Promoção de práticas ilegais de concorrência, por meio de

participação em acordo para fraudar a licitação de um serviço.

Além de ser crime, contribui para o desvio de recursos públicos

para a corrupção.

Utilização e exploração de mão de obra infantil. É crime e desrespeito aos direitos da criança e do adolescente.

Contratação de mão de obra informal sem registro em carteira de

trabalho conforme determina a CLT.

Desrespeito ao trabalhador, prejudicando-o com a falta dos

benefícios previstos na CLT a que tem direito, provocando sua

insatisfação.

Prática de pagamento de salário idêntico aos homens e mulheres 

que desempenham a mesma função e atividade.
Combate à discriminação.

Instalação de empresas em locais com baixa industrialização e

pouca infraestrutura

 

Fonte: modificado de FNQ, 2008, p. 9 

Após este levantamento, o gestor deve avaliar a significância de tais impactos, para priorizar 

ações.  

Uma técnica de priorização recomendada é o GUT – Gravidade x Urgência x Tendência, 

proposta por Kepner e Tregoe. A avaliação deve ser realizada em equipe que envolva gestores, 

trabalhadores e voluntários, aplicando a quantificação para cada impacto, utilizando-se a 

escala do Quadro 4.2, “Escala de avaliação para gravidade, urgência e tendência”. A coluna de 

priorização será o resultado da multiplicação de valores adotados em consenso para os fatores 

G (gravidade), U (urgência) e T (tendência), mostrado no Quadro 4.3 – “Avaliação de impactos 

sociais pelo uso de GUT”. 

Os impactos prioritários a serem tratados com ações de reforços (impactos positivos), ou 

ações de mitigação ou atenuação (impactos negativos) serão escolhidas pelos números  
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decrescentes do resultado da coluna de multiplicação entre: G, U e T, denominada de ORDEM 

DE PRIORIDADE. 

Para os impactos considerados prioritários, devem-se estabelecer planos de ação, como foi 

apresentado no Quadro 2.2.2 – Modelo de Plano de Ações (Capítulo 2). 

 

Quadro 4.2 – Escala de avaliação para gravidade, urgência e tendência 

GRAVIDADE Decorre do dano ou prejuízo que a situação pode causar

1          O dano é pouco importante

2          O dano é relativamente importante

3          O dano é importante

4          O dano é muito importante

5          O dano é extremamente importante

URGÊNCIA Tempo que se dispõe para atacar ou resolver a situação

1          Não há pressa para que a ação seja tomada

2          A ação a ser tomada pode aguardar

3          A ação a ser tomada é relativamente urgente

4          A ação a ser tomada é urgente

5          A ação a ser tomada é bastante urgente

TENDÊNCIA Corresponde ao padrão de desenvolvimento da ação

1          Se não fizer nada, a situação vai melhorar completamente

2          Se não fizer nada, a situação vai melhorar (desaparecer)

3          Se não fizer nada, a situação vai permanecer

4          Se não fizer nada, a situação vai piorar (crescer)

5          Se não fizer nada, a situação vai piorar (crescer) muito  

Fonte: MEIRELES (2001) 

 

Quadro 4.3 – Avaliação de impactos sociais pelo uso de  

GUT – Gravidade – Urgência – Tendência 

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

G U T
IMPACTO SOCIAL G x U x T

ORDEM DE 

PRIORIDADE

 

Fonte: MEIRELES (2001) 
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Nesta avaliação além dos impactos considerados como prioritários pela técnica GUT, a norma 

NBR ISO 26000 alerta para questões que devem ser consideradas significativas: 

Não obediência à lei; inconsistências com as normas internacionais de comportamento, 

possíveis violações aos direitos humanos, práticas que poderiam ameaçar a vida ou a saúde e 

práticas que poderiam afetar seriamente o meio ambiente. (NBR ISO 26000, 2010) 

Realizada a identificação de aspectos sociais e a avaliação dos respectivos impactos, deve-se 

estabelecer as ações de controles de forma prioritária (plano de ações – Quadro 2.2.2) para 

atenuar, ou mitigar impactos adversos e, no caso de impactos favoráveis (positivos), tomar 

ações de controle para fomentar e melhorar tais aspectos sociais. 

No próximo subitem será tratada a forma com que a organização deve comunicar tais 

impactos para as partes interessadas (sociedade, órgãos reguladores, etc.). 

4.1.2 | Comunicação de aspectos e impactos sociais 

A necessidade de comunicar os aspectos e os impactos (positivos e negativos) para a 

sociedade e demais partes interessadas está associado ao princípio 

deaccountability(responsabilização), que segundo a norma NBR ISO 26000:  

Convém que a organização preste contas e se responsabilize por seus impactos na sociedade, 

na economia e no meio ambiente. 

Este princípio sugere que uma organização aceite a investigação apropriada e também aceite o 

dever de responder a esta investigação. 

Este princípio envolve a obrigação de a direção de ser responsiva aos controladores da 

organização e de a organização ser responsiva às autoridades legais em relação a leis e 

regulamentos. A accountability pelo impacto global de suas decisões e atividades na sociedade 

e no meio ambiente também implica que a condição da organização de ser responsiva por 

aqueles afetados por suas decisões e atividades, assim como pela sociedade em geral varie de 

acordo com a natureza do impacto e das circunstâncias. (NBR ISO 26000, 2010) 

Portanto, após a identificação dos aspectos e avaliados os impactos, o gestor deve estabelecer 

formas de comunicá-los de acordo com cada parte interessada.  

No ambiente em que ocorrem estes impactos há interesses distintos que a organização deve 

reconhecer, mas ser coerente com sua missão e ética em comunicar tais fatos. 
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Na Figura 4.1 é mostrada a organização e suas relações no ambiente de mercado. Neste 

contexto algumas partes interessadas podem ter um interesse que não seja consistente com 

as expectativas da sociedade, fato que a norma NBR ISO 26000 alerta. 

 

Figura 4.1 – Relação entre a organização, suas partes interessadas e a sociedade 

Fonte: NBR ISO 26000 (2010), p. 15 

A comunicação destes impactos tem como função, segundo a NBR ISO 26000: 

 Conscientização sobre suas estratégias e objetivos, planos, desempenho e desafios de 

responsabilidade social, tanto dentro como fora da organização; 

 Demonstrar respeito pelos princípios da responsabilidade social; 

 Ajudar a engajar e estabelecer o diálogo com as partes interessadas; 

 Abordar requisitos legais e outros para a divulgação de informações relacionadas à 

responsabilidade social; 

 Mostrar como a organização está cumprindo seus compromissos de responsabilidade social 

e respondendo aos interesses das partes interessadas e às expectativas da sociedade em 

geral; 

 Fornecer informações sobre os impactos das atividades, produtos e serviços da 

organização, inclusive detalhes de como os impactos mudam ao longo do tempo; 
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 Ajudar a engajar e motivar trabalhadores, voluntários e potenciais beneficiários para apoiar 

as atividades de responsabilidade social da organização; 

 Fortalecer a reputação da organização no que se refere à ação responsável, franqueza, 

integridade e accountability, para fortalecer a confiança das partes interessadas na 

organização.(NBR ISO 26000, 2010) 

Neste contexto a organização deve realizar a comunicação usando as características 

apresentadas no Quadro 4.4. 

 

Quadro 4.4 – Características das informações relacionadas à responsabilidade social 

Completas
Abordar todas as atividades e impactos significativos relacionados à

responsabilidade social.

Compreensíveis

Considerar o conhecimento e nível cultural, social, educacional e econômico

daqueles envolvidos na comunicação. A linguagem usada, a maneira de

apresentar o material, inclusive sua organização, seja acessível às partes

interessadas a quem as informações são destinadas.

Responsivas As informações devem responder aos interesses das partes interessadas.

Exatas
As informações devem ser factualmente corretas e fornecer detalhes suficientes

para que sejam úteis e adequadas aos seus propósitos.

Equilibradas
As informações devem ser equilibradas e justas e não omitir informações

negativas relevantes referentes aos impactos das atividades da organização.

Tempestivas

Informações desatualizadas podem ser enganosas. Quando as informações

descrevem atividades durante um período de tempo específico, a identificação do

período coberto permitirá que as partes interessadas comparem o desempenho

da organização com seu desempenho anterior e com o desempenho de outras

organizações. Portanto, as informações devem ser atualizadas.

Acessíveis
As informações sobre questões específicas devem estar disponíveis para as

partes interessadas envolvidas.  

Fonte: Adaptado de NBR ISO 26000 (2010), p.79 

 

Os tipos de comunicações que podem ser usados para atingir as partes interessadas, inclusive 

a comunidade são: 

 Reuniões ou conversas com partes interessadas; 

 Diálogo com representantes das partes interessadas; 

 Atividades em equipe focadas na integração da responsabilidade social por toda a 

comunidade; 
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 Comunicação com fornecedores sobre exigências das práticas de compra relacionadas à 

responsabilidade social por meio de pedidos de compras; 

 Comunicação relacionada aos serviços/produtos, como catálogos ou páginas da internet, 

informações sobre produtos e outras informações ao consumidor; 

 Relatórios públicos periódicos com oportunidade para retorno das partes interessadas. 

(NBR ISO 26000, 2010) 

Outros métodos e meios que podem ser usados para comunicação, entre os quais reuniões, 

eventos públicos, fóruns, relatórios, newsletters, revistas, pôsteres, publicidade, cartas, correio 

de voz, performances ao vivo, vídeos, sites na internet, podcasts (transmissão de áudio pela 

internet), blogs (fóruns de discussão na internet), encartes em produtos e rótulos.  

A informação tranquiliza a comunidade em relação às atividades desenvolvidas na 

organização, e eventuais impactos sociais e ambientais considerados significativos.  

Em continuidade, no próximo subitem é determinado como a organização deve identificar 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis às suas atividades. 

4.1.3 | Identificação e análise de requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis à 

organização. 

A legislação deve ser identificada nos âmbitos federal, estadual e municipal, por meio de 

pesquisas em publicações oficiais, em periódicos locais ou regionais e por meio de investigação 

técnica em bancos de dados de órgãos públicos. 

Proativamente, na fase de desenvolvimento de processos ou novos serviços, uma identificação 

preliminar da legislação relativa às novas atividades deve ser realizada em novas pesquisas em 

órgãos públicos. 

Durante a etapa de identificação desta legislação, é fundamental a utilização do Quadro 4.1, 

de aspectos e impactos sociais, para que possa correlacionar as alterações sociais com as 

obrigações legais e/ou de outras partes interessadas. 

Durante este levantamento, as exigências legais devem ser registradas na forma de quesitos a 

serem cumpridos, inserindo tais exigências e respectivas evidências como cumprimento a tais 

requisitos. Como forma de orientação o Quadro 4.5 apresenta alguns exemplos de leis, 

decretos e regulamentos aplicáveis às atividades de organizações do terceiro setor. 
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Quadro 4.5 – Exemplos de leis e decretos que regulamentam organizações do terceiro setor 

 

Fonte: Disponível em:<http://www.terceirosetoronline.com.br/legislacao/>. Acesso em: 15 de 

junho 2013 

Lei Rouanet

I. Lei Rouanet – Programa Nacional de Apoio à Cultura: Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991

II. Procedimentos para acompanhamento, controle e avalição para utilização de benefícios fiscais instituídos pela Lei 

Rouanet: Instrução Normativa Conjunta MINC-MF n. 1 de 13 de junho de 1995

Licitações

I. Normas de licitação e contratos da Administração Pública: Lei. 8.666 de 21 de junho 1993

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP

I. Qualificação de entidades como OSCIP: Lei 9.790 de 23 de março de 1999

II. Regulamentação da qualificação: Decreto 3.100 de 30 de junho de 1999

Organizações Sociais

I. Qualificação de entidades como Organizações Sociais: Lei, 9.637 de 15 de maio de 1998

Seguridade Social

I.  Fundamentos da Seguridade Social: Constituição Federal – artigos 194 e 195

II. Organização da Seguridade Social e Plano de Custeio: Lei 8.212 de 24 de julho de 1991

III. Isenção – Regulamento da Previdência Social: a. Decreto 3048 de 6 de maio de 1999

b. Lei Complementar n. 70 de 30 de dezembro de 1991

Serviço Voluntário

Serviço Voluntário: Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998

Utilidade Pública 
I. Regras para as sociedades declaradas de Utilidade Pública: Lei n. 91 de 28 de agosto de 1935

II. Regulamentação da lei n. 91/1935: Decreto n. 50.517 de 2 de maio de 1971

III. Distribuição Gratuita de Prêmios: Le 5.768 de 20 de dezembro de 1971

IV. Regulamentação da lei 5.768/71: Decreto n. 70.951 de 9 de agosto de 1972

Assistência Social

I. Constituição Federal, artigos 203 e 204: Constituição Federal

II. Lei Orgânica da Assistência Social: Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993

III. Entidades e organizações de assistência social: Decreto 6.308 de 14 de dezembro de 2007

IV. Processo de escolha dos representantes do Conselho Nacional de Assistência Social: Decreto 5.003 de 4 de março 

de 2004

V. Certificação das Entidades beneficentes: Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009

VI. Regulamenta a Lei 12.101/2009:  Decreto n. 7237 de 20 de julho de 2010

Audiovisuais

I. Fomento à atividade audiovisual: Lei 8.695 de 20 de julho de 1993

II. Regulamentação da lei dos audiovisuais e criação de mecanismos de fomento à atividade: Decreto 6.304 de 12 de 

dezembro de 2007

Associações

I. Liberdade de Associação: Constituição Federal – Artigo 5 

II. Código Civil: Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – artigos 53 a 61

Auxílios e Subvenções

 I. Normas de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados e Municípios: 

Lei 4.320 de 17 de março de 1964

Fundações

I. Atribuições do Ministério Público: Constituição Federal – artigos 127 e 129

II. Lei Orgânica do Ministério Público: Lei 8.625 de 12 de fevereiro de 1993

III. Manual de Atuação Funcional dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo: Ato Normativo n. 168/98 - 

PGJ – CGMP

IV. Código Civil – Fundações: Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – artigos 62 a 69

V. Código de Processo Civil - Organização e Fiscalização das Fundações: Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 – artigos 

1.199 a 1204

Fundo Nacional de Apoio à Criança e ao Adolescente

I. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 – artigos 1, 2 e 260

II. Limite de dedução do Imposto de Renda: Decreto 794 de 5 de abril de 1993

III. Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente – Conanda: Decreto 5.089 de 20 de maio de 2004

Imunidade Tributária

I. Limitação ao Poder de Tributar: Constituição Federal - artigo 150

II. Limitação da Competência Tributária: Lei 5.172 de 25 de novembro de 1966 (CTN) – artigos 9 a 15
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Uma análise mais profunda deve ser realizada, dependendo da complexidade das atividades, 

serviços e processos desenvolvidos. Esta pesquisa deve levar em consideração: 

 Legislação social e ambiental (Federal, Estadual e Municipal); 

 Normas técnicas (ABNT); 

 Norma regulamentadora (NR). 

Realizada esta pesquisa a organização deve preencher o Quadro 4.6, para determinar as ações 

necessárias ao cumprimento de tais requisitos legais. 

Quadro 4.6–Levantamento de requisitos legais e ações de cumprimento 

ITEM LEI OU REGULAMENTO REQUISITO
AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO

 

Fonte: MEIRELES (2001) 

Conhecidos tais requisitos e estabelecidas as ações de seus cumprimentos, cabe a organização 

promover ações para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Assunto tratado no 

próximo subitem. 

4.1.4 | Seleção e promoção voluntária de ações com vistas ao desenvolvimento sustentável 

Atualmente as comunidades têm mostrado ser muito ativas; neste sentido, os dirigentes e 

gestores devem interagir com os líderes comunitários, para identificar suas necessidades. 

Assim, eles devem orientar os líderes comunitários, para que estruturem as ideias em projetos 

que demonstrem claramente os benefícios para a sustentabilidade social, econômica e 

ambiental da comunidade, pois nestes projetos devem se justificar as prioridades e se 

necessários os recursos. 

A organização deve, portanto, considerar os seguintes fatores para decidir sobre sua 

participação em uma iniciativa de responsabilidade social: 

 Se a iniciativa fornece orientações práticas e valiosas para ajudar a organização a abordar 

um tema central ou uma questão em particular e/ou integrar a responsabilidade social em 

todas as suas atividades; 

 Se a iniciativa foi elaborada para o seu tipo específico de organização e comunidade, ou 

suas áreas de interesse; 
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 Se a iniciativa é local ou regionalmente aplicável ou se tem um escopo global; 

 Se a iniciativa ajudará a organização a atingir grupos específicos de partes interessadas; 

 A reputação da(s) organização(ões) que desenvolveu(ram) e dirigiu(ram) a iniciativa, 

considerando sua credibilidade e integridade; 

 A natureza do processo de desenvolvimento e direção da iniciativa, por exemplo, se a 

iniciativa foi desenvolvida ou dirigida por meio de um processo multi-partite, transparente, 

aberto e acessível; e 

 A acessibilidade da iniciativa, por exemplo, se uma organização deve assinar um contrato 

para participar ou se há custos para se associar à iniciativa. (NBR ISO 26000, 2010) 

Escolhidos os projetos, os dirigentes e gestores devem divulgar as ideias de tais projetos 

sociais, e estimular que membros da organização possam participar voluntariamente para 

exercerem sua cidadania, além de estimular a adesão de voluntários pertencentes à 

comunidade afetada. Aqueles que voluntariamente participarem, devem ser reconhecidos 

como pessoas proativas e cidadãs.  

Estruturados tais projetos, os dirigentes e gestores devem compor um comitê multidisciplinar 

com membros da organização e membros da sociedade. Os projetos estruturados em ideias 

devem ser apresentados a este comitê, que julgará os benefícios de sustentabilidade social, 

econômica e ambiental frente aos recursos necessários que a organização tenha condições de 

apoiar. A escolha de projetos a serem apoiados deve ser pela técnica de priorização, 

denominada GUT, apresentada no item 4.1.1, deste capítulo. 

No próximo item será apresentado como implantar práticas relacionadas ao desenvolvimento 

social, a partir da identificação das necessidades e expectativas de desenvolvimento da 

sociedade, e como a organização deve direcionar esforços para o fortalecimento desta. 

4.2 | Desenvolvimento Social 

O desenvolvimento da sociedade, segundo a norma NBR ISO 26000 trata sobre as 

responsabilidades dos entes envolvidos pelo texto apresentado a seguir: 

O desenvolvimento da comunidade é geralmente impulsionado quando as forças sociais em 

uma comunidade lutam para promover a participação pública e visam direitos iguais e padrões 

de vida dignos para todos os cidadãos, sem discriminação. Este é um processo interno à 

comunidade, que leva em conta relações existentes e supera barreiras ao gozo dos direitos. O  
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desenvolvimento da comunidade é ampliado pelo comportamento socialmente responsável. 

(NBR ISO 26000, 2010) 

Neste contexto, as organizações do terceiro setor devem cumprir as ideias propostas em suas 

missões em fornecer serviços e/ou proporcionar condições para que todos os cidadãos 

tenham acesso a seus direitos e padrão de vida digno, sem discriminação. 

Para que isto ocorra, a organização deve identificar as necessidade e expectativas que a 

sociedade tem para que se desenvolvam socialmente, pauta de assunto tratado em 

continuidade ao capítulo sociedade. 

4.2.1 | Identificação e análise de necessidades e expectativas da sociedade a serem usadas 

para definição e melhoria da atuação social 

As organizações do terceiro setor têm como cultura associar a outras para somar forças em 

atingir objetivos comuns, para assegurar os direitos de comunidades e desenvolvimento da 

sociedade. Para que isto ocorra, deve identificar as necessidades, anseios e expectativas que 

estejam alinhados aos objetivos do milênio, apresentados a seguir, pois estes podem ter 

políticas públicas que possam facilitar a obtenção de recursos na aplicação destas ações. Os 

objetivos do milênio apresentados na norma NBR ISO 26000, são: 

 

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 

2. Atingir o ensino básico universal; 

3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

4. Reduzir a mortalidade infantil; 

5. Melhorar a saúde materna; 

6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 

8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. (NBR ISO 26000, 2010) 
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Antes de promover ações sociais, a organização deve identificar as necessidades e expectativas 

definidas no capítulo 3, item 3.1.2. A seleção das principais necessidades deve ser feita pelo 

uso da técnica GUT, apresentada no item 4.1.1 (Quadros 4.2 e 4.3). Estas necessidades devem 

ser traduzidas em requisitos, para que os dirigentes e gestores verifiquem as potencialidades 

internas, como pessoas e recursos a serem aplicados em tais projetos. 

No próximo item são apresentadas sugestões de práticas para que as organizações possam 

direcionar esforços para o fortalecimento da sociedade. 

4.2.2 | Direcionamento de esforços para o fortalecimento da sociedade, comunidades 

vizinhas, pelo apoio a projetos voltados para o desenvolvimento nacional, regional, local ou 

setorial 

Para que as organizações do terceiro setor direcionem esforços para o fortalecimento da 

sociedade é necessário entender os conceitos relacionados, apresentados na norma NBR ISO 

26000, além de suas recomendações para cada tema proposto. 

Portanto, o conceito de envolvimento e desenvolvimento da comunidade por meio de ações 

que promovam educação e cultura; geração de emprego e capacitação;  desenvolvimento 

tecnológico e acesso a tecnologias; geração de riqueza e renda; saúde e  investimento social, 

depende de: ação conjunta e estruturada em projetos, como mostra o Quadro 4.7. 

Estes projetos devem ser coerentes com os sete temas apresentados pela descrição proposta 

na norma NBR ISO 26000, além de sugestões para as organizações do terceiro setor apoiarem, 

realizarem e se engajarem no desenvolvimento social. 
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Quadro 4.7–Ações propostas para temas de desenvolvimento social 

 

Tema 1 - Envolvimento e desenvolvimento da comunidade

As organizações contribuem com suas comunidades por meio de sua participação e apoio a instituições civis e por meio do

envolvimento em redes de grupos e indivíduos que constituem com a sociedade civil.

O envolvimento da comunidade também ajuda as organizações a se familiarizarem com as necessidades e prioridades da

comunidade, de forma que os esforços da organização visando o desenvolvimento e outros fins sejam compatíveis com os da

comunidade e da sociedade. 

É importante que as ações de envolvimento da comunidade mantenham o respeito pelo estado de direito e pelos processos

participativos que respeitem os direitos dos outros de se expressarem e de defenderem seus próprios interesses.

Ações recomendadas:

     Consultar grupos representativos da comunidade para determinar prioridades para investimento social e atividades para o

desenvolvimento da comunidade. Convém dar atenção especial aos grupos vulneráveis, discriminados, marginalizados, não

representados e sub-representados, para envolvê-los de maneira a ampliar suas opções e respeitar seus direitos;

     Manter relações transparentes com as autoridades da administração municipal e estadual, conforme legislação vigente.

     Estimular e apoiar pessoas para que sejam voluntárias em serviços comunitários; e

     Contribuir com a formulação de políticas e o estabelecimento, a implementação, o monitoramento e a avaliação de programas de

desenvolvimento social. 

Tema 2 - Educação e cultura

Educação e cultura são fundamentos do desenvolvimento socioeconômico e parte da identidade da comunidade.

A preservação e promoção da cultura e a promoção de uma educação compatível com o respeito pelos direitos humanos têm

impactos positivos na coesão social e no desenvolvimento.

Ações recomendadas:

     Promover e apoiar a educação em todos os níveis e se engajar em ações para melhorar a qualidade e o acesso à educação,

promover conhecimento e erradicar o analfabetismo localmente;

     Promover atividades culturais quando apropriado, reconhecer e valorizar as culturas e tradições culturais locais, em conformidade

com o princípio do respeito pelos direitos humanos;

     Ajudar a conservar e proteger o patrimônio cultural.

Tema 3 - Geração de emprego e capacitação

O emprego é um objetivo internacionalmente reconhecido em relação ao desenvolvimento socioeconômico. Ao gerar empregos,

todas as organizações, grandes e pequenas, podem dar sua contribuição para a redução da pobreza e promoção do

desenvolvimento socioeconômico. 

A capacitação é um componente essencial da promoção do emprego e do apoio às pessoas para que consigam empregos

decentes e produtivos, além de ser vital para o desenvolvimento socioeconômico.

Ações recomendadas:

     Considerar o impacto no emprego de escolhas tecnológicas a longo prazo, orientar na seleção de tecnologias que maximizem

as oportunidades de emprego (exemplo: ênfase em automação de processo pode provocar desemprego e marginalização de

indivíduos; em contraponto opção por processo semiautomatizado proporciona empregos e evita esforços e riscos para o

trabalhador);

     Considerar a participação em programas locais e nacionais de capacitação, entre os quais programas de aprendizagem,

programas visando determinados grupos desfavorecidos, programas de educação continuada e sistemas de reconhecimento e

certificação de habilidades;

     Ajudar a desenvolver ou melhorar programas de capacitação na comunidade em que esses forem inadequados, possivelmente

em parceria com outras organizações na comunidade.

Tema 4 - Desenvolvimento tecnológico e acesso às tecnologias

Para apoiar o avanço do desenvolvimento socioeconômico, as comunidades e seus membros precisam, entre outras coisas, de

acesso total e seguro às tecnologias modernas. As organizações podem contribuir com o desenvolvimento das comunidades em

que operam, aplicando conhecimento, habilidades e tecnologia especializados, de forma a promover o desenvolvimento dos

recursos humanos e a difusão das tecnologias.

O acesso à informação é fundamental para a superação das disparidades que existem entre sociedades. Uma organização pode

contribuir com a melhoria do acesso a essas tecnologias por meio de treinamento, parcerias e outras ações.

Ações recomendadas:

     Contribuir para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que possam ajudar a solucionar questões socioambientais em

comunidades locais;

     Contribuir para o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo que sejam facilmente replicáveis e tenham um impacto

altamente positivo na erradicação da pobreza e da fome;

     Estabelecer parcerias com organizações como universidades ou laboratórios de pesquisa, para aumentar o desenvolvimento

científico e tecnológico com parceiros da comunidade, além de empregar a população local nesse trabalho.  
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Tema 5 - Geração de riqueza e renda

Empresas e cooperativas competitivas e diversificadas são vitais para a geração de riqueza em qualquer comunidade. As

organizações podem ajudar a criar um ambiente em que o empreendedorismo possa prosperar, trazendo benefícios duradouros às

comunidades. Além disso, ao ajudar a gerar riqueza e renda localmente e promover uma distribuição equilibrada de benefícios

econômicos entre os membros da comunidade, as organizações podem desempenhar um papel significativo na redução da

pobreza. 

Em muitas situações, o isolamento físico, social e econômico das comunidades pode ser um obstáculo ao seu desenvolvimento.

As organizações podem desempenhar um papel positivo no desenvolvimento das comunidades ao integrar as pessoas, grupos e

organizações locais em suas atividades ou na cadeia de valor. 

Convém, também, que uma organização busque criar oportunidades que permitam a esses grupos atingir um maior e, por fim, total

cumprimento da legislação, principalmente no tocante às relações econômicas.

Ações recomendadas:

     Apoiar as iniciativas apropriadas para estimular a diversificação de atividades econômicas existentes na comunidade;

     Dar preferência a fornecedores locais de produtos e serviços, bem como contribuir para o desenvolvimento de fornecedores locais

sempre que possível;

     Contribuir com programas e parcerias duradouras que deem suporte aos membros da comunidade, principalmente as mulheres e

outros grupos socialmente desfavorecidos ou vulneráveis, para criar negócios e cooperativas, melhorar a produtividade e promover o

empreendedorismo. Tais programas poderiam, por exemplo, fornecer treinamento em planejamento administrativo, marketing,

padrões de qualidade exigidos para se tornar fornecedor, administração e suporte técnico, acesso a financiamento e facilitação de

sociedades em empreendimentos;

     Apoiar organizações e pessoas que tragam produtos e serviços necessários à comunidade, que possam também gerar

empregos locais, assim como vínculos com os mercados locais, regionais e urbanos que sejam benéficos ao bem-estar da

comunidade.

Tema 6 – Saúde

As ameaças à saúde pública podem ter impactos graves nas comunidades e podem dificultar seu desenvolvimento. Dessa forma,

convém que todas as organizações, grandes e pequenas, respeitem o direito à saúde e contribuam, dentro de suas possibilidades

e conforme apropriado, promoção da saúde, à prevenção de ameaças à saúde e doenças e à mitigação de quaisquer danos à

comunidade. Isso pode incluir a participação em campanhas de saúde pública.  

Ações recomendadas:

     Apoiar projetos que eliminem impactos negativos na saúde causados por quaisquer processos de produção;

     Contribuir para o acesso a medicamentos e vacinação , incentivando estilos de vida saudáveis, inclusive exercícios e boa

nutrição, diagnóstico precoce de doenças, conscientização sobre métodos contraceptivos e desestímulo ao consumo de produtos e 

substâncias prejudiciais à saúde;

     Conscientizar sobre ameaças à saúde e as principais doenças e sua prevenção, como HIV/AIDS, câncer, doenças

cardiovasculares, malária, tuberculose e obesidade; e

     Apoiar projetos de acesso à água limpa e saneamento adequado como forma de prevenir doenças.

Tema 7 - Investimento social

Entre os tipos de investimento social, há projetos relacionados à educação, treinamento, cultura, saúde, geração de renda,

desenvolvimento de infraestrutura, melhoria do acesso à informação ou qualquer outra atividade que venha a promover

desenvolvimento econômico ou social.

Os investimentos sociais não excluem a filantropia (por exemplo, concessões de financiamento, voluntariado e doações).

Convém que os investimentos sociais priorizem projetos que sejam viáveis a longo prazo e que contribuam para o desenvolvimento

sustentável.

Ações recomendadas:

     Evitar ações que perpetuem a dependência da comunidade das atividades filantrópicas, da presença ou apoio permanente da

organização;

     Avaliar suas próprias iniciativas existentes relacionadas à comunidade, relatar à comunidade e às pessoas da organização e

identificar as melhorias que poderiam ser feitas;

     Estabelecer parcerias com outras organizações, inclusive governo, empresas ou terceiro setor para maximizar sinergias e usar

recursos complementares, conhecimento e habilidades; e

     Apoiar programas que deem acesso a alimentos e outros produtos essenciais para grupos vulneráveis ou discriminados e

pessoas de baixa renda, levando em conta a importância da contribuição para que eles tenham melhor qualificação, mais recursos

e oportunidades.  

Fonte: Adaptado de NBR ISO 26000 (2010), p.66 – 71 

 

Após a estruturação de projetos sociais a serem desenvolvidos ou apoiados, os dirigentes e os 

gestores devem estimular as pessoas da força de trabalho em participar de tais projetos. Para 

que isto ocorra, um incentivo a participação pode ser promovido, tal como as ações sugeridas 

pela FNQ (2008): 
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 Campanhas de conscientização sobre responsabilidade social; 

 Programa de treinamento de voluntários; 

 Divulgação de projetos apoiados e desenvolvidos pelas comunidades e formas como atuar 

voluntariamente; 

 Desenvolver e apoiar projetos sociais alinhados com as competências técnicas dos 

trabalhadores e voluntários. 

Este incentivo pode surgir a partir da iniciativa e criatividade dos próprios trabalhadores e 

voluntários. 

4.3 | Considerações finais 

Sabe-se que a riqueza da sociedade está na diversidade. Com este conhecimento, neste 

capítulo foram apresentadas as práticas que enfocam o respeito a esta diversidade, que 

procuram fortalecer as comunidades dos desfavorecidos para que eles não sobrevivam na 

miséria, e sim possam viver com dignidade. Neste sentido, pode-se concluir que os extremos 

são prejudiciais, ou seja, não deve haver aumento desproporcional em “força”, nem do gueto 

dos miseráveis e nem muito menos do “gueto” dos abastados. Por isso foram definidas 

práticas a serem implantadas em relação à responsabilidade social e ao desenvolvimento 

social, que preservem para as gerações futuras uma sociedade digna e de respeito para que 

ela mesma sustente o seu desenvolvimento, enfatizando a diversidade como valor.  

A Figura 4.2 mostra o relacionamento dos requisitos necessários ao cumprimento destas 

práticas. 
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Figura 4.2– Diagrama de requisitos para o desenvolvimento social 

 

No próximo capítulo serão apresentadas as práticas de gestão para que a organização trate os 

fluxos de informações que geram conhecimento em suas atividades, para desempenhar 

apropriadamente o fundamento da excelência: orientação por processo e informações, além 

dos fundamentos correlacionados. 
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5 | GESTÃO DAS INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

 

Este capítulo irá tratar de práticas de gestão que a organização deve estabelecer para manter 

os processos, serviços e atividades ativos pela informação que chega até o trabalhador e/ou 

voluntários. Isto deve ser realizado para que eles se comprometam em seguir regras 

padronizadas e mantenham-se proativos em buscar iniciativas que agreguem valor aos 

beneficiários. 

No cenário proposto pela estrutura do modelo de gestão com foco na excelência, pode-se 

perceber pela Figura 1 (capítulo 1), que Informações e Conhecimento permeiam os demais 

temas relacionados à gestão. Esta configuração tem o propósito de mostrar que as 

informações e conhecimento devem ser usados por todas as práticas de gestão relacionadas 

aos demais temas tratados neste manual.  

O fundamento diretamente relacionado ao tema do capítulo é orientação por processos e 

informações, que demonstra a necessidade de fornecer ao gestor informações para tomada de 

decisões nos processos de transformação por meio de atividades que se transformam em 

serviços de melhor valor agregado aos beneficiários. Na Figura 1 (capítulo 1) nota-se também 

que o circulo de resultados se destaca em área e cor dos demais temas. A ideia colocada é para 

que as ações gerenciais sejam direcionadas a geração de valor para a organização, sociedade, 

doadores, força de trabalho e fornecedores (partes interessadas). Este fato pode ser 

observado nas afirmações de Cabral (2008), a seguir apresentadas, que estão relacionadas a 

resultados influenciados por pessoas que sabem o que e para que estão fazendo. 

No interior das organizações, o processo de gestão desenvolve-se 
otimizando sua ação, por meio do trabalho conjunto das pessoas. A 
integração ocorre em torno do empreendimento comum que, para garantir 
o envolvimento e o comprometimento das pessoas, estabelece metas e 
valores comuns, unificados em torno da missão da organização. Neste 
sentido, a gestão tem sob sua responsabilidade a definição, a comunicação e 
concretização destes objetivos. Valores e metas da organização não 
somente para a busca de comprometimento das pessoas com eles, mas 
também porque essa concretização de objetivos é a natural reprodução da 
organização como finalidade. (CABRAL, 2008) 
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Sabendo da importância das informações e conhecimento para a gestão das organizações, é 

necessário partilhar os conceitos relacionados aos dois termos: informação e conhecimento. 

Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados pela análise 

crítica ou tratamento analítico, por alguma técnica estatística que permita a interpretação dos 

resultados no contexto tratado. Portanto, o trabalho realizado nos dados transforma-os para 

melhorar e facilitar a interpretação.  

Ocorre por vezes que o dado não é quantitativo. Nestes casos o trabalho realizado é analítico e 

interpretativo sobre os cenários que ocorrem para gerar a informação. 

Nesta mesma linha de pensamento outra ideia sobre o assunto é apresentada a seguir: 

Informação é tudo aquilo que altera ou reforça o conhecimento, enquanto 
dados são as entradas de um canal de comunicação. Os dados são tangíveis 
e incluem o número de palavras, chamadas telefônicas, ou páginas com 
conteúdo enviadas ou recebidas. Dados não se convertem em informações a 
menos que as pessoas os utilizem para aprimorar seus conhecimentos. Os 
gerentes desejam informações, não dados. Os sistemas de informações 
organizacionais devem fornecer informações e não dados aos gerentes. 
DAFT (1999) 

Oliveira (2001) conceitua os termos da seguinte forma: 

Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só 
não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 

Sistema de informações é o processo de transformação de dados em 
informações. E, quando esse processo está voltado para a geração de 
informações que são necessárias e utilizadas no processo decisório da 
organização, diz-se que esse é um sistema de informações gerenciais. 
(OLIVEIRA, 2001) 

Informação enquanto conceito carrega uma diversidade de significados, do uso quotidiano ao 

técnico. Genericamente, o conceito de informação está intimamente ligado às noções de 

restrição, comunicação, controle, dado, instrução, significado, estímulo, padrão, percepção e 

representação de conhecimento. 

Conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, como por 

exemplo: conhecimento das leis; conhecimento de um fato; conhecimento de um documento; 

conhecimento dos comportamentos de uma sociedade; ou seja, é o saber adquirido por vários 

meios, formais ou informais. 

 

O tema conhecimento inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e 

procedimentos que são úteis ou verdadeiros. Hoje existem vários conceitos para esta palavra e 

é de ampla compreensão que conhecimento é aquilo que se sabe de algo ou alguém. Isso em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restri%C3%A7%C3%A3o_%28teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_de_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
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um conceito menos específico. Contudo, para falar deste tema é indispensável abordar dado e 

informação. Portanto, para que ocorra o conhecimento é necessário que os dados tenham 

gerado informações que passaram a ser crença e mudaram o comportamento de pessoas. 

Outro ponto de vista sobre o termo conhecimento é dado por Drucker: 

Conhecimento é informação que modifica algo ou alguém – seja inspirando 
ação, seja tornando uma pessoa (ou uma instituição) capaz de agir de 
maneira diferente e mais eficaz. E isso é algo que pouco do novo 
“conhecimento” consegue fazer. 

...Nós esquecemos o antigo axioma de que é dever das pessoas de 
conhecimento fazerem-se entender.  

...O que importa é que o aprendizado do especialista acadêmico está 
rapidamente deixando de ser “conhecimento”. É no máximo “erudição” ou, 
mais frequentemente, meros “dados”. (DRUCKER, 1991) 

Neste contexto deve-se estabelecer um bom sistema de informações que trabalhe os dados 

para gerar conhecimento que mude o comportamento de pessoas, comunidades e a sociedade 

em valor agregado aos mesmos, que é princípio e razão de ser das organizações do terceiro 

setor. Portanto, este capítulo irá tratar como devem ser geridas as informações da 

organização, além de práticas de gestão para ativos intangíveis e conhecimento organizacional. 

5.1 | GESTÃO DE INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 

A partir do conhecimento sobre os conceitos relacionados ao tema gestão das informações, a 

organização irá definir como a instituição deve identificar as necessidades de usuários sobre as 

mesmas para apoiar o trabalho nos processos. 

Outro requisito tratado no item é como devem ser definidos os sistemas de informação que 

suportam os dados para fluírem nos processos e gerar informações para os gestores. Em 

atendimento a esta necessidade será apresentado o que a organização deve providenciar em 

termos de infraestrutura para suportar os sistemas de informações, além de recomendar como 

estas informações devem ser protegidas, quando necessário, para assegurar confidencialidade, 

integridade e disponibilidade para os usuários. 

 

5.1.1 | Identificação de necessidades de informações para apoiar as operações diárias e a 

tomada de decisões 

A partir do conceito de informação, que é um dado trabalhado e analisado para apoiar as 

decisões, o gestor deve identificar as necessidades de informações por meio de mapeamento 

dos processos gerenciais e onde houver pontos de tomada de decisões, como mostrado na 

Figura 7.4 – Pontos de controle ou decisão (capítulo 7). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dado
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Nestes pontos, recomenda-se solicitar ao responsável pelo processo que descreva o tipo de 

dado qualitativo ou quantitativo a ser levantado, para ser tratado e analisado em apoio à 

decisão a ser tomada. 

Recomenda-se identificar as necessidades de informações em uma tabela, como apresentada 

no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Identificação de tipos de informações 

ITEM
ETAPA DO PROCESSO QUE 

DETERMINA UMA DECISÃO

TIPO DE INFORMAÇÃO A 

SER COLETADA, 

TRABALHADA E ANALISADA

 

Para que as informações fluam nos processos e entre os mesmos, é necessário que a 

organização defina e estabeleça sistemas de informações que façam com que os dados e 

mesmo as informações cheguem até as pessoas que delas necessitam. Este assunto será 

tratado no próximo subitem. 

5.1.2 | Definição de sistemas de informações visando atender às necessidades identificadas 

Após a necessidade de informações serem identificadas, o gestor deve promover uma 

pesquisa sobre tipos de sistemas de informação que melhor atendam as demandas por 

informação. 

Uma forma de identificar tipos de informação é procurar por empresas que usam sistemas de 

coleta e tratamento de dados, que melhor funcionem na disseminação das informações para 

gestores de processos. Identificados os sistemas de informação, deve-se verificar a eficiência 

destes sistemas, que não necessariamente necessitam ser informatizados. 

 

A escolha deve ser feita por aqueles sistemas que sejam mais robustos e simples em suas 

aplicações. O mapeamento destes tipos de sistemas deve ser em planilha que dê continuidade 

à tabela apresentada no item anterior, como a exemplificada no Quadro 5.2. 
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Quadro 5.2 – Identificação de sistemas de informações 

ITEM

TIPO DE INFORMAÇÃO A 

SER COLETADA, 

TRABALHADA E ANALISADA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

PARA COLETA E 

TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

No cenário das organizações do terceiro setor é premente que as informações cheguem 

pronta e eficazmente onde e quando necessária. Para que isto ocorra, é necessário que se 

estruture políticas de comunicação interna e externa e demais práticas apresentadas na Figura 

5.1. 

 

Figura 5.1– Gestão da Informação e Conhecimento 

 

5.1.2.1 | Gestão da Comunicação 

O processo de comunicação ocorre entre emissor e receptor, que entre os dois necessita do 

fluxo da informação. Este fluxo pode depender de um meio, como foi apresentado 
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anteriormente. Para assegurar-se da efetividade da comunicação, é necessário que se 

confirme o conteúdo da mensagem passada. 

As comunicações podem ocorrer interna ou externamente a organização, como mostrou a 

Figura 5.1, porém é necessário primeiramente definir políticas para estabelecer a ordem.  

5.1.2.1.1 | Comunicação Interna 

 Definir Política de Comunicação Interna,a ser implantada de forma clara e objetiva: 

A organização deve estabelecer e formalizar diretrizes claras quanto ao uso das formas de 

informações, dos meios de comunicação, com regras para direitos e deveres que assegurem a 

devida integridade e segurança, quando necessário. 

 Divulgar os resultados planejados e resultados obtidos de forma regular: 

Algumas das informações importantes a serem comunicadas são os indicadores de processos, 

suas metas e resultados alcançados. Portanto, para que os resultados sejam efetivos, é 

necessário haver compartilhamento das informações desde a definição das metas, com o 

objetivo gerencial, o valor estabelecido e o prazo a ser cumprido, conforme recomendações de 

Campos (1996). Um exemplo de meta é visitar todas as comunidades carentes da região oeste 

da cidade neste ano.  

Objetivo gerencial – visitar as comunidades; 

Valor – todos; 

Prazo – neste ano. 

Outro exemplo é o estabelecimento de meta para indicador de resultado quantitativo, como 

obter 90% de satisfação da comunidade com a realização do projeto “K”. 

Objetivo gerencial – satisfação da comunidade; 

Valor – 90%; 

Prazo – ao final do projeto. 

 

Para que ocorra comprometimento com o cumprimento da meta, além das pessoas envolvidas 

participarem de sua definição, os gestores devem comunicar os resultados parciais e finais, de 

forma transparente e objetiva. Uma boa forma pode ser por meio de quadro de avisos, como 

mostra a Figura 5.2. 
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Figura 5.2– Exemplo de forma de comunicação por quadro de avisos 

 

Caso a organização disponha de recursos, pode-se usar de meios informatizados para 

disseminar a informação. 

5.1.2.1.2 | Comunicação com colaboradores externos, beneficiários diretos eSociedade 

 Definir Política de Comunicação com partes externas, de forma clara, objetiva: 

A organização deve estabelecer e formalizar diretrizes claras quanto ao uso das formas de 

informações, dos meios de comunicação, com regras para direitos e deveres que assegurem a 

devida integridade e segurança, quando necessário. 

 Identificar os públicos que necessitam de suas atividades, mantendo um cadastro 

atualizado do público beneficiado: 

As recomendações para este requisito são dadas no capítulo 3 – Gestão de beneficiários e 

mercado. 

 Estabelecer meios regulares de comunicação institucional (impressos, newsletter) para os 

públicos preferenciais, atualizados com frequência: 

É recomendável que a organização detalhe os tipos, as formas, os meios e as regras 

disciplinares quanto ao uso da comunicação para as partes externas interessadas pela 

informação. Esta regra deve ser formalizada em um regulamento, devidamente homologado, 

divulgado e com treinamento de trabalhadores e voluntários sobre seu conteúdo. 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                   Página 155 de 277 

 A organização deve elaborar anualmente (com participação interna e envolvimento de 

partes externas) e divulgar (interna e externamente) um balanço social, descrevendo suas 

ações sociais e ambientais e incorporando aspectos quantitativos. 

Segundo o Instituto Ethus, basicamente existem três tipos de relatório de balanço social, como 

mostrado a seguir. 

1. Modelo Ibase 

Lançado em 1997, o Balanço Social Modelo Ibase inspira-se no formato dos balanços 

financeiros. Expõe, de maneira detalhada, os números associados à responsabilidade social da 

organização. Em forma de planilha, reúne informações sobre a folha de pagamentos, os gastos 

com encargos sociais de funcionários e a participação nos lucros. Além disso, detalha as 

despesas com controle ambiental e os investimentos sociais externos nas diversas áreas — 

educação, cultura, saúde etc. 

2. Guia de Elaboração de Balanço Social do Instituto Ethos 

Baseado num relato detalhado dos princípios e das ações da organização, este guia incorpora 

os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e a planilha proposta pelo Ibase, 

sugerindo um detalhamento maior do contexto das tomadas de decisão em relação aos 

problemas encontrados e aos resultados obtidos. 

3. Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade, da Global Reporting Initiative (GRI) 

Este modelo, considerado o mais completo e abrangente, conta com princípios para definição 

adequada do conteúdo do relatório e para garantir a qualidade da informação relatada, 

indicadores de desempenho e protocolos técnicos com metodologias de compilação, fontes de 

referências, etc. Considerado o padrão internacional de relatórios de sustentabilidade, o 

modelo GRI está em sua terceira versão, a chamada G3, e já se encontra disponível em 

português. 

(http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4198&Alias=ethos&Lang=pt-BR) 

Portanto, maiores informações podem ser obtidas no sítio eletrônico do Instituto Ethus, 

colocado nas referências eletrônicas de consulta deste manual, pois este instituto tem como 

missão: 

“O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Oscip cuja missão é mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.” 

http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4198&Alias=ethos&Lang=pt-BR
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Quanto ao tema Informações da Organização, ressalta-se que a comunicação das mesmas nem 

sempre é dependente de um sistema informatizado, podendo ser por meios como padrões 

documentados, por exemplo, instruções/regulamentos de trabalho com anotações em um 

formulário que colete dados a serem analisados para tomada de decisões. Ou mesmo, um 

sistema de divulgação de informações por meio de quadros de gestão à vista (quadros de 

avisos, como a figura anterior). Outra forma de disponibilizar e disseminar informações são 

reuniões estruturadas por pauta definida, tomada de decisões e devido acompanhamento por 

meio de plano de ações. 

5.1.3 | Determinação de infraestrutura para disponibilizar informações aos usuários, 

compatível com o crescimento da organização e a demanda por informações 

A infraestrutura de comunicação deve ser planejada em acordo com a taxa de crescimento da 

organização. Neste sentido, durante o planejamento estratégico deve-se mapear o ambiente 

interno em comparação ao crescimento da organização frente à demanda dos 

serviços/produtos pela sociedade.  

Recomenda-se levar em consideração a definição de infraestrutura em relação à complexidade 

dos componentes de serviços e produtos a serem controlados, além das ferramentas 

administrativas necessárias para controle interno das informações.  

Este dimensionamento e escolha de infraestrutura, hardwares de computadores, armários 

para arquivamento de documentos, quadros de avisos, etc., deve ser proporcional ao número 

de pessoas da força de trabalho (trabalhadores e voluntários) que irão acessar dados e 

trabalhar com informações. 

5.1.4 | Proteção e segurança das informações 

Para assegurar o pronto acesso às informações, confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das mesmas, é necessário que se proteja os dados armazenados em sistema 

informatizado, quando dispuser deste recurso, por meio de aplicativo específico e se 

desenvolva uma política de segurança da informação. Nos casos de informações armazenadas 

em armários, deve-se definir autorização para acesso por tipo de função exercida, mantendo 

as informações confidenciais sob guarda de chave ou outro meio apropriado. 

O fator confidencialidade deve ser tratado por estrutura de acessos definido por nível de 

hierarquia para determinados tipos de informações. 

Nos casos de informações armazenadas em meio eletrônico (computadores), o acesso à 

recuperação delas deve ser assegurado por meio de rotina de backup no mínimo em HD 
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externo, nas frequências diária, semanal e mensal. Nos casos de arquivos físicos, deve haver 

proteção e guarda das informações, limitando o acesso as mesmas sempre que necessário. 

5.2 | GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS E CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

A partir da boa gestão das informações, os gestores devem cuidar para que elas gerem 

conhecimento para assegurar a sustentabilidade e perenidade da organização. Para que isto 

ocorra, inicialmente é necessário recordar os conceitos relacionados a conhecimento sob 

outro ponto de vista, por outro autor. 

Campos (1996), afirma que o conhecimento é conseguido pela prática da análise em 

informações (fatos e dados) ocorridos, novas informações desenvolvidas através de 

experiências nos processos e serviços e novas informações desenvolvidas através de pesquisas. 

Outra forma de conhecimento é aquele acumulado ao longo do tempo, sendo repassado 

através de gerações nas escolas ou na sociedade. 

Outro assunto tratado neste item é sobre ativos intangíveis. Neste conteúdo a Fundação 

Nacional da Qualidade desmembra-o em quatro tipos, pelo entendimento exposto a seguir. 

Ativos intangíveis são bens e direitos não palpáveis reconhecidos pelas partes interessadas 

como “patrimônio” da organização e considerados relevantes para determinar o seu valor. 

Exemplos: a marca, os sistemas e processos da organização. Os ativos intangíveis podem 

abranger, entre outros: 

 Ativos de mercado: potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis 

relacionados ao mercado, tais como marca, clientes, lealdade dos beneficiários e doadores, 

etc. 

 Ativos humanos: benefícios que o indivíduo pode proporcionar às organizações por meio de 

sua expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo visto 

de forma coletiva e dinâmica. 

 Ativos de propriedade intelectual: aqueles que necessitam de proteção legal para 

proporcionar benefícios às organizações, tais como know-how, copyright, patentes, etc. 

 Ativos de infraestrutura: tecnologias, metodologias e processos empregados, como sistema 

de informação, métodos gerenciais, bancos de dados, etc. (FNQ, 2011) 

Enfim, neste item será recomendado o uso de práticas de gestão que identifiquem os ativos 

intangíveis, como eles devem ser desenvolvidos e protegidos. Quanto à gestão de 

conhecimento será mostrado como compartilhar os saberes, e para que o conhecimento não 



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | SEPLAG | 2013                                       Página 158 de 277             

se perca no tempo, será recomendado o que pode ser feito para atrair e reter pessoas 

consideradas chave para o bom desempenho da organização. 

5.2.1 | Identificação de ativos intangíveis da organização 

A organização deve procurar identificar cada tipo de ativo intangível como apresentado a 

seguir. 

 Ativos de mercado: alguns dos tipos de ativos intangíveis são a marca da organização e 

credibilidade junto a doadores e sociedade (comunidades e beneficiários). 

 Ativos humanos: as competências, e em especial as habilidades em saber fazer as 

atividades adquiridas ao longo do tempo são ativos importantes para a organização. Ou seja, o 

saber adquirido com a experiência por parte de dirigentes, gestores, trabalhadores e 

voluntários pode ser identificado pela experiência e resultados alcançados em projetos 

anteriores. 

 Ativos de propriedade intelectual: a forma como as práticas são desenvolvidas (know-how) 

e/ou projetos e serviços desenvolvidos pela criatividade, são formas intangíveis que valorizam 

a organização; podendo ser caracterizado por regras definidas em regulamentos, regimentos 

ou instruções de serviços. 

 Ativos de infraestrutura: os métodos desenvolvidos na organização, banco de informações 

e tecnologias desenvolvidas devem ser reconhecidas como ativos intangíveis. Ou seja, como 

exemplo deste tipo de ativos intangível é o cadastro de beneficiários, banco de dados de 

pesquisas junto às comunidades e demais informações que a entidade possua. 

Neste sentido, os gestores devem mapear tais ativos preenchendo o Quadro 5.3, para que as 

pessoas da força de trabalho as reconheçam e possam dar continuidade em desenvolvê-las. 
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Quadro 5.3 – Identificação de ativos intangíveis 

ITEM
TIPO DE ATIVO 

INTANGÍVEL
CARACTERIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL

Marca:

Comunidades beneficiadas:

Competências dos Dirigentes e Gestores:

Competências dos Trabalhadores:

Banco de dados/informações:

Tecnologias Desenvolvidas:

Padrões documentados (história da entidade,

processos documentados por regimento,

regulamento, instruções, etc.):

4 Ativos de infraestrutura

1 Ativos de mercado

2 Ativos humanos

3
Ativos de propriedade 

intelectual

 

Após a definição dos tipos de ativos nos quais a organização demonstra sua capacidade e 

diferencial para a sociedade e doadores, é necessário estabelecer práticas de gestão que 

proporcionarão seu desenvolvimento, e quando necessário, sua proteção. Este tema é 

apresentado no item a seguir. 

5.2.2 | Desenvolvimento e proteção de ativos intangíveis 

A partir da identificação dos ativos intangíveis, a organização deve estruturar práticas em 

padrões de trabalho que assegurem o desenvolvimento de cada tipo ativo intangível e sua 

respectiva proteção.  A seguir são apresentadas práticas a serem estruturadas pelo 

preenchimento de informações no Quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Determinação de práticas para desenvolver e proteger ativos intangíveis 

ITEM
TIPO DE ATIVO 

INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO DETALHADA DA FORMA 

QUE É DESENVOLVIDO

PRÁTICA ESTRUTURADA PARA 

PROTEÇÃO

Marca: Marca:

Comunidades beneficiadas: Comunidades beneficiadas:

Competências dos Dirigentes e Gestores: Competências dos Dirigentes e Gestores:

Competências dos Trabalhadores: Competências dos Trabalhadores:

Competências dos Voluntários: Competências dos Voluntários:

3
Ativos de propriedade 

intelectual

Padrões documentados (história da

entidade, processos documentados por

regimento, regulamento, instruções, etc.):

Padrões documentados (história da

entidade, processos documentados por

regimento, regulamento, instruções, etc.):

Banco de dados/informações: Banco de dados/informações:

Tecnologias Desenvolvidas: Tecnologias Desenvolvidas:
4 Ativos de infraestrutura

1 Ativos de mercado

2 Ativos humanos

 

 

Em prosseguimento à gestão de ativos intangíveis, a Figura 5.3 apresenta os requisitos 

necessários à gestão da identidade corporativa e a marca corporativa, com as respectivas 

práticas definidas em sequência. 
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Figura 5.3– Gestão da Identidade e marca da organização 

 

5.2.2.1 | Gestão da Imagem Corporativa 

Para as organizações do terceiro setor, a sua identidade e marca são conquistadas ao longo do 

tempo, pelos relacionamentos e resultados obtidos na sociedade. Segundo Kotler e Armstrong 

(1999), a marca em sua essência possui quatro níveis de significado. 

Atributos: o que levaria as pessoas, a sociedade e doadores associarem à marca da entidade, 

como: credibilidade, confiança, efetiva, ágil, flexível, etc. 

Benefícios: os doadores não escolhem somente pelos atributos, mas levam em consideração o 

comprometimento de dirigentes e gestores com a missão da organização, pelos resultados 

alcançados junto à sociedade e aos beneficiários. 

Valores: outro fator que destaca em nível determinadas entidades são os valores nos quais as 

pessoas da força de trabalho demonstram ao realizar os serviços, por isso é importante, além 

da marca, estabelecer os princípios colocados no primeiro capítulo, como uma cultura a ser 

vivida no dia a dia das atividades em desenvolvimento. 

Personalidade: Como dito anteriormente, a entidade do terceiro setor, como outras, é um 

organismo no qual além das analogias já feitas, pode ser colocado que as pessoas identificam 

este tipo de organização pela personalidade que ela transmite. As decisões de escolha podem  
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ser feitas pela imagem que a entidade passa pela marca e demais características que 

identificam os serviços de determinadas organizações. 

Um exemplo ilustrativo: uma construtora com um nome de santo, certa vez perdeu a 

concorrência da obra somente por causa do nome, pois a obra era para uma igreja evangélica 

e o gestor considerou que não ficaria bem estar identificada na estrutura do prédio que 

construção esteve associada a determinado santo. Neste caso a concorrência foi perdida 

apesar do preço ser bem melhor que o segundo colocado, o qual foi escolhido para executar a 

obra. 

Diante desta ilustração, reforça-se a ideia de seguir os passos definidos em sequência: 

1º. Passo: Estabelecer a Identidade visual da organização (logotipo, nome, marca) atualizada e 

alinhada à missão e ao planejamento estratégico; 

2º. Passo: Monitorar regularmente a exposição de sua identidade visual junto ao público 

externo através de estratégias planejadas que criem credibilidade, confiança e imagem 

positiva da organização; 

3º. Passo: Identificar e avaliar os níveis de conhecimento/ percepção do público externo a 

respeito da marca e imagem dos projetos executados e o conhecimento dos respectivos 

serviços, produtos e ações; 

4º. Passo: Estabelecer e implementar procedimento que define o uso de sua marca (como e 

onde deve/ pode ser usada, cores, tamanho, etc.) e incluir cuidados necessários ao uso e riscos 

envolvidos, bem como ações sistêmicas de melhoria; 

5º. Passo: Estabelecer parcerias junto aos parceiros para divulgar a marca de acordo com a 

política estabelecida; 

6º. Passo: Associar os benefícios alcançados à imagem e a marca da organização; 

7º. Passo: Controlar o uso da marca; 

8º. Passo: Avaliar a efetividade da marca. 

Um exemplo de parte de um manual de identidade visual é dado pela organização Minas sem 

lixões, mostrado na Figura 5.4. A marca do Minas sem lixões se apresenta originalmente nas 

cores marrom, vermelha, vmarela. O resultado não deverá apresentar diferença de tonalidade 

com a cor apresentada. Informações podem ser encontradas no sítio eletrônico: 
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 http://www.minassemlixoes.org.br/>. Acesso em 11 de julho de 2013, 

 

 

Figura 5.4– Exemplo de parte de um Manual de Identidade Visual – Minas sem lixões 

Fonte: http://www.minassemlixoes.org.br/ 

 

5.2.2.2 | Gestão de Dados e Informações 

Uma boa prática para organizar dados e informações é definir um padrão de trabalho para 

controle de documentos e registros contendo os seguintes temas: 

 Identificação de formulários e registros (documentos realizados com as evidências) 

Nome e Código do formulário. 

Exemplo: Ficha de Avaliação de Fornecedores com determinado código. 

 Modo de armazenamento de informações 

Identificação do móvel utilizado para a guarda dos documentos/registros. 

Exemplo: Arquivo de aço de 4 gavetas, armário de madeira, prateleira. 

No armazenamento dos arquivos, identificar os móveis, arquivos (pastas, caixas, etc.) por 

letras ou números.  

 

 

http://www.minassemlixoes.org.br/
http://www.minassemlixoes.org.br/
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 Tempo de retenção das informações 

Tempo especificado ou definido para a guarda dos formulários/registros. 

Arquivo ativo - É o arquivo de uso corrente, contínuo. 

Arquivo inativo – É o arquivo de uso ocasional, quando requerido ou necessário. É mais 

conhecido como arquivo morto. 

Exemplo: Ativo – 6 meses. Inativo – 5 anos. 

 Descarte dos registros 

É a destinação dos formulários/registros após expirar o prazo de retenção (guarda). 

Ex.: Picotar, rasgar, incinerar. 

Quando necessário, os registros, vencido o tempo mínimo de retenção, deverão ser destruídos 

de maneira a se tornar ilegíveis, via picotamento, incineração, outra forma ou ainda 

deletadosquando se tratar de registros eletrônicos. 

 Proteção de dados e informações 

Os registros devem ser devidamente armazenados em condições adequadas que previnem 

perdas e acesso indevido. 

Quando estes registros são mantidos em meio eletrônico um back-up deve ser realizado. 

 Recuperação das informações 

Os registros podem ser recuperados a partir de sua identificação e localização de 

armazenamento, tanto em meio físico quanto em meio eletrônico. 

Registros armazenados em meio físico no arquivo inativo são de responsabilidade do Gestor 

do Almoxarifado. 

 Status de revisão de formulários 

Os formulários podem ser alterados, devendo haver um controle da versão dos formulários, 

por exemplo, nos seus rodapés. 

O atendimento a este tipo de controle deve ser realizado em tabela como mostra o Quadro 

5.5. 
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Quadro 5.5 – Controle de dados e informações 

2 - COLETA 3 - INDEXIÇÃO 4 - ACESSO 5 - ARQUIVAMENTO 6 - ARMAZENAMENTO

Ativo Inativo

"A"
Ata da reunião de análise 

crítica - SQP
"Nome do cargo" Por nº reunião Dirigentes/Gestores

Em pasta no armário 

"X"
Setor 1 2 anos 1 ano

"B"
Relatório de desempenho 

dos serviços
"Nome do cargo" Por nº serviço Dirigentes/Gestores

Em pasta no armário 

"Y"
Setor 2 1 ano 1 ano

"C"
Folha de presença em 

treinamento
"Nome do cargo"

Por ordem 

cronológica

Gestor 

administrativo

Em pasta no armário 

"Z"
Setor 3 2 anos 1 ano

"D" Fornecedores qualificados "Nome do cargo" Ordem alfabética Comprador
Em pasta no armário 

"W"
Setor 4 3 anos 1 ano

"E"
Relatório de oportunidade 

de melhoria
"Nome do cargo" Por data Trabalhadores Eletrônicos/Em pasta Setor 5 2 anos 1 ano

"F" Pedido de compra (PC) "Nome do cargo" Por nº PC Comprador Eletrônico Setor 6 3 anos 1 ano

Responsável:_______________________________________________

CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

8 - Disposição: A disposição final dos registros citados nesta tabela, após vencidos a 

temporalidade do arquivo são rasgados.

Elaborado por:_________________________________________________Aprovado por:____________________________________________________Data: ______/_____/__________

1 - IDENTIFICAÇÃO 7 - MANUTENÇÃO

Documento 

de origem

Nome aplicado ao 

registro

Responsável 

pela coleta

Forma de 

indexar
Quem? Setor! Forma de arquivar Onde

Tempo de retenção no 

arquivo

 

 

Por meio do Quadro 5.5 os gestores terão condições de manter os dados e informações sobre 

controle, pois terão desenvolvido: 

 Sistema de arquivamento ordenado de dados atualizado e organizado para a organização 

como um todo; 

 Procedimento que garante a segurança dos dados e das informações e prevejam cópias de 

segurança (back-up) dos dados e sua manutenção em local a salvo de deterioração, perdas, 

etc; 

 Procedimento que contém diretrizes para acesso e utilização da sistemática de informação 

ou de arquivamento dos dados. 

 Monitoramentodos processos e dos projetos a partir da sistemática de organização de 

dados/ banco de dados da entidade. 

5.2.3 | Compartilhamento e retenção dos conhecimentos da organização 

A organização deve estabelecer algumas regras para compartilhamento de conhecimentos. Por 

exemplo, as pessoas da força de trabalho que participam de treinamentos externos ou eventos 

técnicos, devem preparar o repasse de informações por meio de apresentação resumida dos 

conhecimentos adquiridos, além de explicar como estes podem ser colocados em prática em 

oportunidade de serviços a serem prestados. 

Outra forma de compartilhar conhecimentos é promover no mínimo dois seminários internos 

que tratem de projetos realizados, inovações e melhorias introduzidas na organização. Este 

evento deve ter a participação de pessoas envolvidas nos serviços, gestores e dirigentes. 
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Um banco de compartilhamento de lições aprendidas em soluções de anomalias/não 

conformidades por meio de ações corretivas, disponível a consultas em arquivos de pastas 

(meio físico ou eletrônico) para troca de informações pelas pessoas da força de trabalho; este 

tipo de prática evita novos desvios de natureza semelhante. 

O conhecimento e habilidades desenvolvidas internamente devem ser protegidos por política 

de retenção de talentos, aplicando formas de reconhecimento que valorizem a autoestima dos 

profissionais, mas partindo de uma estruturada prática de cargos e salários, este tema é 

tratado em profundidade no capítulo 6 – Gestão de Pessoas. 

Quanto à gestão do conhecimento, a entidade deve manter ageração, asistematização e o 

compartilhamento de conhecimentos pelas práticas: 

 Mantendo o conhecimento considerado relevante para a entidade protegido, mesmo 

quando o colaborador que o detém se desliga da organização; 

 Assegurando que a gestão do conhecimento é utilizada para melhorar os seus processos, 

produtos e serviços; 

 Transmitindo o conhecimento entre os diversos níveis hierárquicos da organização por 

meio de treinamentos e registros em documentos (regras) e relatórios;  

 Compartilhando as informações com outras entidades sempre que possível. 

5.3 | Considerações finais 

Como foram apresentados vários requisitos e práticas de gestão que podem ser observadas na 

Figura 5.5, as considerações finais deste capítulo podem ser feitas sobre uma palavra chave: 

previsibilidade. Peter Drucker, em Administração de Organizações sem Fins Lucrativos, chama 

a atenção sobre os sistemas de comunicação das informações, para que os trabalhadores 

tenham consciência de suas responsabilidades em coerência à missão da organização. Em sua 

afirmação Drucker (2006) coloca o seguinte: 

Na instituição baseada em informação as pessoas devem assumir as 
responsabilidades de informar seus dirigentes e colegas e, acima de tudo, 
educá-los. E assim todos os membros da instituição sem fins lucrativos – 
remunerados e voluntários – precisam assumir a responsabilidade de se 
fazerem entendidos. 
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Isso exige que cada um defina e coloque por escrito a contribuição e os 
resultados pelos quais a organização deve responsabilizá-los. Assim, cada 
um tem de se certificar de que é compreendido por subordinados, 
superiores e pares. 

Esta também é a única maneira de se obter confiança mútua. As 
organizações são baseadas em confiança, Confiança é saber o que esperar 
das pessoas. Confiança é compreensão mútua. Não amor mútuo, nem 
respeito mútuo, mas PREVISIBILIDADE. 

...A coisa mais importante que deve ser feita é construir a organização ao 
redor da informação, ao invés da hierarquia. Na instituição sem fins 
lucrativos, todos, sem exceção, devem ter responsabilidade pela 
informação. Todos devem aprender a fazer duas perguntas: De que 
informação necessito para fazer meu trabalho – de quem, quando, como? E: 
Que informação devo aos outros para que possam fazer meu trabalho, em 
que forma e quando?(DRUCKER, 2006) 

Outro assunto tratado por Drucker (1991 e 2003) é sobre a gestão de conhecimento: 

... A gestão do conhecimento das informações da organização deve facilitar 
a sua recuperação e o aprendizado. 

... As organizações demonstrariam inteligência se começassem a identificar 
e avaliar seus ativos intangíveis, como marca, relacionamentos com 
beneficiários, relacionamentos com trabalhadores/voluntários, 
relacionamento com fornecedores e capital intelectual. (DRUCKER, 1991 e 
2006) 

Portanto, neste capítulo foram recomendadas diversas práticas, mas não se deve perder de 

foco a praticidade em executar ações em coerência com a missão, permitindo que as 

informações fluam de forma ordenada sem cair no campo da burocratização que não agregue 

valor para a sociedade, ou seja, palavras finais de Drucker: 

... Em cada movimento, cada decisão e cada política, a instituição sem fins 
lucrativos precisa começar perguntando: Isto irá melhorar nossa capacidade 
de realizar nossa missão? Ela deve começar pelo resultado final e seu foco 
deve ser de fora para dentro, ao invés de dentro para fora. (DRUCKER, 2006) 

Portanto, conclui-se que as informações e conhecimento é que alimentarão todas as práticas 

de gestão com foco na razão de ser da entidade. 

A Figura 5.5 mostra as relações entre os requisitos de cada tema: Gestão de informações da 

organização, e gestão de ativos intangíveis e conhecimento, para apoiar a tomada de decisões 

que agreguem valor aos serviços. 
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retê-los 
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Definir sistemas 
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informações

Disponibilizar e 

compartilhar as 
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quando 

necessário

 

Figura 5.5– Diagrama de gestão das informações e conhecimento 

As entidades do terceiro setor que realizam serviços para atender a sociedade necessitam ter 

pessoas proativas, capacitadas em um sistema de trabalho bem estruturado, além de ter 

qualidade de vida no ambiente da organização e fora dele. Estes temas serão tratados no 

Capítulo 6 – Gestão de Pessoas. 
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6 | GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

Os requisitos definidos para processos gerenciais relativos à gestão de pessoas estão baseados 

principalmente no fundamento valorização de pessoas, que relaciona o desempenho da 

organização com a capacitação, motivação e bem-estar da força de trabalho, bem como com 

um ambiente propício à participação e ao desenvolvimento (FNQ, 2008).  

Como pode ser percebido pelos capítulos anteriores, cada critério da Figura 1 (capítulo 1) não 

atua de forma isolada, mas sim de forma interdependente. Com esta ideia o capítulo Gestão 

de Pessoas tem ainda relação com o fundamento aprendizado organizacional, pois havendo 

um ambiente favorável na entidade, as pessoas passam a aprender com as oportunidades de 

melhorias e com isto se desenvolvem profissionalmente. Neste tipo de ambiente naturalmente 

surgem ideias inovadoras, promovendo experimentação e desenvolvimento da cultura da 

excelência.  

Suportando as práticas de gestão de pessoas está o fundamento pensamento sistêmico, 

necessário para que os dirigentes e gestores vejam e enxerguem as pessoas como talentos e 

não apenas como recursos humanos, pois cada ser humano deseja se realizar 

profissionalmente e humanamente. Havendo, portanto, um tratamento digno e honrado para 

voluntários e trabalhadores, o comprometimento com efetividade das práticas de gestão e 

resultados para as partes interessadas é alcançado por consequência e não como um objetivo 

fim. 

Assim, este capítulo aborda as práticas gerenciais relativas à configuração de equipes de alto 

desempenho, ao desenvolvimento de competências dos trabalhadores, à manutenção do seu 

bem-estar.  

6.1 | Sistemas de Trabalho 

A Fundação Nacional da Qualidade considera que cada organização agrupa suas atividades, 

considerando as tarefas, sua finalidade e a importância das relações entre trabalhadores, 

sendo importante o trabalho em equipe, para alcançar resultados relevantes e consistentes. 

Para que isto ocorra, organizações devem criar processos que estimulem a cooperação mútua  
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entre trabalhadores e equipes por meio de comunicação eficaz. Neste contexto, faz-se 

necessário estabelecer estruturas organizacionais que proporcionem respostas rápidas às 

demandas da organização, conforme apresentado a seguir. 

6.1.1 | Elaboração e Implementação da Organização do Trabalho 

De acordo com Oliveira (2001), a organização do trabalho deve estar estruturada em um 

conjunto de ações e documentos que esclareçam as responsabilidades, autoridades e fluxo de 

comunicações entre os níveis hierárquicos, para apoio nas decisões dos gestores de processos.  

Neste sentido, alguns documentos devem ser usados para estruturar a organização do 

trabalho, tais como: organograma, fluxogramas de processos e descrições de cargos, pastas 

funcionais, livros de registros, etc.. 

Em relação à estrutura organizacional, Oliveira (2001) argumenta que o estágio da cultura 

organizacional e fatores internos apresentados a seguir influenciam a natureza da mesma. 

Neste sentido, Drucker apud Oliveira (2001) apresenta os seguintes fatores internos 

determinantes para a natureza de estrutura organizacional: 

 A natureza dos objetivos estabelecidos para a organização e seus membros; 

 As atividades operantes exigidas para realizar esses objetivos; 

 A sequência de passos necessária para proporcionar os bens ou serviços que os membros e 

clientes desejam e necessitam; 

 As funções administrativas a desempenhar; 

 As limitações da habilidade de cada pessoa na organização, além das limitações 

tecnológicas; 

 As necessidades sociais dos membros da organização;  

 O tamanho da organização. (DRUCKER apud OLIVEIRA, 2001) 

A estrutura organizacional pode ser formalizada por alguns documentos, entre eles o 

organograma. Neste sentido, Oliveira (2001) apresenta os tipos de organogramas usualmente 

usados, tais como:  

 Departamentalização por quantidade: Para uma empresa trabalhar com este tipo de 

departamentalização, deve agrupar certo número de pessoas não diferenciáveis que, a partir 

desta situação, têm obrigação de executar tarefas sob as ordens de um superior; 
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 Departamentalização funcional: as atividades são agrupadas de acordo com as funções da 

empresa; 

 Departamentalização territorial (ou por localização geográfica): todas as atividades que se 

realizam em determinado território devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um 

administrador; 

 Departamentalização por produtos (ou serviços): o agrupamento é feito de acordo com as 

atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços da empresa; 

 Departamentalização por clientes: as atividades são agrupadas de acordo com as 

necessidades variadas e especiais dos clientes ou fregueses da empresa; 

 Departamentalização por processo: as atividades são agrupadas de acordo com as etapas 

de um processo; 

 Departamentalização por projeto: as atividades e as pessoas recebem atribuições 

temporárias. O gerente de projeto é responsável pela realização de todo o projeto ou de 

uma parte dele. Terminada a tarefa, o pessoal que temporariamente havia sido destinado a 

ela é designado para outros departamentos ou outros projetos; 

 Departamentalização matricial: tem-se a sobreposição de dois ou mais tipos de 

departamentalização sobre a mesma pessoa. Geralmente, esta sobreposição se refere à 

fusão entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos; e 

 Departamentalização mista: cada parte da empresa deve ter a estrutura que mais se adapte 

à sua realidade organizacional. 

 

Neste contexto, apresenta-se a seguir alguns exemplos de departamentalização de 

organizações do terceiro setor: 
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Departamentalização mista (por projeto e funcional) 

 

Estrutura Organizacional da Fundação Israel Pinheiro 

Presidente 

 Luiz Carlos Duarte de Oliveira 
luizcarlos@israelpinheiro.org.br  

Superintendente 

 Magda Pires de Oliveira e Silva 
magda@israelpinheiro.org.br 

Gerentes de Projetos 

 Péricles Antônio Mattar de Oliveira  
pericles@israelpinheiro.org.br 

 Vinicius E. Resende de Vasconcelos 
Barros  
vinicius@israelpinheiro.org.br 

Gerente Administrativa 

 Érica Ladeira Frade  
ericaladeira@israelpinheiro.org.br 

Conselho Curador 

 Dalmo Lúcio Figueiredo 

 Israel Pinheiro Filho 

 Hilton Moreira Ferreira 

 Luiz Carlos Duarte de Oliveira 

 Allison Mascarenhas Vaz 

 Mauro Roberto Soares de 
Vasconcelos  

 Herbert Sardinha Pinto 

 Ronaldo Cezar Salles 

Conselho Consultivo 

 André Lara Resende 

 Eduardo Giannetti da Fonseca 

 Eliezer Batista da Silva 

 Francisco José Schettino 

 Guilherme José Macedo de Lima 

 Hélio Carvalho Garcia 

 João Camilo Penna 

 Martha Macedo de Lima Barata 

 Paulo Nogueira Batista 

 Roberto Giannetti da Fonseca 
Conselho Fiscal 

 Carlos Cesar Aguiar Brito 

 Fernando Marinho Viegas 

 José Martinho Cançado 

 Márcio Eustáquio Corrêa Pereira 

 Marco Aurélio Sendin 

 Maria Aparecida Rezende 

 

 

Figura 6.1 – Exemplo de estrutura organizacional – Fundação Israel Pinheiro 

 

Fonte: http://israelpinheiro.org.br/conheca-a-fundacao/estrutura-organizacional/ 

http://israelpinheiro.org.br/conheca-a-fundacao/estrutura-organizacional/
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Departamentalização por produtos (ou serviços) 

 

 

Figura 6.2 – Exemplo de estrutura organizacional – Instituto Elo 

Fonte: http://www.institutoelo.org.br/site/quem-somos/equipe 

Equipe 
O Instituto Elo reúne uma equipe multidisciplinar que planeja, executa, monitora e avalia 
projetos sociais sustentáveis. Integram hoje o quadro de colaboradores, incluídas 
as parcerias, mais de 450 pessoas, entre profissionais e estagiários de administração, 
finanças, direito, psicologia, recursos humanos, assistência social, ciências sociais e 
comunicação. Abaixo, a equipe da sede administrativa do Instituto: 
  
Diretoria 
Diretoria-Presidência: Gleiber Gomes de Oliveira 
Diretoria Institucional: Alexandre Compart 
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico: Fabiano Neves 
Diretoria de Recursos Humanos: Rafaela Carvalho Naves Grazziotti 
  
Departamento Administrativo  
Marcelle Reis 
Nádia Santos Barbosa 
Priscila de Paula dos Santos Carvalho  
Genevieve do Carmo Silva 
Estagiário: Fábio Augusto Franca Ferreira  
Estagiário: Danilo Márcio Brum Lima 
  
Apoio Administrativo 
Auxiliar Administrativo: Bruno Antônio Cassimiro 
Motoristas: Cláudio Moura e Ítalo Caldeira 
Serviços Gerais: Lídia Muzzi Gomes e Sebastiana Aparecida Pinto 
  
Departamento de Comunicação 
Luiz Gonzaga Oliveira  
  
Divisão de Design Gráfico 
Marcos Vinícius Braga 
Vinícius Rodrigues  
  
Divisão de Jornalismo 
Frederico Müller Rocha Caldeira 
Mateus Fonseca Rafael 
Estagiária: Jacqueline Daniella 
  
Departamento de Eventos 
Luana Galvão  
Estagiária: Raquel Guerra 
  
Departamento Financeiro 
Fernando do Carmo 
Caroline Rocha 
Wellington Damasceno 
Adriana Teixeira 
Estagiário: Bruno César Nascimento 
Estagiária: Larissa Scarabelli Engracio 
  
Departamento de Gestão de Oficinas 
Juliana Mourão Mendes 
Flávia Fernandes 
Estagiário: Charles Cezar Ribeiro 
   
Departamento Jurídico 
Jacqueline Alves de Souza 
  
Departamento de Monitoramento de Projetos 
Melissa da Rocha Fonseca 
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Outro componente da estrutura organizacional é o sistema de responsabilidade. Jucius e 

Shelender (1968),apud Oliveira (2001), afirmam que a responsabilidade refere-se à obrigação 

que uma pessoa tem de fazer alguma coisa para outrem. Estes mesmos autores declaram que 

a autoridade é o direito para fazer alguma coisa. Ela pode ser o direito de tomar decisões, de 

dar ordens e requerer obediência, ou simplesmente o direito de desempenhar um trabalho 

que foi designado.  

Oliveira (2001) argumenta que há dois tipos de autoridades, a saber: autoridade hierárquica e 

autoridade funcional. A autoridade hierárquica é estabelecida de acordo com os níveis 

hierárquicos definidos na estrutura organizacional. A autoridade funcional corresponde à 

autoridade estabelecida pela função exercida pelas unidades organizacionais. 

Neste sentido, as responsabilidades e nível de autoridade podem ser definidos em alguns 

documentos, tais como descrições de cargo, ou fichas de funções, ou regimento interno; 

apresentado como exemplos trechos do regimento interno da Orquestra Filarmônica de Minas 

Gerais e Fundação Israel Pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Exemplo de trecho de atribuição de responsabilidades e autoridades 

Regimento Interno 2011 – Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 
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Fonte: http://www.filarmonica.art.br//index.php/instituto/view/4 

 

Figura 6.4 – Exemplo de trecho de atribuição de responsabilidades e autoridades 

Regimento Interno – Fundação Israel Pinheiro 

Fonte: http://israelpinheiro.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Regimento-Interno-FIP.pdf 

 

6.1.2 | Seleção e Contratação de Pessoas 

Selecionar e contratar pessoas para compor ou manter a equipe ativa é uma tarefa árdua, pois 

é necessário manter a característica da equipe alinhada aos princípios e valores da 

organização. 

Ademais, torna-se necessário lembrar que deve constar do Regulamento de Compras e 

Contratações da organização, o regramento das contratações de trabalhadores. 

Neste sentido, o caderno Rumo a Excelência, editado pela FNQ, no critério Pessoas, 

argumenta. 

http://www.filarmonica.art.br/index.php/instituto/view/4
http://israelpinheiro.org.br/wp-content/uploads/2011/01/Regimento-Interno-FIP.pdf
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As pessoas são selecionadas e contratadas levando-se em conta os requisitos de desempenho 

e práticas de igualdade e justiça, visando o preenchimento de vagas existentes na organização. 

Um processo seletivo permite objetivar as características de cada indivíduo e avaliar não 

apenas suas competências técnicas, mas, sobretudo, sua capacidade de trabalho, suas 

motivações profundas, suas reações em face das regras preconizadas pela organização e sua 

capacidade de integração. (FNQ, 2008).   

Identificada a necessidade de contratar pessoas para o trabalho na organização, faz-se 

necessário conhecer o perfil de competências que o profissional deverá possuir, para 

desempenhar suas funções. Entendendo o conceito relacionado à competência, segundo 

Chiavenato (2005) a definição de Competência está baseada nos conhecimentos (C) e nas 

habilidades (H), competências técnicas, e nas atitudes (A), competências comportamentais que 

uma pessoa possui. O conhecimento tem relação com a formação acadêmica, o conhecimento 

teórico. A habilidade está ligada à experiência prática, à vivência e ao domínio do 

conhecimento em saber fazer. Já a atitude representa as emoções, os valores e sentimentos 

das pessoas, isto é, o comportamento humano em relação à vontade de tomar ações. 

Desta forma, as competências podem se apresentar em dois grupos, como mostra a Figura 

abaixo. 

Quadro 6.1 – Competência Técnica e Competência Comportamental – CHA 

Conhecimento Saber

Habilidade Saber fazer

Atitude Querer fazer
Competência 

Comportamental

Competência Técnica

 

Fonte: Leme (2009), p. 20 

Conhecido o perfil de competência para o cargo, é necessário divulgar a oportunidade para o 

público interno e externo à organização, para haver igualdade de oportunidade para os 

interessados. A seleção de profissionais deve levar em conta as competências do candidato à 

vaga, em relação às competências requeridas para o cargo.  

Segundo Leme (2009), o processo de seleção e contratação de pessoas é representado pelo 

fluxograma da Figura 6.7. 
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Necessidade de Contratação 

Planejamento do  

Processo 

Levantamento do Perfil 

Profissional 

Retorno para Participantes 

Seleção 

Recrutamento 

Integração Acompanhamento e Avaliação Processo Admissional 

 

Figura 6.7 – Fluxo de Processo Seletivo 

Fonte: Leme (2009), p. 4 

 

Realizada a seleção e a contratação, deve-se realizar a integração do novo profissional na 

organização. Para que isto ocorra de forma efetiva, Leme (2009) faz uma analogia com o 

processo de passagem de bastão em uma corrida de revezamento no atletismo, em que o RH 

faz o papel de passar o bastão para o novo profissional, sendo que o espaço pré-determinado 

de passagem do bastão significa o preparo dele no processo de integração aos valores e 

princípios organizacionais. Portanto, neste momento deve-se deixar claro para o novo 

profissional o que se espera dele na função, comunicar suas responsabilidades, nível de 

autoridade, se aplicável, além dos comportamentos necessários para o desempenho em 

alcançar resultados planejados. 

No caderno referente a práticas de gestão para pessoas, publicado pela Fundação Nacional da 

Qualidade (2008), propõe em caráter exemplificativo os seguintes assuntos a serem tratados 

no processo de integração: 

 Histórico da organização; 

 Regimento interno; 
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 Contrato de trabalho; 

 Aspectos disciplinares; 

 Aspectos técnicos da função; 

 Estrutura organizacional; 

 Quem é quem na estrutura da organização; 

 Linha de produtos e serviços; 

 Missão e Valores; 

 Políticas de gestão; 

 Benefícios que a organização oferece. 

6.1.3 | Avaliação do Desempenho das Pessoas e Equipes 

Uma vez estabelecida a estrutura organizacional, as responsabilidades, as autoridades, e com 

um adequado processo de seleção e recrutamento de pessoas para realizar as atividades 

previstas, com o passar do tempo, faz-se necessário avaliar o desempenho das pessoas da 

força de trabalho. Neste sentido, Chiavenato (2005) comenta sobre o conceito de avaliação de 

desempenho. 

A avaliação do desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa, em 

função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do 

seu potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho é um processo que serve para 

julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, qual a sua 

contribuição para o negócio da organização. No fundo, a avaliação do desempenho constitui 

um poderoso meio de resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho 

e a qualidade de vida dentro das organizações. (CHIAVENATO, 2005). 

Entendido este conceito, deve-se planejar as avaliações de desempenho com enfoque, não 

somente no passado, mas orientar tal avaliação para o futuro, estimulando o profissional em 

alcançar melhores níveis de resultados, se necessário. 

Paladini (2004) argumenta que o desempenho é consequência do envolvimento dos 

trabalhadores no empenho em produzir serviços com a qualidade esperada, mas este 

envolvimento depende de três pré-requisitos: objetivos, ambientes e recursos. Neste sentido,  
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os trabalhadores desenvolverão bem suas atividades com base em quatro ações: adequação 

de posturas, treinamento, motivação e relações de reciprocidades. 

Explorando as quatro ações, Paladini (2004) explica que os objetivos da função devem deixar 

claro o que fazer para direcionar o envolvimento de cada profissional. Em relação aos recursos, 

devem-se providenciar os recursos tecnológicos, físicos e humanos de forma a proporcionar o 

desenvolvimento das atividades. Portanto, em alguns casos os recursos dependerão de 

investimentos, que está relacionado à estratégia de mercado. O envolvimento do trabalhador 

com as atividades também está relacionado ao ambiente de trabalho, que depende de dois 

aspectos básicos: a interação entre as pessoas da equipe e destas com a organização. 

As posturas e comportamentos individuais e da equipe são decorrentes de percepções de 

fatos observados, e das ações tomadas pela organização, tais como: participação de gestores 

no dia a dia do trabalho e sua comunicação com a equipe, mudança de posturas em face aos 

erros cometidos, formas de renumeração e equidade de benefícios entre pessoas de mesmo 

nível hierárquico, regras definidas para reconhecimento e promoções, entre outras. 

Em relação ao treinamento na função, deve-se deixar claro como fazer a atividade. Mas para 

que o treinamento envolva as pessoas em se comprometer com as atividades, o mesmo não 

deve ser unicamente oferecido, mas sim demandado, para que haja o engajamento das 

pessoas e da equipe com os conhecimentos a serem colocados em prática. 

Quanto a motivação, Paladini (2004), mostra que ela é um fator determinante do 

envolvimento, que refere-se ao motivo pelo qual as pessoas fazem as coisas – o porquê de 

envolverem-se em um dado esforço para o trabalho. Neste contexto, há de se reconhecer que 

a motivação é um processo complexo, que não depende da vontade de quem quer motivar, 

mas de disposição intrínseca de cada um para as ações do trabalho. Portanto, como a 

motivação é inerente à pessoa e não se pode influenciar por ações externas, só há uma forma 

para proporcionar este ímpeto interno, criar condições favoráveis à motivação pelos fatores já 

apresentados: ambientes, recursos, treinamento e relações de reciprocidades. 

A ação de reciprocidade é dependente de um processo de entendimento e negociação entre a 

organização e as pessoas da equipe, no que tange às exigências requeridas em termos de 

competência, vontade, entusiasmo, motivação, entendimento e adesão aos objetivos da 

organização. E o que as pessoas desejam que a organização lhes ofereça como oportunidades 

de desenvolverem suas competências, posição do cargo e possibilidades de desenvolvimento  
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na estrutura organizacional, disponibilidade de recursos adequados para alcançar os 

resultados planejados, objetivos claros e específicos, bom ambiente de trabalho e 

reconhecimento de resultados pelas responsabilidades confiadas individualmente e em 

equipe. 

Estabelecidas as condições para que as competências dos profissionais convirjam para os 

objetivos da organização, Chiavenato (2005) sugere que o desempenho do profissional seja 

avaliado, considerando algumas linhas básicas: 

 A avaliação deve cobrir não somente o desempenho dentro do cargo ocupado, como 

também o alcance de metas e objetivos; 

 A avaliação deve enfatizar o indivíduo no cargo e não a impressão a respeito de hábitos 

pessoais observados no trabalho; 

 A avaliação deve ser aceita por ambas as partes: avaliador e avaliado. (CHIAVENATO, 2005). 

Este autor sugere alguns critérios de avaliação de desempenho apresentados no Quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2 – Critérios de avaliação do desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2005), p. 231 

HABILIDADES / 

CAPACIDADES / 
COMPORTAMENTOS METAS E RESULTADOS

Conhecimento do cargo Desempenho na tarefa Quantidade de trabalho

Conhecimento do negócio Espírito de equipe Qualidade do trabalho

Pontualidade Relacionamento humano Atendimento ao cliente

Assiduidade Cooperação Satisfação do cliente

Lealdade Criatividade Redução de custos

Honestidade Liderança Rapidez nas soluções

Apresentação pessoal Hábitos de segurança Redução de refugos

Bom senso Responsabilidade Ausência de acidentes

Capacidade de realização Atitude e iniciativa Manutenção do equipamento

Compreensão das situações Personalidade Atendimento a prazos

Facilidade de aprender Desembaraço Foco em resultados
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A partir da escolha dos fatores de avaliação, devem-se definir os graus de avaliação em escalas 

de variação do desempenho em cada fator de avaliação. Entre alguns métodos para realizar 

avaliações de desempenho apresentados por Chiavenato (2005), o método de escolha forçada 

elimina a superficialidade, a generalização e a subjetividade – que são características do 

método de escala gráfica forçada. Assim, o método de escolha forçada propõe avaliar o 

desempenho das pessoas por meio de blocos de frases descritivas, que focam determinados 

aspectos do comportamento, como mostra o Quadro 6.3. 

 

Quadro 6.3 – Avaliação por escolha forçada 

Nº Afirmativa + - Nº Afirmativa + -

1
Apresenta produção 

elevada
13

Dificuldade em lidar 

com pessoas

2
Comportamento 

dinâmico
14 Tem bastante iniciativa

3
Tem dificuldade com 

números
15 Gosta de reclamar

4 É muito sociável 16
Tem medo de pedir 

ajuda

5 Tem espírito de equipe 17
Tem potencial de 

desenvolvimento

6 Gosta de ordem 18
Toma decisões com 

critério

7 Não suporta pressão 19 É lento e demorado

8
Aceita críticas 

construtivas
20 Conhece o seu trabalho

9
Tem boa aparência 

pessoal
21

Nunca se mostra 

desagradável

10 Comete muitos erros 22 Produção razoável

11
Oferece boas 

sugestões
23 Tem boa memória

12 Decide com dificuldade 24
Expressa-se com 

dificuldade

Abaixo você encontrará bloco de frases. Anote um “X” na coluna ao lado, com o sinal “+” para indicar a frase 

que melhor define o desempenho do funcionário e com o sinal “-“ para a frase que menos define o seu 

desempenho. Não deixe nenhuma afirmativa sem preencher.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

NOME

______________________________

________

CARGO

__________

DEPARTAMENTO

_________________________________

______

 

Fonte: Chiavenato (2005), p. 233 
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Há outro método avaliativo que também utiliza escalas gráficas, em que se reduzem as opções 

de avaliação aos graus de variação dos fatores de avaliação. Neste método pode-se usar um 

tratamento estatístico para proporcionar valores objetivos na avaliação das pessoas. No 

formulário apresentado a seguir, a título de exemplo, a escala varia de 1 a 5, em que os níveis 

são: ótimo = 5. Bom = 4, regular = 3, sofrível = 2 e fraco = 1. 

Segundo Chiavenato (2005), algumas vantagens deste método são: facilidade de construção do 

instrumento de avaliação, simplicidade e facilidade de compreensão e de utilização, facilidade 

na comparação dos resultados entre pessoas, entre outras. Mas o autor apresenta também 

algumas desvantagens: superficialidade e subjetividade na avaliação de desempenho; peca 

pela categorização e homogeneização das características individuais, rigidez e reducionismo no 

processo de avaliação, nenhuma participação ativa da pessoa avaliada, além de avaliar apenas 

o desempenho passado. 

Analisado os prós e contras, apresenta-se, a título de exemplo, o formulário representativo do 

método em escala gráfica no Quadro 6.4. 

 

Quadro 6.4 – Método de avaliação do desempenho por listas de verificação 

Nº Área de desempenho 1 2 3 4 5 Nº Área de desempenho 1 2 3 4 5

1 Habilidade para decidir 10 Iniciativa pessoal

2 Aceita mudanças 11
Suporta tensão e 

pressão

3 Aceita direção 12
Conhecimento do 

trabalho

4
Aceita 

responsabilidades
13 Liderança

5 Atitude 14 Qualidade no trabalho

6 Atendimento às regras 15
Quantidade de 

produção

7 Cooperação 16 Práticas de segurança

8 Autonomia 17
Planejamento e 

organização

9 Atenção a custos 18 Cuidado com patrimônio

Abaixo você encontrará bloco de frases afirmativas. Anote um “X” na coluna ao lado, na escala de 1 a 5 para indicar o nível 

que melhor define o desempenho do profissional em cada área de desempenho. Não deixe nenhuma afirmativa sem 

1 = fraco    2 = sofrível     3 = regular     4 = bom    5 = ótimo

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

NOME

__________________________________

CARGO
__________________

_____

DEPARTAMENTO

____________________________________

 

Fonte: Chiavenato (2005), p. 236 
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6.1.4 | Estrutura de Remuneração, Reconhecimento e Incentivos 

Estabelecidas as estruturas de trabalho, por meio de sistemas e pessoas aptas a 

desenvolverem as atividades pela aplicação prática de suas competências, há de se remunerar, 

reconhecer e incentivar o empenho e resultado do trabalho realizado pelo profissional.  

Tem-se aí um grande gargalo do terceiro setor. Posto o fato de que os recursos financeiros são 

escassos e sempre direcionados à execução de objetos ligados ao estatuto da organização.   

Neste contexto, Araujo (2006) esclarece que a remuneração total é composta pelas 

remunerações direta e indireta, como apresentado no Quadro 6.5. 

 

Quadro 6.5 – Remuneração total 

Remuneração básica

Remuneração variável

Remuneração indireta Benefícios sociais

Remuneração Total

Remuneração direta

 

Fonte: Araujo (2006), p. 48 

 

Segundo este autor, a remuneração direta é formada pela remuneração básica, ou seja, 

salários, e a remuneração variável pode ser usada em reconhecimento a resultados 

alcançados. A remuneração indireta é constituída pelos benefícios sociais. 

A questão salarial pode ser entendida por dois pontos de vista: 

Para a organização o salário representa, a um só tempo, um custo e um investimento. Custo, 

porque o salário se reflete no custo do produto ou do serviço final. Investimento, porque 

representa a aplicação de dinheiro em um fator de produção – trabalho – como um meio de 

agregar valor e obter um retorno maior a curto ou médio prazo. (CHIAVENATO, 2005). 

Neste manual não se pretende estabelecer uma diretriz em relação à política de cargos e 

salários, em vista de haver vários métodos para avaliar os cargos, como apresenta Chiavenato 

(2005): escalonamento simples, categorias predeterminadas, comparação por fatores e 

avaliação por pontos. 
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Quanto ao requisito reconhecimento, a Fundação Nacional da Qualidade, no caderno Rumo à 

Excelência (FNQ, 2008) sugere algumas formas de reconhecimento, dentre elas: 

 Premiação de trabalhadores, avaliados segundo critérios pré-estabelecidos; 

 Premiação interna, por equipes em relação a um tema específico, por exemplo, em relação 

a redução de desperdícios. 

Nestas formas de reconhecimento, é muito importante que seja definido e comunicado os 

critérios para a premiação. Ressalta-se que o reconhecimento informal, tais como elogios 

individuais e em público, por cumprimento a metas e resultados, são ações que fortalecem os 

valores organizacionais, sendo muito eficazes na melhoria do desempenho da organização e 

no aumento da motivação das pessoas, segundo Camilo (2003). 

Estabelecidas as práticas de gestão relacionadas aos sistemas de trabalho, a organização 

estrutura as bases, para que as pessoas no uso de regras, recursos e adequado ambiente de 

trabalho obtenham resultados relevantes. 

Em consonância com o desenvolvimento de sua capacitação, e práticas que promovam o bem-

estar e integridade física, proporcionam a continuidade do desenvolvimento da organização. 

Tais assuntos serão tratados nos próximos itens: capacitação e desenvolvimento, e qualidade 

de vida. 

6.2 | Capacitação e Desenvolvimento 

Neste item serão tratados dois conceitos que se relacionam, mas têm formas diferentes em 

sua aplicação, com objetivos comuns em melhorar as competências de pessoas para alcançar 

resultados planejados. Araujo (2006) cita Milkovich e Bouderau (2000) para conceituar 

treinamento de forma abrangente, como “... processo sistemático para promover a aquisição 

de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação 

entre as características dos empregados e as exigências dos papeis funcionais”, ou seja, o 

processo de treinamento proporciona ganhos para ambos: organização eprofissionais.  

Enquanto o treinamento é orientado para o presente, o desenvolvimento tem como foco a 

capacitação futura pela formação de novas habilidades e capacidades, para que o profissional 

possa ocupar novos cargos na organização. Neste contexto, este item irá tratar de 

identificação de necessidades de capacitação e desenvolvimento, concepção de programas de 

capacitação e desenvolvimento, e avaliação da eficácia dos programas citados anteriormente. 
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6.2.1 | Identificação das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento das Pessoas da 

Força de Trabalho 

Como foi descrito anteriormente, o treinamento não deve ser oferecido, mas demandado, 

para que as pessoas tenham o comprometimento ao adquirir competências, para aplicá-las na 

prática do dia a dia. 

Neste sentido, Chiavenato (2005) propõe o levantamento de necessidades de treinamentos 

em quatro níveis de análise, como mostra a Figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Os passos no levantamento de necessidades de treinamento 

Fonte: Modificado de Chiavenato (2005), p. 345 

 

Este roteiro é importante, pois a partir de um diagnóstico da organização, com enfoque nas 

competências necessárias que cada função requer para alcançar os objetivos planejados, em 

comparação com as competências identificadas nas pessoas que desempenham suas funções, 

o gestor estará apto a traçar um programa de treinamentos que suprirá a demanda 

identificada. 

Resta saber quando realizar tal mapeamento de necessidades de treinamento. Neste sentido, 

Araujo (2006) apresenta algumas situações em que se devem levantar as necessidades de 

treinamentos:  

 

Análise Organizacional 

Análise dos recursos 

humanos 

Análise dos cargos 

Análise do treinamento 

Diagnóstico organizacional 

Determinação da missão e visão e dos 

Objetivos estratégicos da organização 

Determinação de quais os conhecimentos, 

comportamentos, atitudes e competências 

necessários ao alcance dos objetivos 

organizacionais 

Exame dos requisitos exigidos pelos cargos, 

especificações e mudanças nos cargos 

Objetivos a serem utilizados na avaliação do 

programa de treinamento 
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 identificação de metas que proporcionem mudanças de práticas; 

 identificação de gargalos em processos que estejam ineficientes; 

 falhas no fluxo da comunicação interna; 

 remanejamento de pessoas; 

 modernização da organização; 

 recém-formados com conhecimentos aquém do desejável; 

 natureza e complexidade das atividades desenvolvidas na organização, entre outros. 

  

Outro momento em que se percebe a necessidade de treinamento é durante o processo de 

avaliação de desempenho, onde se compara os resultados alcançados com as competências 

requeridas para a função. Para que esta forma de identificar necessidades de treinamento seja 

efetiva, os profissionais devem conhecer suas responsabilidades e desempenhar 

comportamentos coerentes com os conhecimentos que possuem. Caso se identifique 

incoerências, deve-se mapear o motivo para determinar se é necessário treinamento ou uma 

ação de acompanhamento na função. 

Neste levantamento de necessidades de treinamentos, devem-se identificar dois tipos de 

treinamentos, segundo Buchsbaum, P. e Buchsbaum, M. (2012). Os treinamentos podem 

envolver aspectos operacionais (teoria, processos específicos, produtos, software), ou 

aspectos comportamentais (liderança, motivação, comunicação, etc.). Neste sentido, um 

modelo de formulário proposto para levantar necessidades de treinamento é apresentado na 

Quadro 6.6, a seguir, para levantar dados a serem considerados no programa de capacitação e 

desenvolvimento. 
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Quadro 6.6 – Levantamento de Necessidades de Treinamentos 

LOGOMARCA

Função:

Nome: Nome:

Função: Função:

Data: Data:

Assinatura: Assinatura:

Treinamentos necessários

Operacionais e Técnicos Comportamentais

Resultados Esperados

Responsável pelo levantamento Aprovação

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

DE TREINAMENTO

Nome dos profissionais

Deficiências identificadas

Operacionais técnicas Comportamentais

 

 

A próxima etapa após a identificação de necessidades de treinamento é o planejamento de 

capacitação e/ou desenvolvimento, que será tratada no próximo item. 
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6.2.2 | Concepção e realização de Programas de Capacitação e Desenvolvimento 

Identificadas as necessidades de capacitação e desenvolvimento técnicos/operacionais e 

comportamentais, o gestor deve programar a capacitação e/ou o desenvolvimento, interna ou 

externamente a organização. O assunto e os recursos disponíveis na organização determinarão 

se esta capacitação e/ou desenvolvimento serão realizados na própria organização ou se 

identificará uma instituição especializada no assunto requerido. Neste contexto, Bonganhi 

(2006) propõe um modelo de formulário que pode ser usado para programar tais atividades, 

como mostra o Quadro 6.7. 

Quadro 6.7 – Programa de Treinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de Bonganhi (2006), p. 546 

LOGOMARCA

Nome do curso: Carga horária:

Entidade: População:

Nome: Nome:

Função: Função:

Data: Data:

Assinatura: Assinatura:

PROGRAMA DE TREINAMENTO

Objetivos

Treinamento Desenvolvimento

Conteúdo

Conteúdo Programático Ações Planejadas

Recursos Necessários

Didáticos Técnicos e Humanos

Responsável pela Programação Aprovação
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A partir desta programação, o gestor deve planejar ações para capacitar ou desenvolver os 

profissionais. A Fundação Nacional da Qualidade, no caderno Rumo à Excelência: pessoas 

(2008), apresenta como exemplo algumas ações a serem desenvolvidas em uma organização, 

como mostra o Quadro 6.5. 

 

Quadro 6.8 – Exemplo de estrutura dos programas de capacitação e desenvolvimento das 

pessoas da PETROFLEX 

PROGRAMA OBJETIVO

Programa de aperfeiçoamento e atualização

profissional (renovado anualmente)

É composto pelos treinamentos que visam

suprir ou reciclar os conhecimentos e

habilidades relacionadas especificamente à

função. Contemplam, por exemplo, os cursos

técnicos, seminários, congressos, visitas

técnicas.

Programa de formação para Técnicos de

Sistemas Industriais (realizado sempre que

novos técnicos são promovidos ou admitidos)

Destinado à capacitação de novos profissionais

de nível médio, visando a operação da planta

industrial.

Programa de Desenvolvimento (renovado

anualmente)

Contempla os programas de desenvolvimento

que visam contribuir para o planejamento

estratégico, os cursos de idiomas, MBA’s e

cursos de pós-graduação.

Programa de Integração e Treinamento básico

no sistema de gestão (realizado

semestralmente)

Voltado para a integração do novo funcionário

com o objetivo de conhecer melhor a

organização e o seu sistema de gestão

(qualidade, meio ambiente, segurança e saúde

ocupacional).

Treinamento on-the-job (realizados sempre que

necessários, a critério do gestor da área)

Voltado para o treinamento em procedimentos e

instruções de trabalho.  

Fonte: FNQ (2008), p. 18 

Ao conduzir as ações de capacitação e desenvolvimento, o gestor deve avaliar a efetividade 

destas para corrigir o rumo, se necessário. Este assunto é tratado no próximo item. 

6.2.3 | Avaliação da eficácia dos programas de capacitação e de desenvolvimento 

Capacitar e desenvolver trabalhadores são atividades distintas de um processo em que após a 

realização destas ações é necessário providenciar a verificação da eficácia destas, por meio de 

análise dos novos conhecimentos adquiridos e das habilidades desenvolvidas, pela aplicação 

prática de novos saberes. Neste contexto, Bonganhi (2006) argumenta sobre quatro tipos de 

observações a serem conduzidas: 
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 Aplicação dos novos conceitos na rotina de trabalho; 

 Maior rapidez na execução das tarefas que utilizem os novos conceitos (produtividade); 

 Melhoria na qualidade dos trabalhos; 

 Redução de retrabalho. 

Assim, como modelo de referência, o Quadro 6.9 mostra como estas ações podem ser 

avaliadas. 

Quadro 6.9 – Programa de Treinamento 

 

Fonte: Modificado de Bonganhi (2006), p. 550 
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Esta avaliação deve ser norteada pelos objetivos propostos para as atividades de capacitação e 

desenvolvimento, como foi apresentado no quadro 6.7. 

Em relação à gestão de pessoas a serem capacitadas e desenvolvidas, foram apresentadas 

várias práticas de gestão que têm como objetivo promover a transmissão de informações, 

desenvolver habilidades e atitudes, para que mudanças favoráveis em comportamentos 

proporcionem melhores resultados para a organização. 

O próximo item irá tratar de Qualidade de Vida para o ambiente interno na organização e 

dentro do possível para o ambiente externo, onde os profissionais vivem com suas famílias. 

6.3 | Qualidade de Vida 

Este item irá tratar de práticas de gestão necessárias para promover um ambiente seguro, para 

proporcionar a integridade física do trabalhador e manter sua saúde, além de promover ações 

que dêem qualidade de vida: 

As pessoas passam a maior parte de seu tempo na organização, em um local 
de trabalho, que constitui seu habitat. O ambiente de trabalho se 
caracteriza por condições físicas e materiais, além de condições psicológicas 
e sociais. De um lado, os aspectos ambientais que impressionam os sentidos 
e que podem afetar o bem-estar físico, a saúde e integridade física das 
pessoas. De outro lado, os aspectos ambientais que podem afetar o bem-
estar psicológico, a saúde mental e a integridade moral das pessoas. 
CHIAVENATO (2005) 

Diante deste cenário, as práticas de gestão a serem tratadas irão promover atenuação de 

riscos para a saúde e segurança no trabalho, e desenvolver condições para o bem-estar e a 

satisfação com o trabalho, para estimular o comprometimento das pessoas da força de 

trabalho com os princípios e valores em direção e sentido aos objetivos estratégicos da 

organização. 

6.3.1 | Identificação de perigos e tratamento de riscos relacionados à saúde ocupacional e à 

segurança no trabalho 

Nos ambientes de trabalho ocorrem atividades, por vezes são perigosas e têm riscos 

relacionados, que podem causar danos à integridade e à saúde do trabalhador. Mas, vários 

destes riscos são toleráveis, desde que haja ações de controle sobre os mesmos. Neste ponto é 

necessário entender os conceitos relacionados à gestão de saúde e segurança no trabalho. 

Neto, Tavares e Hoffman (2008) definem os perigos como situações que são fonte com  
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potencial de provocar danos, como lesão ou doença, ou uma combinação destas. Enquanto o 

risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigo, ou exposição com 

gravidade da lesão ou doença, que pode ser causada pelo evento ou exposição a ele.  

Quando o gestor providencia ações de controle para atenuar o risco, este risco passa a ser 

considerado tolerável ou aceitável. Estes autores recomendam o uso de alguns fatores para 

avaliar os riscos e determinar sua significância, se tolerável ou não. Os fatores de avaliação 

são: 

 

 O potencial de gravidade do efeito (dano); 

 A probabilidade de ocorrência do fato em face ao perigo exposto; 

 A repetitividade ou frequência que o risco ocorre em determinado espaço de tempo; 

 A existência de legislação aplicável, que determina parâmetros e níveis aceitáveis; e 

 A combinação entre fatores para determinar o nível de aceitabilidade. 

 

No processo de avaliação é necessário levar em consideração situações normais e anormais 

nas atividades, situações quando ocorrem parada de atividades e sua retomada, além de 

avaliar as situações de perigos de possíveis riscos em momentos de emergência. 

Após a identificação dos perigos e avaliação dos riscos, faz-se necessário estabelecer ações de 

controle para atenuar os riscos até níveis aceitáveis ou toleráveis, segundo a legislação 

trabalhista vigente. Para isto Neto, Tavares e Hoffman (2008) recomendam usar práticas 

segundo uma hierarquia prevencionista, como: primeiro objetivar eliminar as condições de 

perigo; em segundo, procurar substituir equipamentos, processos, materiais,etc. para diminuir 

o risco; implantar controles de engenharia, como anteparos ou mecanismos que reduzam o 

risco; procurar sinalizar áreas de risco ou implantar controles administrativos para diminuir a 

exposição ao risco; e por fim fornecer equipamentos de proteção individual para proteger o 

trabalhador, expondo-o ao nível de risco que não altere sua saúde ou não provoque um dano 

ou lesão física. 
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Estes autores recomendam uma sequência de etapas no processo de identificação de perigos e 

avaliação dos riscos, conforme a Figura 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 – Macro-etapas para a identificação dos perigos e avaliação dos riscos 

Fonte: Neto, Tavares e Hoffman (2008), p. 162 

 

Neste sentido, a FNQ (2008) cita algumas práticas obrigatórias acerca da gestão de saúde e 

segurança no trabalho, tais como: 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para identificar os riscos existentes 

no ambiente de trabalho e propor ações de controle; 

 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), para identificar os riscos à 

saúde e promover controles na admissão, periodicamente enquanto a pessoa pertencer a 

força de trabalho e na saída (demissão) da organização; 

 Reuniões regulares da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), para analisar as 

condições de trabalho e propor ações preventivas, além de apoiar a investigação de causas 

em eventuais acidentes com pessoas; 

 

 

Determinar todas as atividades de trabalho 

Identificar os perigos 

Estimar os riscos 

Decidir se o risco é aceitável 

Preparar plano de ação 

Rever a adequabilidade do plano de ação 
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 Palestras de sensibilização, abordando temas relacionados à saúde, à segurança e à 

ergonomia, para educar e sensibilizar as pessoas; 

 Programas da Assistência Médico-odontológica; 

 Programas de Conservação Auditiva, quando aplicável. 

Ao estabelecer e implementar estas práticas de gestão, a organização promoverá adequado 

ambiente para que os trabalhadores se mantenham íntegros e com saúde, enquanto estão sob 

a responsabilidade da organização. No item posterior, este manual apresenta orientações 

sobre identificação de necessidades e expectativas que as pessoas têm em relação a benefícios 

que promovam o bem-estar na organização. 

6.3.2 | Identificação de necessidades e expectativas das pessoas da força de trabalho para 

desenvolver políticas e programas de pessoal e de benefícios 

Quando o assunto é necessidades e expectativas de pessoas, não há como não reportar aos 

trabalhos de pesquisa de Elton Mayo, realizado entre os anos de 1924 e 1932, na fábrica da 

Companhia Western Electric (EUA) e à teoria de necessidades de A. Maslow. Neste contexto, 

Araujo (2006) comenta sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, reforçando que salário 

por si só não constitui fator de motivação. Assim, deve-se ter ciência destas necessidades e sua 

hierarquia, pois em atendimento a um nível de expectativa, logo surgirá outros desejos no 

nível superior destas necessidades, mesmo que o nível inferior não esteja totalmente 

atendido.  

Este autor repassa as necessidades da seguinte forma: 

 Necessidades fisiológicas, dizem respeito à sobrevivência do organismo como, por exemplo, 

beber e comer; 

 Necessidades de segurança, busca de um lugar seguro para morar; 

 Necessidades sociais, voltadas às demais pessoas que interagem entre si diariamente como 

os diferentes grupos informais no trabalho, na sociedade, nos ambientes sociais; 

 Necessidades de auto-estima, busca da satisfação pessoal e a motivação constante; 

 Necessidade de auto realização, que visa ao desenvolvimento e ao alcance do potencial de 

cada pessoa. 
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Baseado nestes conceitos deve-se planejar um mapeamento, por meio de pesquisa, sobre o 

nível de satisfação das pessoas da força de trabalho e quais as suas principais necessidades em 

relação à hierarquia de necessidades, assunto que é tratado no próximo subitem deste 

manual. 

6.3.3 | Avaliação e desenvolvimento do bem-estar, satisfação e comprometimento das 

pessoas 

Avaliar e desenvolver o bem-estar de pessoas é uma questão delicada, pois depende das 

condições oferecidas e dos recursos disponíveis para proporcionar condições que favoreçam a 

satisfação e o comprometimento de pessoas da força de trabalho com os valores, princípios e 

objetivos estratégicos da organização. De acordo, portanto, com o cenário da organização, a 

FNQ (2008), recomenda que a pesquisa de opinião ou pesquisa de clima organizacional leve 

em consideração os seguintes fatores, quando aplicáveis: 

 Benefícios oferecidos; 

 Condições de trabalho; 

 Discurso versus a prática aplicada; 

 Liderança exercida pelos gestores; 

 Ambiente de trabalho; 

 Realização profissional; 

 Reconhecimento pelos resultados alcançados; 

 Relações no trabalho; 

 Remuneração em relação ao mercado; 

 Segurança no trabalho. 

O tipo de questão colocada na pesquisa depende da cultura da organização e das condições de 

trabalho oferecidas aos trabalhadores. 

Segundo Chiavenato (2005), investir em qualidade de vida é importante, pois a insatisfação 

pode provocar alienação do profissional, má vontade em realizar as atividades planejadas, 

declínio de produtividade, além de comportamentos contraproducentes (absenteísmo, 

rotatividade, roubo, sabotagem etc.). Enquanto a boa qualidade de vida no trabalho pode  
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levar a clima de confiança e respeito mútuo, estimulando o comprometimento do profissional 

com os objetivos estratégicos. 

6.3.4 | Colaboração da organização para a melhoria da qualidade de vida das pessoas fora do 

ambiente de trabalho 

Os trabalhadores são pessoas que convivem em ambientes diferenciados, basicamente passam 

um terço de suas vidas no ambiente da organização e os outros dois terços em ambientes 

diversos da sociedade, inclusive em seus lares. Neste contexto, a organização deve ter ciência 

que o comportamento das pessoas da força de trabalho tem influência direta da qualidade de 

vida que possuem quanto estão nos ambientes da sociedade, inclusive em suas residências. 

Portanto, a organização deve proporcionar condições favoráveis para que a pessoa se 

comprometa com a organização, e por consequência a mesma irá reter os talentos que 

arduamente selecionou, contratou, capacitou e desenvolveu suas competências. 

Para que este fato ocorra, Chiavenato (2005), em sua obra Gestão de Pessoas, argumenta: 

A qualidade de vida do trabalhador afeta atitudes pessoais e 
comportamentos relevantes para a produtividade individual e grupal, tais 
como: motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente 
do trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudanças. 
(CHIAVENATO, 2005) 

Diante deste cenário, a FNQ (2008) sugere algumas ações de iniciativa, que podem ser 

oferecidas às pessoas da força de trabalho, como: 

 Convênios com farmácias e outras organizações da sociedade civil, fornecendo descontos e 

facilidades de pagamento para produtos e serviços fornecidos; 

 Parcerias em clubes ou associações, com envolvimento dos familiares dos trabalhadores; 

 Confraternizações envolvendo os trabalhadores e suas famílias visando aumentar a 

empatia e o vínculo entre eles. 

Além de outras ações, de acordo com o perfil da organização, sua cultura e recursos 

disponíveis. Ressalta-se que algumas ações podem ser simples, mas de relevância para as 

pessoas, por exemplo, receber os familiares no ambiente da organização em datas pré-

determinadas, como forma de reconhecimento. Exemplo, abrir um espaço de pesquisa em 

biblioteca interna a organização para uso de familiares. Neste assunto vale a criatividade em 

proporcionar condições em que os trabalhadores reconheçam tais inciativas. 
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6.4 | Considerações finais 

A organização deve estruturar bem suas práticas de sistemas de trabalho, ao capacitar e 

desenvolver apropriadamente as pessoas de sua força de trabalho, e proporcionar boas 

condições físicas e psicológicas no ambiente interno e externo, para estimular as iniciativas e 

proatividade dos trabalhadores. Além de eliminar condições inseguras e reduzir atos 

inseguros, terá como consequência o comprometimento com os valores e princípios da 

organização, conseguindo com isto resultados relevantes para o êxito da organização.    

Uma síntese dos requisitos para realizar a gestão de sistemas de trabalho, capacitação e 

desenvolvimento e promover qualidade de vida é mostrado no diagrama de blocos da Figura 

6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16– Diagrama de relações entre requisitos para gestão de pessoas 

Elaborar a 

organização do 

trabalho

Avaliar o 

desempenho de 

das pessoas e 

das equipes

Remunerar, 

reconhecer e 

incentivar 

pessoas

GESTÃO DE PESSOAS

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

SISTEMAS DE TRABALHO QUALIDADE DE VIDA

Identificar 

perigos e tratar 

riscos 

relacionados à 

saúde 

ocupacional e à 

segurança

Identificar 

necessidades e 

expectativas 

para desenvolver 

programas de 

benefícios

Colaborar para a 

melhoria da 

qualidade de 

vida das 

pessoas

CAPACITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO

Conceber 

programas de 

capacitação e 

desenvolvimento 

de pessoas

Avaliar a eficácia 

de programas de 

capacitação e 

desenvolvimento 

de pessoas

Identificar as 

necessidades de 

capacitação e 

desenvolvimento

Selecionar e 

contratar 

pessoas



 
Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                   Página 207 de 277 

 

A gestão de práticas é baseada no planejamento, execução, controles e ações para assegurar 

que as atividades sejam realizadas de forma coerente às estratégias, que tenham cooperação 

entre as áreas e práticas inter-relacionadas para o alcance da missão da entidade. 

A maneira adequada para gerir tais práticas é identificar os processos relacionados 

diretamente aos serviços prestados, aos processos que dão apoio a realização da atividade fim 

da organização, gerir fornecedores que contribuam com qualidade que agregue valor para a 

entidade e consequentemente para os beneficiários. E por fim a gestão de processos 

econômico-financeiros que assegurem a sustentabilidade da organização. Todos estes temas 

serão apresentados no Capítulo 7 – Gestão de Processos. 
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MEIO LEGAL MOVIMENTO 

SOCIAL 

 

 

7 | GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 

Neste capítulo será tratado como as organizações devem gerir seus processos gerenciais para 

alcançar os objetivos planejados em ações estratégicas. Inicialmente, é necessário 

compreender o conceito relacionado a processo.   

O conceito de processo pressupõe a ideia de transformação de insumos, tais como materiais, 

informações e serviços, pela sequência de atividades em um produto/serviço de maior valor 

agregado. Esta ideia está associada à percepção conjunta de fatores que se relacionam em 

fluxos de influências, de forma dinâmica, na relação causa e efeito.  

Para facilitar a compreensão deste conceito, Campos (2004) define processo como um 

conjunto de causas que provoca um ou mais efeitos, podendo estas causas serem 

discriminadas em fatores, que se apresentam como a ideia proposta por Ishikawa, em um 

diagrama denominado Diagrama de Causa e Efeito (Figura 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura7.1– Diagrama de Causa e Efeito 
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Estas relações de causa e efeito conduzidas sobre ordem apropriada, com método e gestão, 

em relação às necessidades e expectativas especificadas pelos beneficiários, comunidade e 

sociedade, direcionam a transformação das entradas (matéria prima, insumos e informação) 

em produtos/serviços de valor agregado, que os usuários e/ou beneficiários necessitam.  

Estes processos podem ser denominados de processos principais quando atendem 

diretamente às necessidades de beneficiários e sociedade, enquanto outros processos, que 

suportam estes, são denominados de processos de apoio. 

A norma NBR ISO 9000 (2005) define processo como “conjunto de atividades inter-

relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas)”. Ou seja, 

segundo a FNQ (2008): 

Um processo compõe-se de atividades inter-relacionadas que, executadas 
numa sequência determinada (método), conduzem a um resultado 
esperado, transformando insumos (entradas) em bens ou serviços(saídas). 
Estes bens ou serviços devem assegurar o atendimento das necessidades e 
expectativas de beneficiários, comunidades e sociedade. É comum também 
conceituar processo como um conjunto de MEIOS que, operados de forma 
organizada, atingem determinados FINS, ou EFEITOS planejados. (FNQ, 
2008) 

Portanto, a gestão de processos gerenciais está associada ao fundamento Pensamento 

Sistêmico, pois os processos não trabalham de forma isolada em uma organização, eles se 

relacionam como “células” em um organismo vivo, que dependem de oxigenação (sangue), 

que na organização é dada pela Informação e conhecimento, fundamento que apoia a tomada 

de decisões e a execução de ações, geridas com apoio da medição e análise de desempenho.  

Outros fundamentos relacionados à gestão de processos são: Conhecimento sobre 

Beneficiários e Sociedade, Geração de Valor e Aprendizado Organizacional, além de Pessoas 

que fazem com que a organização se torne um organismo vivo em interação com o ciclo da 

melhoria continua, PDCA tratado no Capítulo 1 deste manual, para o qual todas as práticas de 

gestão devem estar alinhadas à missão da organização. 

Estabelecido o cenário que este capítulo está inserido, nos próximos itens serão apresentados 

como a organização deve gerir processos principais e processos de apoio, processos relativos a 

fornecedores e processos econômico-financeiros.  
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7.1 | Processos principais do negócio e processos de apoio 

Neste item será apresentado como as práticas de gestão relacionadas ao PDCA mostrado na 

Figura 7.2, em que na etapa P: PLANEJAR deve-se determinar os requisitos para os processos e 

serviços, considerando as necessidades de beneficiários e de outras partes interessadas, item 

7.1.1; e como devem ser projetados os processos principais e de apoio, 7.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura7.2– Ciclo de padronização e melhoria nos serviços e processos 

 

Outros requisitos apresentados neste item (7.1) devem ser geridos pelas práticas em 

alinhamento ao PDCA (Figura 7.2), como o D: DESENVOLVER/FAZER, no qual a organização 

deve assegurar a implantação de ações que sigam os processos projetados em acordo às 

necessidades dos beneficiários, item 7.1.3. 

Quanto a verificação da eficiência destas ações, fica a cargo de C: CHECAR, em realizar o 

controle sobre as práticas para assegurar o atendimento a requisitos de serviços e processos, 

além de definir como tratar eventuais desvios, configurados como não conformidades, pela 

aplicação de ações corretivas, assunto a ser tratado no item 7.1.4. 

As ações relacionadas ao A: AGIR serão apresentadas para que a organização analise e 

melhore seus serviços e processos, também definidas no item 7.1.4, que está relacionado ao 

ciclo de aprendizagem pela aplicação do PDCA de forma analítica e reflexiva. 
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7.1.1 | Determinação de requisitos aplicáveis a serviços e aos processos principais do 

negócio e aos processos de apoio, em acordo às necessidades e expectativas de beneficiários 

e outras partes interessadas 

Cabe esclarecer inicialmente que o termo negócio neste item, no ambiente das organizações 

do terceiro setor, está relacionado etimologicamente (origem e significado da palavra), no qual 

o termo que deriva do latim, quer dizer a negação do ócio. Negócio não trata apenas de 

negócio financeiro ou comercial, mas sim toda a atividade humana que tem efeitos jurídicos, 

no qual há troca de benefícios entre as partes, mesmo quando realizado voluntariamente e 

sem pagamento pelo serviço, pois a organização ganha em perenidade e reconhecimento pela 

missão cumprida. 

 

 

 

Em atendimento ao requisito deste item, a identificação de necessidades e expectativas de 

beneficiários deve ser realizada conforme descrito no item 3.1.2, Quadro 3.4 – Necessidades e 

expectativas de beneficiários (capítulo 3). 

Para determinar os requisitos de processos e serviços é necessário traduzir as necessidades e 

expectativas de beneficiários em especificações que determinam como o serviço deve ser 

realizado. Um exemplo de determinação de requisitos para processo principal em organização 

que presta serviço de educação é apresentado no Quadro 7.1. 
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Quadro 7.1 – Exemplo de identificação de requisitos para serviço principal 

 

PARTE INTERESSADA
EXEMPLOS DE REQUISITOS PARA O 

SERVIÇO EDUCAÇÃO

     Ensino de qualidade (atual e aplicável na

prática)

     Cumprimento ao plano de ensino

     Realizado em horário apropriado

     Material didático em linguagem acessível

     Processo de ensino e aprendizagem ser

dinâmico pela busca do conhecimento e troca

de informações

     Corpo docente com formação e habilidade

adequados ao nível do curso e à capacidade

dos alunos

     Mão de obra qualificada em atendimento às

necessidades de mercado

     Egresso com competência (conhecimento e

habilidades)

     “Produto não intencional”: Melhoria das

relações sociais nas comunidades

     Competente (conhecimento, habilidade e

atitude) e comprometido com o ensino

     Organizado, que planeja e cumpra o plano de

ensino

     Comprometimento com o serviço e a missão

da organização

     Consciente sobre as necessidades da

sociedade

     Flexível em permitir customização de cursos,

quando necessário

     Cumprir às especificações contratuais

     Acessível e flexível em negociações

     Aberto em promover melhorias, quando

necessário 

Trabalhadores (instrutores / professores)

Beneficiários

Sociedade

Dirigentes

Fornecedores

 

Fonte: Modificado de Fundação Nacional da Qualidade (2008) 

 

Um exemplo de identificação de requisitos para processo de apoio, como aquisição de 

materiais, é mostrado no Quadro 7.2. 
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Quadro 7.2 – Exemplo de identificação de requisitos para serviço de apoio 

 

PARTE INTERESSADA
EXEMPLOS DE REQUISITOS PARA SERVIÇO 

DE AQUISIÇÃO

     Material de qualidade

     Atendimento ao prazo solicitado

Sociedade

     Aquisições realizadas de organizações

fornecedoras da região próxima a organização

prestadora de serviços

     Material de qualidade

     Atendimento ao prazo solicitado 

     Custo compatível com os recursos

disponíveis

     Flexibilidade de negociação junto ao

fornecedor

     Cumprir às especificações contratuais

      Flexibilidade de negociação

Beneficiários

Dirigentes

Fornecedores

Trabalhadores (instrutores / professores)

 

Fonte: Modificado de Fundação Nacional da Qualidade (2008) 

 

Estabelecidos os requisitos e especificações de processos e serviços, os dirigentes e gestores 

devem acompanhar a efetividade dos processos principais e apoio no mínimo pela escolha de 

indicadores de desempenho, tais como: 

 Percentual de conformidade dos processos a cada mês; 

 Percentual ou número de projetos estratégicos executados a cada ano; 

 Número de problemas solucionados (número de Relatórios de Oportunidades de Melhorias 

concluídos) a cada semestre; 

 Número de reclamações das comunidades beneficiadas por projeto; 

 Número de beneficiários atendidos pelos projetos; 

 Nível de satisfação da comunidade com a realização do projeto; 

 Conforme a abrangência do projeto, análise do IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal); 

 Número de horas investidas em capacitação por pessoa (trabalhador e/ou voluntário); 

 Número de pessoas beneficiadas a cada projeto ou a cada ciclo anual; 

 Evolução do número de voluntários que aderem à causa (missão) a cada semestre; 

 Atratividade: número de voluntários por projeto; 
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 Proporção entre trabalhadores/voluntários e número de beneficiários atendidos 

(capacidade de atendimento); 

 Percentual de cumprimento de programação do projeto em relação a prazo; 

 Nível de satisfação das pessoas da força de trabalho (trabalhadores e voluntários); 

 Percentual de satisfação dos benfeitores (doadores). 

Estabelecidos os requisitos e indicadores de desempenho para os processos principais e 

processos de apoio, no próximo subitem serão apresentadas práticas de gestão para projetar 

os processos e serviços, visando atender aos requisitos determinados. 

7.1.2 | Como projetar os processos principais e processos de apoio, visando atender aos 

requisitos estabelecidos 

A ideia de processo, que é o fluxo de atividades apresentada no início deste capítulo, deve ser 

mapeada por meio de técnica apropriada, com o objetivo de: 

 Padronizar o método de execução do processo para evitar alta variabilidade no resultado, 

produto/serviço que sai do processo; 

 Representar a sequência de atividades e facilitar a compreensão por meio de linguagem 

apropriada; 

 Identificar as fontes de desperdício, pela análise da sequência de atividades e consumo de 

recursos (material, pessoas e dinheiro); 

 Servir de referência para identificar aspectos que necessitam melhorar; 

 Ser utilizado como meio para treinar pessoas na execução das atividades; 

 Permitir melhor grau de análise para visualizar a interdependências entre atividades e 

processos; 

Neste sentido, Carpinetti (2010) propõe a realização de um mapa de processo, que mostra o 

relacionamento entre os elementos de atividades, devendo este mapa ter as seguintes 

categorias: 

 Funcionais: descrever O QUE deve ser realizado; 

 Sequenciais e lógicos: descrever o comportamento COMO e QUANDO; 

 Informação: descrever os dados que serão utilizados e produzidos e as relações entre eles; 

 Organizacionais: descrever os responsáveis, definir QUEM deve realizar a tarefa. 
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Ao trabalhar nos dados da Figura 7.3 os gestores e trabalhadores devem identificar as variáveis 

de entrada e os produtos/serviços gerados como saída do processo, as atividades e os 

responsáveis. Este mapa de processo serve para que seja elaborado o padrão (regra) a ser 

seguido. Este padrão pode ser realizado por meio de fluxograma, técnica gráfica descrita a 

seguir, e depois descrever as atividades na forma de um regulamento ou um regimento 

interno. 

 

  

FORNECEDOR ENTRADA SAÍDA CLIENTE

INDICADOR DE RESULTADOINDICADOR DIRECIONADOR

ATIVIDADES

LOGOMARCA M A P A   D E   P R O C E S S O

MÉTODOS

G E R E N C I A M E N T O   D O   P R O C E S S O

R E C U R S O S

REC. HUMANOS INFRAESTRUTURA

OBJETIVO DO PROCESSO:

PROCESSO: RESPONSÁVEL:

 

Figura 7.3 – Mapa de Processo 

 

Fonte: Modificado de Carpinetti (2006), p. 155 

Como exemplo de projeto de processo de apoio será mostrado a seguir o que as organizações 

do terceiro setor, qualificadas como Oscipdevem seguir. Neste sentido, a Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestãode Minas Gerais, Subsecretaria de Gestão da Estratégia 

Governamental, Núcleo Central de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse  
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Público estabeleceu o Manual de Construção do Regulamento de Compras e Contratações da 

Entidade Parceira (versão 3 – fevereiro de 2013), que estabelece regras conforme estabelecido 

pelo art. 17 da Lei 14.870, de 16 de dezembro de 2003 e o inciso VI do art. 27 do Decreto 

46.020 de 09 de agosto de 2012 (e alterações).  

As entidades do Terceiro Setor, qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público - Oscip, quando celebrarem um Termo de Parceria junto ao Estado de Minas Gerais, 

devem publicar em jornal de grande circulação, no prazo máximo de trinta dias contados da 

assinatura do instrumento, um RCC - Regulamento de Compras e Contratações próprio, cujo 

conteúdo deva satisfazer as diretrizes do referido Manual. 

Para atender os procedimentos descritos no RCC podem ser mais detalhados e explicados no 

Regimento Interno da entidade. Porém, deve-se esclarecer que o Regimento Interno da 

entidade é um instrumento orientador de toda a entidade, diferente do Regulamento de 

Compras e Contratações, que norteará os gastos da entidade parceira no que tange aos 

recursos públicos e outros captados em razão da existência do Termo de Parceria.  

Este Manual está disponibilizado no sítio eletrônico da Seplag (localizado no link: 

http://planejamento.mg.gov.br/parcerias-com-oscip-s/modelos-de-referencia ). 

Para o manual aqui apresentado, sugere-se mapear o processo, antecipadamente à elaboração 

do Regimento Interno da organização, conforme os passos descritos a seguir. 

Uma boa forma de demonstrar a sequência de atividades mapeadas pelo uso do MAPA DE 

PROCESSO apresentado na figura 7.3 é o uso da técnica gráfica, denominada de Fluxograma. 

Para sua construção, a seguir é demonstrado na sequência de passos como deve ser 

desenhado o processo, para facilitar a compreensão do fluxo das atividades a serem 

realizadas. 

1º. Passo: Identificar as tarefas a serem realizadas 

O gestor junto com os trabalhadores que participam do processo devem relacionar as 

atividades e tarefas a serem realizadas, colocando-as em uma sequência lógica, inclusive 

definindo os responsáveis por cada ação. Por exemplo, o levantamento de atividades em um 

processo de aquisição, como mostra o Quadro 7.3, coluna da esquerda. 
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Quadro 7.3 – Levantamento de atividades 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL SÍMBOLO A SER USADO

INÍCIO DO PROCESSO

Pedir material para aquisição. Solicitante

Definir de especificações. Solicitante e Responsável Compra

Emissão da solicitação de 

compra/contratação.
Solicitante

Aquisição corriqueira/simples de 

pequeno valor ou complexa de 

grande volume de recursos 

financeiros (maior sal. mínimo)?

Responsável Compra

Realizar cotações de preços em 

fornecedores.
Responsável Compra

Identificação da melhor oferta 

(qualidade, preço, condições de 

pagamento, prazo de entrega e 

condições de atender ao pedido em 

termos da quantidade, qualidade e 

especificação).

Responsável Compra

Solicitar aprovação da compra.

Caso aprovada, enviar Autorização 

de Fornecimento para o fornecedor.

Emissão da autorização de 

fornecimento/contratação.
Responsável Compra

Recebimento e conferência do bem 

ou serviço.
Solicitante

Material atende as especificações e 

condições de compra?
Solicitante

Caso positivo, aplicar material para 

uso no serviço
Solicitante

Enviar documentos de compra 

(Autorização de Fornecimento e 

nota fiscal) para o processo de 

contas a pagar.

Responsável Compra

FIM DO PROCESSO.

Dirigente / Gestor

?
NÃO

SIM

?
NÃO

SIM

?
NÃO

SIM
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2º. Passo: Identificar os pontos de decisão 

Analisar a sequência de atividades e tarefas, procurando identificar, na sequência ordenada, os 

pontos onde ocorrem decisões ou opções de realização de mais de uma atividade, ou seja, 

onde há possibilidade de ocorrer mais de um “caminho” a ser seguido. Nestes pontos ocorrem 

verificações ou controle das atividades realizadas, ou seja, há questionamentos se as 

atividades realizadas até este ponto estão corretas ou dentro de parâmetros pré-estabelecidos 

ou propor ações de correção e/ou retornar a etapas (atividades) anteriores, como mostra a 

figura 7.4. 

 

ENTRADA OK ? PROCESSAMENTO OK ? SAÍDA

 

 

Figura 7.4– Pontos de controle ou decisão 

 

3º. Passo: Padrão de Simbologia 

Existem diversos padrões de símbolos possíveis para desenhar fluxogramas de processos, 

segundo Oliveira (2001) símbolos simples e comunicativos, onde cada um representa um tipo 

de evento em um fluxograma, como mostra a Figura 7.5. 

Ao analisar as informações do Quadro 7.3, deve-se escolher o tipo de símbolo a ser usado em 

cada atividade, colocando-os na coluna da direita do Quadro 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
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SÍMBOLO FUNÇÃO 

 

TERMINAL – Início ou fim de um processo. 

 

ATIVIDADE – Indica a execução de atividade ou ação. Recomenda-se 

usar um verbo. 

 

DOCUMENTO – Evidência, relatório, manual ou registro produzido pelo 

processo. 

 

DECISÃO – Possui uma entrada e duas saídas relacionadas às respostas: 

SIM ou NÃO 

 

LINHAS DE CONEXÃO – Definem a sequência das atividades do 

processo, indica direção e sentido. 

 

Figura 7.5– Símbolos usados em fluxograma 

 

4º. Passo: Estrutura do Fluxograma do Processo. 

Um fluxograma de processo pode ser representado por vários tipos, de acordo com sua 

apresentação;uma forma de representar o processo é a denominada (CROSS-FUNCTIONAL), o 

que poderia ser traduzido mais ou menos como “fluxograma cruzado entre funções”. 

Neste formato, o fluxograma possibilita a inclusão de informações adicionais, além da 

sequência de atividades proporcionada pelo encadeamento dos símbolos, e é possível 

segmentar o desenho do processo em “setores/células” como se fossem uma matriz, 

sendo inseridos nas linhas os Atores ou funções responsáveis pela execução das Atividades e 

nas Colunas as etapas existentes em um determinado processo. 

Veja como ficaria o desenho de um processo seguindo a estrutura Cross-Functional na visão 

Horizontal: 

 

 

 

 

?6?

//? NÃO 

SIM 
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NOME DO PROCESSO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

F
U
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Ç
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 2
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Ç
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O
 3

F
U

N
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Ã
O

 1

INÍCIO

ATIVIDADE 1

DOCUMENTO 1

ATIVIDADE 2

OK ?

ATIVIDADE 3
DOCUMENTO 2

ATIVIDADE 4

OK ? ATIVIDADE 5

DOCUMENTO 3

ATIVIDADE 6

FIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM

 

Figura 7.6– Fluxograma Cross-Function na visão horizontal 

 

 O mesmo Processo, seguindo a visão Cross-Functional na visão Vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7– Fluxograma Cross-Function na visão horizontal 
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FUNÇÃO 2 FUNÇÃO 3FUNÇÃO 1

ATIVIDADE 1

DOCUMENTO 1

INÍCIO

ATIVIDADE 2

OK ?

ATIVIDADE 3

DOCUMENTO 2

ATIVIDADE 4

OK ?

ATIVIDADE 5

FIM

ATIVIDADE 6

DOCUMENTO 3

NÃO SIM

SIM

NÃO
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E ainda, o mesmo processo utilizando-se a forma Livre normalmente utilizada mostrada na 

Figura 7.8. Note que as informações adicionais presentes nas duas opções anteriores fazem de 

fato a diferença no entendimento do processo. 
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Figura 7.8– Fluxograma Forma Livre 
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5º. Passo:  Análise crítica e validação do processo. 

 

Como último passo na concepção de processos, o gestor junto com os trabalhadores e demais 

pessoas envolvidas no processo, devem analisar criticamente a sequência de atividades. Caso 

encontrem algum desvio inadequado na sequência de atividades, deve-se reescrever a 

sequência de atividades do Quadro 7.3 e desenhar novamente o fluxograma, até chegar ao 

ponto FIM DO PROCESSO, e com a geração do produto/serviço esperado, conforme aos 

requisitos definidos nos Quadros 7.1 ou 7.2. 

 

A Figura 7.8 representa a sequência de atividades identificadas no Quadro 7.3, devendo depois 

ser descrita na forma de regimento interno, que detalha: objetivo, responsabilidades, prazos 

para algumas atividades, como realizar os serviços e formas de controle para assegurar os 

resultados planejados. 
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FLUXOGRAMA DE COMPRAS E AQUISIÇÕES
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Figura 7.9 - Fluxograma do processo de compras e aquisições 

 

A necessidade de padronizar processos é confirmada pela afirmação de Peter Drucker (2006) 

sobre a administração de organizações sem fins lucrativos, que afirma: “São necessários 

padrões para que cada pessoa assuma a responsabilidade por sua contribuição e por se fazer 

compreendida”. 

Quanto aos projetos de ações sociais devem ser estruturados pela identificação dos pontos 

principais a serem definidos, como: 
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 Delimitação da área de atuação;  

 Objetivos a serem alcançados para os beneficiários; 

 População-alvo (área de abrangência);  

 Critérios de avaliação durante a execução do projeto; 

 Prazos a serem cumpridos em cada etapa.  

 

Segundo Drucker (2006), não é a falta de recursos que impede a aprovação de um projeto, e 

sim fatores como: projetos não relacionados com os interesses das financiadoras; falta de 

objetivos visando à mudança no cenário social; falta de detalhamento do desenvolvimento, 

implantação e avaliação dos projetos; falta de alinhamento entre os objetivos, atividades e 

metas do projeto com a missão da organização. Outra dificuldade encontrada é em relação à 

escolha de indicadores de resultados que guiem a elaboração e gestão dos projetos, assunto 

tratado ao longo deste capítulo e no capítulo 8 - Resultados.  

Segundo Maximiano (2010), a preparação de um projeto deve seguir os seguintes passos:  

 

1. Identificar o problema;  

2. Justificar o projeto;  

3. Identificar a população-alvo;  

4. Definir a metodologia aplicada;  

5. Selecionar os recursos necessários;  

6. Verificar a legislação que afeta o projeto;  

7. Descrever o ciclo de vida do projeto;  

8. Criar um cronograma de ações; 

9. Elaborar um orçamento de viabilidades. 

 

O ciclo de vida de um projeto pode ser observado no fluxograma da Figura 7.9, que mostra a 

sequência de atividades necessárias para que o mesmo alcance os objetivos planejados. 
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CICLO DE VIDA DE UM PROJETO - PRODUTO
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Figura 7.10– Ciclo de vida de um projeto – produto 

 

Fonte: Modificado de Maximiano (2010)  

 

Estabelecidas as bases para a gestão dos processos, a seguir será apresentado como a 

organização deve monitorar os processos e tratar eventuais desvios configurados como não 

conformidade. 

7.1.3 | Avaliação de processos em relação aos requisitos dos serviços e tratamento de 

eventuais não conformidades 

A dinâmica dos processos e suas interdependências sob as variáveis: mão de obra, material, 

método, meio social, meio legal e movimento social, Figura 7.1, podem levar a resultados dos 

serviços nem sempre esperados ou planejados, podendo haver variabilidade ao longo do 

tempo. 

Neste sentido, Cabral (2008) afirma que a presença de um sistema de avaliação de processos 

focado no cumprimento da missão possibilitará o diálogo entre as exigências a serem  
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apresentadas e a qualidade social dos processos, que representam os interesses dos públicos 

constituintes expressos na missão. 

 

Portanto, é necessário estabelecer formas de controles sobre as práticas padronizadas. Uma 

forma efetiva de verificação de cumprimento às regras estabelecidas é o uso de verificação dos 

serviços por pessoa independente da ação. Esta verificação é registrada em formulário 

apresentado no Quadro 7.4. 

 

Quadro 7.4– Formulário para verificação de serviços 

A R NA A R NA A R NA A R NA A R NA A R NA

Nº

SERVIÇO:

NOME DO VERIFICADOR:

Legenda: A = Aprovado; R = Rejeitado e NA = Não aplicável

____________________________

Visto do Responsável

Descrição de não-conformidade Disposição DataResponsável

DESCRIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE E DISPOSIÇÃO

VISTO DO VERIFICADOR

Data:

VERIFICAÇÃO

Data:

VERIFICAÇÃO

Data:

VERIFICAÇÃO

Data:

VERIFICAÇÃO

Data:

VERIFICAÇÃONº ITENS A VERIFICAR

Data:

VERIFICAÇÃO

CIDADE:

LOCALIZAÇÃO:

LOGOMARCA CONTROLE DE SERVIÇOS
COMUNIDADE:

BENIFICIÁRIO:

 

 

Durante a verificação de serviços, caso encontre um resultado em desacordo ao requisito 

especificado (ITENS A VERIFICAR), conforme definidos nos Quadros 7.1 e 7.2, dependendo do 

tipo de serviço (principal ou de apoio) os responsáveis pela execução das atividades devem 

propor ação de disposição (campo inferior do formulário mostrado na Figura 7.10). 
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Estes registros devem ser analisados após a conclusão de cada serviço, para avaliar se há 

ocorrência de muitos desvios (atividades rejeitadas em relação aos itens verificados) com 

frequência, que justifique busca de causas e planejamento de ações corretivas, conforme 

apresentado na Figura 3.6 e Quadro 3.6, descritos no item 3.2.2 (capítulo 3 deste manual). 

Uma forma gráfica que demonstra a sequência de passos a serem tomados no tratamento de 

não conformidades é apresentada na Figura 7.12. 

 

 

Figura7.12– Sequência de passos para tratamento de não conformidade 

 

Semestralmente, é conveniente analisar se os padrões necessitam ser melhorados. Esta prática 

é descrita no próximo subitem. 

7.1.4 | Análise e melhoria de serviços e processos 

Peter Drucker (2006), em Administração de organizações sem fins lucrativos, alerta sobre as 

melhorias a serem incorporadas à gestão com esta afirmação: “Uma decisão é um 

compromisso com a ação. Porém, muitas decisões permanecem como boas intenções.” 
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Para que não ocorra tal fato, os dirigentes e gestores devem envolver os trabalhadores na 

análise dos dados obtidos no ciclo de controle, “C” do PDCA (Figura 7.1). Ao envolver pessoas 

na análise dos dados, os dados passam ao estágio de informação, pois a análise proporciona a 

reflexão de dados no cenário do espaço e tempo em que ocorrerem, para reflexão em relação 

à eficácia dos padrões estabelecidos. 

 

Drucker (2006), alerta para quatro fatos que podem levar ao insucesso nas decisões e ações, 

que são: 

 

1. Tentar vender a decisão ao invés de “oferecê-la”; 

2. Aplicar imediatamente a toda a organização, eliminando o estágio de teste; 

3. Nenhuma decisão está tomada até que alguém seja designado para executá-la. Alguém tem 

que ser responsável – com um plano de trabalho, uma meta e um prazo. As decisões não se 

efetivam por si mesmas, mas sim através de pessoas; 

4. Falta de comunicação, treinamento e ferramentas (recursos) para as pessoas que irão 

executar as ações. (DRUCKER, 2006) 

 

Ou seja, não basta traduzir as decisões na linguagem das pessoas que devem executar o 

trabalho; é preciso que ela se ajuste às conjecturas. É preciso embutir o novo comportamento 

nas instruções e nos treinamentos, para que se tornem padrão de trabalho. Além disso, é 

preciso fazer o acompanhamento, aproximar-se da frente de serviço onde ocorrem as ações e 

não ficar somente observando relatórios. 

Assim a introdução de melhorias nos processos e serviços pode ser observada na                

Figura 7.13, que apresenta uma sequência de passos a ser seguidos para introdução de 

melhorias. 
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Figura 7.13 – Sequência de passos para introdução de melhorias em processos e serviços 

 

Estabelecidos os passos para melhorias a serem introduzidas nos serviços e nos processos 

principais e de apoio, deve-se alertar sobre os riscos destas alterações serem realizadas sem os 

devidos cuidados como alerta Drucker (2008): 

A decisão sempre tem de ser protegida. Isso requer duas coisas. Em 
primeiro lugar, que você determine antecipadamente alternativas para 
voltar atrás se e quando as coisas derem errado. Em segundo, que você 
embuta na decisão a responsabilidade pelo recuo, ao invés de ficar 
discutindo a respeito de quem cometeu qual erro. Uma fraqueza das 
instituições sem fins lucrativos é que elas acreditam que têm que ser 
infalíveis – muito mais que as empresas. (Drucker, 2006) 

Neste contexto, a Fundação Nacional da Qualidade sugere algumas ferramentas/técnicas a 

serem aplicadas na identificação de oportunidades de melhorias, como mostra o Quadro 7.5. 
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Quadro 7.5 – Ferramentas e técnicas para identificar melhorias em processos e padrões 

 

PRÁTICA FINALIDADE FREQUÊNCIA

Auditoria de Sistema de Gestão

Identificar oportunidades de

melhorias decorrentes dos

resultados das auditorias que sejam

de desvios sistêmicos e/ou

crônicos.

    Semestral

Reuniões de análise estratégica

Analisar o alinhamento das práticas

e padrões em relação aos objetivos

estratégicos, como direção e

sentido, devendo estar coerentes e

integradas entre si.

    Anual

Reuniões de análise operacional

Refletir sobre o cumprimento de

metas para analisar a eficiência dos

padrões de trabalho, identificando

oportunidades de revisões pontuais

nos padrões.

    Mensais

Reuniões de verificação de serviços

Verificar a efetividade dos

processos e serviços em relação às

especificações e requisitos dos

beneficiários e comunidades,

identificando a necessidade de

recursos, revisões de padrões ou

treinamento de trabalhadores e/ou

voluntários.

    Ao término de cada serviço

 

 

Fonte: Adaptado de FNQ (2006), p.17 

 

Ao identificar as melhorias a serem introduzidas, pode-se utilizar um dos meios para introduzi-

las: 

 

 ROM – Relatório de Oportunidade de Melhorias (Quadro 3.6 – Modelo para tratar 

oportunidades de melhorias); 

 Plano de Ações (Quadro 2.2.2 – Modelo de Plano de Ações, capítulo 2). 

Como dito anteriormente, ao estabelecer as ações deve haver um acompanhamento 

frequente, previsto nestes próprios planos de introdução de melhorias. 

No próximo item será tratado como os dirigentes e gestores devem administrar os processos 

relacionados aos fornecedores. 
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7.2 | Processos relativos a fornecedores 

Para que a organização desenvolva seus processos e realize seus serviços, por vezes necessita 

de materiais e/ou serviços prestados por fornecedores que atendam às necessidades e 

requisitos estabelecidos para o produto/serviço oferecido à comunidade, como pode ser 

observado na Figura 7.14. 
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Figura 7.14 – Macroprocesso: fornecedor x organização x beneficiário 

 

A análise da Figura 7.14 permite observar que o fornecedor está fornecendo para o 

beneficiário de forma indireta. Neste sentido, as regras de proteção ao direito do consumidor 

podem incidir em toda relação caracterizada como relação de consumo, que ocorre quando 

uma parte pode ser classificada como consumidora e a outra como fornecedora. Quanto a esta 

relação, as informações disponíveis no Portal TSO – Terceiro Setor Online alertam que: 

A organização qualifica-se como consumidora ou fornecedora de produtos e serviços. 

A entidade terá resguardados seus direitos de consumidora, bem como caracterizadas suas 

obrigações de fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

observar os direitos básicos do consumidor, como a dignidade, proteção à vida, saúde e 

segurança, transparência, informação, liberdade de escolha, igualdade nas contratações, 

proteção contra publicidade enganosa ou abusiva, práticas abusivas, e, ainda, prevenção e 

reparação de danos morais e materiais, qualidade e segurança dos produtos e serviços etc. 

Ou seja, consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatária final, conforme disciplina o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. 
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Neste contexto, o fornecedor também é corresponsável na relação de fornecimento de 

produtos e serviços realizado pela organização do terceiro setor para os beneficiários. Neste 

contexto, este item irá tratar como a organização deve estabelecer práticas e padrões para a 

seleção e qualificação de fornecedores, regras de como eles devem ser avaliados em seu 

desempenho, e como a organização deve estimular o envolvimento e comprometimento de 

fornecedores com os valores e os princípios da organização. 

7.2.1 | Seleção e qualificação de fornecedores 

Segundo o Regulamento para qualificação de organizações do terceiro setor, como Oscip, em 

algumas situações a organização é dispensada de realizar seleção de fornecedores em virtude 

do valor da compra, geralmente abaixo de um salário mínimo, ou nas situações descritas no 

Manual de Construção do Regulamento de Compras e Contratações da Entidade Parceira, no 

item 3.1- Dispensa (Seplag-NCPO). 

Segundo este manual, a seleção de fornecedores, prestadores e adquirentes deve seguir as 

regras definidas abaixo. 

“O processo para a aquisição e alienação de bens, e para a contratação de obras e serviços, e 

locações a serem realizados, mediante critérios definidos no Ato Convocatório, julgamento e 

escolha de participantes previstos no Regulamento de Compras e Contratações da Entidade 

Parceira (RCC)da organização, deve prever a seleção de fornecedores que atendam a 

habilitação com a seguinte documentação:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, se pessoa 

jurídica;  

b) Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas (CNPJ);  

c) Certidão negativa ou documento que comprove a regularidade para com a fazenda federal, 

estadual e municipal do domicílio ou sede do proponente, na forma da lei;  

d) Certidão negativa junto ao instituto nacional de seguridade social - INSS e ao fundo de 

garantia por tempo de serviço - FGTS, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei.  
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NOTA: “A contratação de trabalhadores deve seguir a seleção prevista no Manual de 

Construção do Regulamento de Compras e Contratações da Entidade Parceira.” (item 8 do 

referido manual). 

Portanto, o critério de seleção de fornecedores deve seguir os requisitos definidos no Manual 

de Construção do Regulamento de Compras e Contratações da Entidade Parceira (Seplag) e 

regras a serem definidas no Regulamento de Compras e Contratações (Oscip), a ser elaborado 

pela organização. Um exemplo deste regulamento pode ser observado no sitio eletrônico do 

Instituto Elo, no endereço abaixo: 

http://www.institutoelo.org.br/site/files/arquivos/97fee1c1fab25e9099f4a89831a454be.pdf 

O procedimento para qualificação de fornecedores deve ser aplicado nos processos de 

aquisição, mantendo cadastro atualizado de fornecedores qualificados que considere o 

desempenho dos fornecedores em termos de qualidade e pontualidade na prestação de 

serviços e/ou entrega de materiais etc. 

Este cadastro pode ser monitorado por meio de planilha para auxiliar nos controles de datas 

de validades de documentos recomendados acima. 

Estabelecido o cadastro, os fornecedores devem ser continuamente avaliados a cada 

prestação de serviços ou entrega de materiais relevantes para os serviços prestados pela 

organização aos beneficiários e comunidade. Este assunto será apresentado no próximo 

subitem. 

7.2.2 | Avaliação de fornecedores 

Os fornecedores são elementos importantes no cumprimento da missão da organização, pois 

ao fornecerem serviços e/ou materiais com a qualidade esperada, contribuem com as 

mudanças de aspectos sociais da sociedade, gerando impactos favoráveis para melhoria de 

qualidade de vida dos beneficiários. 

Esta avaliação deve estar alinhada aos princípios norteadores da Administração Pública 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade e 

eficiência) e demais exigências legais. 

Alguns requisitos que devem ser usados na avaliação de fornecedores são: 
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 As contratações documentadas através de registros; 

 As especificações dos produtos/serviços adquiridos devem ser claras e compreendidas pelo 

fornecedor e pelo trabalhador que faz a verificação de recebimento destes produtos/serviços. 

 

Eventuais desvios (não atendimento às especificações) nos processos de aquisições, 

verificados no recebimento por meio de um procedimento formal com registro de conferência 

de: QUALIDADE, PRAZO DE ENTREGA e ATENDIMENTO/CONFIABILIDADE, devem ser 

analisados quanto à sua causa e quanto à necessidade de devolução, com registro no 

formulário ROM – Relatório de Oportunidade de Melhorias (Quadro 3.6 – Modelo para tratar 

oportunidades de melhorias, capítulo 3 deste manual). 

Neste sentido, a organização pode monitorar seus fornecedores pelo uso de indicadores 

propostos, como: 

 Percentual de fornecimentos em conformidade com os critérios de qualidade, prazo e 

atendimento; 

 Número de fornecedores que se mantêm qualificados no cadastro a cada ano; 

 Número de fornecedores qualificados por tipo de serviço e material a ser adquirido (não ter 

dependência ou exclusividade por fornecedores); 

 Giro de estoque (365 dias dividido pelo nº médio de dias de estoque de materiais); 

 Percentual (ou número) de fornecedores que participam com contribuições para os 

projetos da organização; 

 Economia: redução de preço pela negociação com fornecedores (preço planejado versus 

preço negociado). 

 

Para que a qualidade dos serviços da organização se mantenha pelo cumprimento de sua 

missão em promover melhorias na sociedade, os fornecedores relacionados à prestação de 

serviços para beneficiários devem ser informados de seu desempenho, por meio de reuniões 

ou comunicação por e-mail que relate pontos positivos e/ou pontos a melhorar na prestação 

de serviços ou fornecimento de materiais. Recomenda-se que estas informações sejam 

formalizadas, solicitando aos fornecedores, se necessário, retorno com o compromisso de 

melhorarem os fornecimentos nos itens apontados em desvio aos requisitos, nas verificações 

de recebimento. 

 



 
                                                                        Manual de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor 

Instituto Qualidade Minas | IQM | 2013                                                                                  Página 239 de 277 

Visando a qualidade dos serviços prestados, a organização deve envolver seus principais 

fornecedores nos princípios e fundamentos que norteiam a missão da organização, assunto a 

ser tratado no próximo subitem. 

 

7.2.3 | Envolvimento e comprometimento de fornecedores que atuam diretamente nos 

processos da organização 

 

A organização deve estabelecer uma política de relacionamento/ contratação de fornecedores 

clara, transparente e objetiva, que esteja alinhada aos princípios da administração pública 

apresentados a seguir. 

A Lei 14.870/03 determina que a entidade parceira de projetos com o Governo de Minas 

Gerais deve observar em todos os seus atos os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade e eficiência, mesmos 

princípios que regem a Administração Pública. A organização deve elaborar um Regulamento 

de Compras e Contratações, atendendo a estes princípios e ao fluxo de processo em 

atendimento às recomendações deste manual, especificamente ao item 7.1. 

Em conformidade a esta necessidade, recomenda-se que a organização mantenha o 

relacionamento com seus fornecedores respeitando os princípios constitucionais da 

administração pública, apresentados a seguir. O significado de cada um dos princípios que 

deve nortear o Regulamento de Compras e Contratações da organização são apresentados no 

Quadro 7.6 para que a organização mantenha uma relação ética com os mesmos. 
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Quadro 7.6 – Princípios da administração Pública 

PRINCÍPIO 

LEGAL
APLICABILIDADE

Legalidade Os atos da organização não podem contrariar os dispositivos legais.

Impessoalidade

Os atos da organização devem ser centrados na busca do bem público e

não no benefício individual ou personalizado, portanto, a análise e a

escolha da melhor proposta de fornecimento devem ser feitas com base em 

características qualitativas previamente definidas e em critérios objetivos

que impeçam a subordinação do resultado exclusivamente a considerações 

subjetivas dos encarregados do processo.

Moralidade

Os atos da organização devem, além de respeitar a legalidade, obedecer a

valores éticos socialmente adotados. Portanto, a entidade deve utilizar de

boa-fé nos instrumentos, atos e julgamentos utilizados ou exercitados em

todos os processos seletivos, vedando-se comportamentos ou

procedimentos que contrariem valores da ética.

Publicidade
Os atos da organização devem ser anunciados, publicados, visíveis e

transparentes para toda a sociedade.

Economicidade

Os atos da organização devem gerar, para o adquirente e para a sociedade

para qual ela serve, a melhor relação entre o benefício obtido (quantidade e

qualidade) e o custo da aquisição.

Razoabilidade

Os atos da organização devem obedecer a critérios aceitáveis do ponto de

vista racional, tendo o administrador liberdade de adotar a providência mais

adequada dentre aquelas cabíveis, não podendo ele, contudo, transpor os

limites estabelecidos em lei.

Eficiência

Os atos da organização devem contribuir para o pleno alcance dos seus

objetivos traçados - e dos resultados esperados, com o menor custo

possível.  

Fonte: Adaptado de Manual de Construção do Regulamento de Compras e Contratações da 

Entidade Parceira (2013), p.4 

 

É importante destacar que todos os dispêndios de recursos advindos de Termo de Parceria, 

quando firmados com o Governo de Minas Gerais, bem como de outras fontes existentes em 

razão deste, devem respeitar simultaneamente a todos estes princípios. 

Neste contexto, a organização deve seguir tais princípios e sensibilizar seus principais 

fornecedores de produtos e serviços em seus princípios internos como missão e valores, 

conforme determinações apresentadas no capítulo 1 – Liderança, deste manual. 

Estabelecidas as recomendações para estruturar os processos principais, processos de apoio, 

selecionar e qualificar fornecedores, além de sua avaliação e sensibilização para com os 

princípios organizacionais, resta à organização estabelecer práticas para gerir de forma 

eficiente os recursos financeiros aplicados nos serviços e produtos oferecidos à sociedade. 
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 Este assunto será tratado no próximo item, com atenção à perenidade da organização em 

cumprir sua missão junto à sociedade. 

7.3 | Processos econômico-financeiros 

Neste item serão tratadas as práticas de gestão necessárias para que as organizações sem fins 

lucrativos controlem seus recursos financeiros, que pela natureza da atividade é muitas vezes 

escasso.  

Diante deste cenário, é conveniente refletir-se sobre a mensagem dada por Peter Drucker 

(2006) sobre o tema Conversão de Boas Intenções em Resultados. Este autor afirma que as 

organizações sem fins lucrativos devem perenizar-se em suas missões com suporte em quatro 

coisas: um plano, marketing, pessoas e dinheiro. Sobre as três primeiras, este manual tratou 

em capítulos anteriores. 

No item relacionado a recursos econômico-financeiros, o autor afirma “Ninguém confia em 

você se você oferece algo de graça. Você precisa comercializar até mesmo o serviço mais 

benéfico.” Ao refletir sobre estas palavras, sabe-se que as organizações do terceiro setor 

devem fazer bom uso das ferramentas de marketing de maneira criativa, como apresentadas 

no capítulo 3 – Beneficiário e mercado, deste manual. O que as organizações foco deste 

manual fazem é fornecer serviços ou produtos, que  se transformam em valor para os 

beneficiários, e não simplesmente a “venda” de serviços.  

Ainda sobre o assunto recursos econômico-financeiros, é necessário que se reflita sobre o 

texto a seguir: 

“...uma organização sem fins lucrativos que se torna prisioneira do levantamento de dinheiro 

está com problemas sérios e também com uma séria crise de identidade. A finalidade de uma 

estratégia de levantamento de recursos é precisamente de possibilitar que a instituição realize 

sua missão sem subordiná-la a esse levantamento. É por isso que seu pessoal mudou o termo, 

de “levantamento de fundo” para “desenvolvimento de fundos”. 

Levantar fundo é sair por aí mendigando, pedindo dinheiro porque a necessidade é muito 

grande. Desenvolver fundo é criar um público que apóia a organização porque ela merece. 

Significa desenvolver aquilo que se chama de participação através de doações. (DRUCKER, 

2006) 

Com estas argumentações, o desenvolvimento de fundo além de apelar para o coração, 

precisa apelar para a cabeça e construir um esforço de equipe, partindo do exemplo da  
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liderança dos dirigentes e gestores, pelo zelo que tenham com os recursos econômico-

financeiros. 

Diante deste cenário, neste item serão propostas ações gerenciais para temas que causam 

impacto na sustentabilidade da organização, gestão de recursos para manter a organização em 

funcionamento, como aplicar os recursos nas ações estratégicas, e como se deve monitorar e 

controlar o desempenho financeiro da organização. 

7.3.1 | Gestão dos aspectos que causam impacto na sustentabilidade da organização 

Para tratar da gestão de aspectos e impactos (causa e efeito), é necessário conhecer o 

conceito de sustentabilidade dado pela FNQ (2011): 

Compreende ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres 

humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento econômico, social e material, sem agredir o meio ambiente e usando os 

recursos naturais de forma adequada para que eles se mantenham no futuro (FNQ, 2011). 

Diante deste conceito, as organizações do terceiro setor, conscienciosas de suas missões e 

responsabilidades na sociedade, devem refletir sobre os aspectos que podem causar impactos 

na sustentabilidade econômica da organização, como: 

 Dependência de poucas fontes de recursos; 

 Projetos de serviços sem adequado planejamento de equilíbrio de receitas e despesas; 

 Risco de ações trabalhistas por parte de trabalhadores e/ou voluntários que tenham 

realizado serviços; 

 Falta de proatividade em mostrar para a sociedade e benfeitores (doadores) os resultados 

de melhorias sociais alcançadas pelos serviços já prestados, ou seja, falta de reforço na 

imagem da organização, e por consequência falta de confiança e atratividade para novos 

fundos que financiem projetos que cumpram a missão da organização; 

 Falta de foco nas ações e querer realizar tudo em benefício da sociedade; 

 Colocar os escassos recursos onde não irá obter resultados sociais e econômico-financeiros. 

Os dirigentes e gestores devem refletir sobre a aplicabilidade destas possibilidades, 

considerando-as na análise de ambiente externo e interno durante o processo de formulação 

de estratégias, apresentado no capítulo 2 - Estratégias e planos, deste manual. 
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Em coerência a estes aspectos desfavoráveis, a organização deve procurar multiplicar as 

formas de financiamento para os projetos que focam as competências já desenvolvidas, e não 

ficar presa a apenas algumas fontes de recursos, pois neste caso, a finalização de um projeto 

ou programa pode ser “fatal” para a entidade, havendo risco de descontinuidade nos serviços 

prestados. 

Prestar contas a contento e monitorar a análise da prestação de contas, quando o financiador 

se tratar de órgão público, para que a entidade não seja bloqueada nos sistemas de cadastros 

do Estado. 

É preciso gerir com cuidado as provisões trabalhistas da entidade, atualizando mensalmente os 

recursos provisionados para as rescisões trabalhistas, evitando-se assim que a entidade seja 

surpreendida financeiramente com o fim de alguma atividade e/ou a saída de trabalhadores, 

ocasionando empréstimos de curto prazo que comprometam o fluxo de caixa. Para isto, deve 

resguardar-se de eventuais ações trabalhistas não aplicáveis, decorrentes do serviço 

voluntariado, pela atenção e cumprimento à Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que 

dispõe sobre o serviço voluntário. 

Os demais riscos de impactos desfavoráveis podem ser combatidos e/ou atenuados pelas 

ações estratégicas, já comentadas anteriormente. 

Como forma de controle das ações sociais, os recursos necessários e benefícios alcançados, a 

organização deve estabelecer controle sobre indicadores contábeis e econômico-financeiros, 

atualizados mensalmente ou pelo menos semestralmente. Este controle objetiva dar 

informações para a entidade sobre o alcance de seus objetivos ou condições de monitorar 

resultados, para tomar providências caso algum resultado fuja da normalidade histórica. 

Alguns indicadores recomendados são: 

 Solvência relativa (passivo total /ativo total); 

 Liquidez relativa (ativo corrente / passivo corrente); 

 Liquidez corrente (ativo circulante / passivo circulante); 

 Despesas com atendimento (despesas com atendimento / total de receitas); 

 Despesas de administração (despesas com administração / total de receitas); 

 Despesas de capacitação (despesas com capacitação / total de receitas); 

 Efetividade: Percentual de cumprimento do plano orçamentário anual; 

 Taxa de gastos com área meio dos projetos ou da organização; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.608-1998?OpenDocument
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 Eficácia do planejamento físico e financeiro (resultado/previsto); 

 Despesas de custeio de cada projeto relacionadas ao levantamento de fundos de cada um 

deles; 

 Sustentabilidade financeira: Custos fixos necessários para manter a entidade “viva”; 

No capítulo 8 – Resultados, serão apresentados os fatores a serem considerados na gestão 

destes indicadores, para que alcancem os objetivos planejados de forma efetiva no 

cumprimento da missão da organização. 

7.3.2 | Gestão dos recursos financeiros para atender às necessidades operacionais 

Para verificar a execução dos orçamentos elaborados, é preciso construir demonstrativos nos 

mesmos formatos da previsão com os valores efetivamente gastos. Ao fazer a comparação 

entre a previsão e a execução dos gastos, de preferência mensalmente, a organização terá 

uma boa noção do custo do projeto ou programa ao seu final. 

Caso na comparação seja identificado que o valor executado está maior do que o previsto no 

período analisado, é importante fazer uma projeção dos custos ao término da execução do 

projeto. Se o total de gastos for maior do que o previsto,deve-se rever os custos planejados 

para redirecioná-los ao nível aceitável. Caso não seja possível, é preciso que a direção decida a 

respeito da possibilidade de ampliação das receitas, tornando o projeto mais atrativo aos 

benfeitores (doadores) e buscar novos fundos (recursos).    

Para que o controle de recursos seja efetivo, sugerem-se contas bancárias separadas para cada 

projeto ou área de atuação, para facilitar o controle financeiro e a prestação de contas. 

Sugere-se evitar movimentações financeiras entre projetos ou áreas de atuação, 

principalmente se envolver financiadores diferentes, uma vez que isso pode caracterizar 

empréstimos, normalmente vedados por órgãos públicos. 

Diante deste cenário, é recomendado que a organização elabore e controle um fluxo de caixa 

na frequência anual, semestral, trimestral e mensal. Esta atualização e resultados alcançados 

devem ser apresentados aos dirigentes pelo gestor responsável pelas contas, para análise, 

tomada de decisões e planejamento de ações, como proposto no quadro 2.2.2 – Modelo de 

Plano de Ações (Capítulo 2 deste manual).  

No item seguinte, será apresentado como a organização deve avaliar a aplicação de recursos 

financeiros em novos projetos, ou a continuidade dos atuais programas em andamento. 
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7.3.3 | Definição de recursos financeiros e avaliação de investimentos para suportar 

estratégias e planos de ação 

Apesar de ser difícil a obtenção de fundos, é importante que se consiga fontes financiadoras 

para os custos básicos de manutenção da sede da entidade com seus custos fixos. Dessa 

forma, eventuais superávits devem ser direcionados para essas despesas. Se possível, é 

interessante fazer uma reserva financeira para eventuais momentos de escassez de recursos. 

Quando os recursos ultrapassam as questões financeiras relatadas anteriormente, é preciso 

alocar os recursos restantes de acordo com o planejamento estratégico. Nesse caso, é preciso 

que os dirigentes busquem as ações que possibilitem a efetividade dos processos, programas 

e/ou projetos. Para tanto, é interessante que a entidade já possua, ou então calcule, o custo 

de cada uma dessas ações e o impacto esperado pela sua execução. 

É importante ter atenção na ocorrência dos gastos de execução dessas ações, pois podem ser 

iniciados gastos fixos com as mesmas que precisarão ser custeados futuramente. Como 

exemplo pode ser citado a compra de um computador, que aumentará o gasto com energia 

elétrica, manutenção de insumos (papel e tinta de impressão) e futuramente precisará de 

manutenção desta infraestrutura. 

Em relação a novos investimentos de recursos, doados ou conquistados, Drucker (2006) afirma 

que os dirigentes devem tornar a missão da organização atrativa para novos fundos. Alguns 

critérios sugeridos para manter e melhorar esta atratividade são: 

 Dar visibilidade às necessidades das comunidades e beneficiários alvo; 

 Tornar evidente a eficiência da gestão da organização para gerar credibilidade; 

 Desenvolver ações de longo prazo que mantenham a sustentabilidade da organização, por 

exemplo, as comunidades já assistidas ou em assistência podem contribuir com voluntários 

que acreditam na causa; 

 Desenvolver fundos, significa que os dirigentes devem ser o exemplo em participar de 

contribuições de recursos; 

 Transparência nas contas da organização, tornando público o balanço contábil; 

 Mostrar os resultados sociais alcançados pela eficiência dos projetos desenvolvidos na 

comunidade, pelos depoimentos de beneficiários. 
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Como dito anteriormente, focar não somente os sentimentos ligados ao coração e enfatizar a 

eficiência lógica da organização que trabalha para a missão de tornar a sociedade melhor, por 

ensinar a pescar e não somente entregar o peixe (sustentabilidade das comunidades). Neste 

contexto, a organização deve passar a educar os doadores, mostrando-lhes por que, para que 

e para quem as ações relacionadas à missão da organização são realizadas. Esta prática visa 

conquistar doadores fieis que acreditam na causa tanto ou mais que seus dirigentes, obtendo 

com isto massa crítica para que a razão de ser da organização e ela mesma sejam perenes. 

O assunto seguinte tratará de assegurar a saúde financeira da organização pela gestão do 

desempenho do orçamento. 

7.3.4 | Elaboração de orçamento para assegurar o atendimento do desempenho financeiro 

esperado 

O orçamento da entidade deve ser pelo menos anual e separado por projetos ou áreas de 

atuação. Em cada orçamento devem-se prever as receitas e os gastos, demonstrando 

mensalmente essas movimentações financeiras, formando o fluxo de caixa. É preciso verificar 

no orçamento se não há momentos em que não haverá em caixa recursos para custear os 

gastos, pois quando isso ocorrer é preciso fazer alterações para se evitar empréstimos de curto 

prazo.    

Este plano orçamentário deve ser elaborado pelos dirigentes e gestores, pelo planejamento 

anual nos meses de outubro a dezembro, para o exercício do ano seguinte, com atualizações 

mensais. Para que o controle seja eficaz, é necessário estabelecer um plano de contas que 

classifique as despesas e receitas por áreas/setores e projetos, com devida classificação destas, 

e controle por meio de aplicativo específico (software) ou planilha eletrônica (Excel), 

dependendo das condições estruturais da organização. 

Sempre que possível é importante vincular os gastos às ações do Programa de Trabalho, 

permitindo à Gestão saber o custo de cada item a ser executado. De certo que alguns custos 

são indiretos e de difícil apropriação às atividades, mas os custos diretos já podem auxiliar a 

tomada de decisão. 

Os orçamentos precisam ser revistos, do estágio atual até o final, sempre que ocorrerem 

alterações nos programas de trabalho que norteiam estes orçamentos, ou quando há uma 

redução das receitas vinculadas.  
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7.4 | Considerações finais 

Gerir processos nada mais é que administrar problemas. Os dirigentes e gestores que não 

gostam da turbulência de cada dia e almejam a zona de conforto, devem se questionar e 

refletir se estão no tipo de organização que desejam para si e para a sociedade. 

Este capítulo tratou de conceitos relacionados a processos que darão subsídios para gerir as 

práticas e alcançar os resultados planejados.  

A gestão de processos mostrou que os resultados são consequência do trabalho proativo sobre 

as variáveis causais: material, mão de obra, método, meio social, meio legal e movimento 

social. Em outro aspecto, trabalhar proativamente não é ser mero expectador, mas agir antes 

que os fatos desfavoráveis se concretizem, para tornar os efeitos previsíveis da maneira que se 

aproximem do que foi planejado, pois é raro que um plano se concretize na sua integra sem 

que sejam necessárias ações de correção de rumos (direção e sentido). 

A Figura 7.15 mostra a relação sistêmica entre os subprocessos (processos principais, apoio, 

relacionados a fornecedores e financeiros) que se interagem pela aplicação de requisitos que 

exigem práticas de gestão ordenadas e organizadas de forma planejada e controlada. 
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Figura 7.15– Diagrama de gestão dos processos 
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Enfim, gerir organizações sem fins lucrativos difere-se das demais, pois exige dos dirigentes, 

gestores e pessoas da força de trabalho, a criatividade, o amor à causa, disciplina, 

discernimento e coragem para tomar decisões, além de se comprometer com as ações e 

realmente pegar na “massa”... ir para a frente de serviços, pois é lá que as coisas acontecem! 

O capítulo final (8–Gestão de Resultados) mostrará como a organização de posse de padrões 

de trabalho com planejamento das práticas de gestão, deve administrar os resultados 

representados por dados qualitativos ou quantitativos, para que estes atendam aos objetivos 

traçados de forma contínua em tendência favorável e às vezes melhor que outras organizações 

que se possa comparar. 
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8 | GESTÃO DE RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as formas como as organizações devem gerir os resultados 

de indicadores de desempenho de práticas gerenciais apresentadas nos primeiros sete 

capítulos. O objetivo de fazer gestão sobre os resultados de processos e práticas gerenciais é 

assegurar que estes sejam eficientes.  

Como foi mostrado nos demais capítulos, a administração de resultados relaciona-se 

diretamente com o fundamento da gestão denominado geração de valor, pois a efetividade 

das práticas de gestão é evidenciada quando ocorre valor agregado para as partes 

interessadas, que leva à perenidade da entidade. Outros fundamentos da gestão também 

relacionados são: orientação por processos e informações, devido ao monitoramento aplicado 

aos processos de transformação para assegurar o cumprimento das ações e resultados 

esperados; além deste fundamento, a visão de futuro aplicada aos objetivos estratégicos é 

demonstrado pelo estabelecimento de indicadores de desempenho que monitoram os planos 

estratégicos de curto e longo prazos. 

Portanto, a palavra chave é a efetividade de práticas de gestão que sejam eficientes e eficazes. 

Neste contexto, Pimenta, Saraiva e Corrêa (2008) afirmam que mesmo pelo pressuposto de 

que as organizações do terceiro setor não visem o lucro, elas estão no mercado em que a 

característica é a concorrência pela busca de receitas, a necessidade de sobrevivência, a 

orientação para a demonstração de resultados. Estes fatos justificam o uso de algumas 

técnicas de gerenciamento desenvolvidas para empresas privadas, com devida adequação e 

respeito aos objetivos fins das organizações do terceiro setor, que é a ação social para o bem 

estar de beneficiários. 

Cabral (2008), em relação à gestão de resultados, afirma: 

Controlar resultados em organizações do terceiro setor é estabelecer 
relações com o exterior, aferindo interesses e expectativas dos públicos 
constituintes, conforme as tendências de publicização dos trabalhos das OTS 
– Organizações do Terceiro Setor. Por exemplo, no que concerne à 
sobrevivência financeira, os doadores apresentam-se por confiança na 
missão e nos objetivos. Assim, os resultados devem ser controlados e 
revertidos em resultados qualitativos para a sociedade. CABRAL (2008). 
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Sobre este assunto, Cabral (2008) ainda afirma que a presença de um sistema de avaliação de 

processos focado no cumprimento da missão possibilitará o dialogo entre as exigências a 

serem apresentadas e a qualidade social dos processos, que representam os interesses dos 

públicos constituintes expressos na missão. 

De acordo com o Guia Referencial para Medição de Desempenho e 

Manual para Construção de Indicadores, 2009, uma boa gestão é aquela 

que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e 

intenções. E, alcançar resultados, é atender às demandas, aos interesses e 

às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações. No 

entanto, os resultados não acontecem por acaso, pois governos, organizações públicas, 

políticas, programas e projetos não são auto orientados para resultados. Assim como, também 

não basta apenas definir bem os resultados, pois não são auto executáveis. Portanto, a 

implementação passa a ser a variável crítica. 

Diferentes pesos são atribuídos a diversos fatores promotores de resultados, tais como 

consciência estratégia (formulação compartilhada e comunicação da estratégia), liderança 

(capacidade de influenciar e mobilizar pessoas), estrutura (definição clara de competências, 

áreas e níveis de responsabilidade), processos (definição detalhada de procedimentos), 

projetos (desdobramento de resultados em ações que perpassam estruturas e processos que 

se submetem a regimes intensivos de monitoramento), contratualização (pactuação de 

resultados mediante mecanismos de monitoramento e avaliação, e incentivos), pessoas 

(dimensionamento de equipes, capacitação, comprometimento, alinhamento de valores), 

tecnologias de informação e comunicações (inovação e integração tecnológicas, automação), 

recursos financeiros (disponibilidade, previsão e regularidade de fluxo). 

Assim, a principal questão concentra-se em como fazer os resultados serem obtidos e, para 

isso, faz-se necessário harmonizar todos esses fatores sob o abrigo de um modelo robusto de 

gestão para resultados.  

Os atributos ideais de um modelo de gestão para resultados 

Um modelo ideal de gestão para resultados deve ser dinâmico no sentido de não se limitar 

apenas a definir e mensurar resultados (Halachmi, et al,1996, NEELY, 2007). Gerir resultados 

significa defini-los ( a partir de um planejamento abrangente) alcançá-los (mediante processos 

claros de implementação) monitorá-los e avaliá-los ( a partir de controles, acompanhamentos 

e ajustes decorrentes). 
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Adicionalmente, um modelo de gestão para resultados deve ser abrangente (BOYNE et al 

2006, Neely 2007) e basear-se num conceito amplo de desempenho que englobe tanto os 

esforços quanto os resultados propostos, pressupondo que não há resultados sem 

alinhamento de esforços. Gerir o desempenho, não significa não apenas monitorar os 

resultados propostos, mas também promover o alinhamento dos esforços para os resultados 

desejados. 

Por fim, mas não menos importante, um modelo de gestão para resultados deve ser 

multidimensional (BOYNE et al 2006; NEELY 2007)  ou seja, levar em conta suas múltiplas 

dimensões de esforço (processos, recursos, estruturas, sistemas informacionais, e 

principalmente, pessoas) para alinhá-los aos resultados. 

Gestão e Mensuração do Desempenho (manual) 

Segundo uma abordagem abrangente, o desempenho pode ser compreendido como esforços 

empreendidos na direção de resultados a serem alcançados. A equação simplificada é: 

desempenho = esforços + resultados. 

Uma vez definido desempenho, o conceito de gestão do desempenho precisa ser qualificado. 

A gestão do desempenho constitui um conjunto sistemático de ações que buscam definir o 

conjunto de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades necessários para seu 

alcance, incluindo‐se a definição de mecanismos de alinhamento de estruturas 

implementadoras e de sistemática de monitoramento e avaliação. 

A mensuração é parte essencial de um modelo de gestão do desempenho. Mas, não é apenas 

a ação que apura, em sentido estrito, por meio de indicadores, valores ou medidas dos 

esforços e resultados. Um sistema de mensuração deve ir além da geração de indicadores 

(que, em princípio, nunca é trivial) e permitir:  

a) a geração de indicadores em distintas dimensões de esforços e resultados, com diferentes 

pesos entre estes (uma vez que representam medidas de distintas importâncias); e  

b) a geração de uma nota para cada indicador (o que requererá não apenas apurar o valor do 

indicador no ato da medição, mas comparar o valor apurado com um valor‐meta, seja 

correspondente a uma meta propriamente dita, seja correspondente a um benchmark), 

que expresse uma medida relativa medida atual em relação a uma medida “ideal”). 

Trata‐se, assim de uma mensuração agregada e ponderada que permitirá a geração de uma 

medida síntese do desempenho, uma nota global, que, de certa forma, carrega consigo um 

componente avaliativo (do real apurado em relação a um ideal). 
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Modelos e Indicadores 

Um modelo é um recurso analítico com o propósito de representar a realidade a partir da 

definição de um conjunto de variáveis (ou aspectos da realidade que se pretende representar, 

aspectos estes que podem ser vistos/definidos/medidos de forma quantitativa ou qualitativa, 

por meio de indicadores. 

Modelos são, portanto, um conjunto de indicadores relacionados. Indicadores são métricas 

que proporcionam informações sobre o desempenho de um objeto (seja governo, política, 

programa, organização, projeto etc.), com vistas ao controle, comunicação e melhoria. 

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e 

avaliação das organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem 

acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 

problemas, necessidades de mudança etc. 

A FNQ (2002) propõe a ideia de indicadores direcionadores (drivers), relacionados aos fatores 

causais dos processos, e os indicadores que medem os objetivos do processo (outcomes), que 

pode ser observado na Figura 8.1. Nesta figura, representando o macroprocesso de uma 

organização do terceiro setor, de forma genérica, temos por exemplo os seguintes indicadores. 
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Figura 8.1 – Relação de Causa e Efeito para indicadores de desempenho 

 

O Guia Referencial também comenta a importância de selecionar e validar os indicadores com 

as partes interessadas para a obtenção de um conjunto significativo de indicadores que 

propicie uma visão global da organização e represente o desempenho da mesma.  

Todos os indicadores de desempenho devem ter metas, podendo ser definida mais de uma 

meta por indicador. As metas têm como objetivo serem suficientes para assegurar a efetiva 

implementação da estratégia, por exemplo, de Governo (nível macro), de política (nível meso) 

ou de organização (nível micro). 

As metas contêm uma finalidade, um valor e um prazo. A finalidade de cada meta é enunciada 

no detalhamento do indicador e expressa um propósito da organização. Um estado de futuro 

esperado em um determinado período. Para isso, as metas devem ser: alcançáveis; 

desafiadoras; diretas; negociáveis; fundamentadas em séries históricas, tendências e 

benchmark. 

Considerando que os indicadores se desdobram em toda a organização, faz-se necessário 

estabelecer responsáveis para acompanhar e divulgar os resultados de cada indicador. 
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INDICADOR

MOVIMENTO 

SOCIAL

INDICADOR

MATERIAL

INDICADOR
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DRIVERS:
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Em relação à gestão de toda a organização, que objetiva práticas de gestão norteadas em 

direção e sentido à excelência, deve monitorar o desempenho destas práticas estratificadas 

em resultados: 

 Resultados econômico-financeiros;  

 Resultados relativos a beneficiários, doadores e ao mercado; 

 Resultados relativos à sociedade; 

 Resultados relativos às pessoas; 

 Resultados relativos a processos; 

 Resultados relativos a fornecedores. 

Estes assuntos serão tratados em cada item deste capítulo. Mas para que isto ocorra é 

necessário conhecer os conceitos de análise de fatores na gestão de resultados. Estes 

conceitos são apresentados no Quadro 8.1. 

 

Quadro 8.1 – Fatores de análise de resultados 

FATOR DE 

DESEMPENHO
ENTENDIMENTO DO CONCEITO

Relevância

São resultados de indicadores de objetivos

estratégicos, ou relacionados diretamente às

necessidades de partes interessadas, ou medem o

desempenho de práticas de gestão importantes,

considerando-se o perfil da organização.

Tendência

Fator relacionado ao comportamento dos resultados

ao longo do tempo. A tendência fica configurada

quando a série histórica de dados tem no mínimo três

resultados consecutivos com comportamento

ascendente ou descente ao longo do tempo.

Nível atual

Refere-se à comparação de resultados com outras

organizações que já alcançaram nível de excelência,

ou comparar com média de mercado, ou um desafio

(meta) que supere os resultados históricos, mas com

respeito ao cenário de mercado. Esta comparação

deve ter o cuidado de fazer a devida adequação do

resultado comparado com o perfil da organização.
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A Figura 8.2 ilustra estes fatores, pois em uma organização do terceiro setor, com foco em 

ações sociais nas comunidades carentes de uma cidade de médio porte é considerado 

relevante. Os demais fatores, tendência e nível atual podem ser observados em destaque no 

gráfico.  

 

 

 

Figura 8.2 – Fatores de desempenho: Relevância; Tendência e Nível Atual 

 

A escolha de indicadores de resultados a serem considerados relevantes pode ser realizada 

pelo uso da planilha mostrada na Figura 8.3, após a aplicação da relação de influências entre 

os pares de indicadores de resultados. Nesta análise pode ser usado os seguintes valores, “2” 

(forte relação), “1” (média relação) e “0”  (fraca relação). Aqueles indicadores de resultados 

que tiverem maior número de fortes relações de influencias podem ser considerados 

relevantes pelos gestores e dirigentes. Esta análise de relações deve ser realizada pelos 

dirigentes e gestores em processo de consenso. A Figura 8.3 mostra esta planilha a ser usada 

na definição de indicadores relevantes. 
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Figura 8.3 – Escolha de indicadores de resultados relevantes 

 

Após a escolha de indicadores de desempenho dos processos, o gestor deve levantar dados 

por meio de folhas de verificação (formulários ou planilhas) para elaborar, de preferência, 

tabelas ou gráficos que demonstrem os resultados, conforme modelos apresentados na Figura 

8.4 e Figura 8.5-a; Figura 8.5-b e Figura 8.5-c. 
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Indicador Unidade 

Polaridade 

(melhor) 

Período de monitoramento 

Meta 
Resultado 

Referencial 

Organização 

Referencial 
J F M A M J J A S O N D 

Satisfação 

beneficiário

s 

% 

 

85     90      92 85 88 Organização 

“Y” 

Imagem 

pública 

% 

 

75  69   78   82   87 80 75 Organização 

“Z” 

Problema 

solucionado 
Nº 

 

5 3 3 7 2 5 8 2 2 2 1 3 9 NA NA 

 

Figura 8.4 – Exemplo de apresentação de resultados de indicadores de desempenho 

 

Fonte: FNQ (2008), p. 14 

Nota: “NA” – Não Aplicável 
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Figura 8.5 - a – Exemplo de apresentação de resultados de indicador de desempenho 

Fonte: Modificado de Campos (2004), p. 108 

Análise Crítica: 
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Observa-se evolução em série histórica nos últimos três anos com tendência favorável, mas no 

ano de 2012 o nível esteve abaixo do referencial em 5%. No ano de 2013 ocorre tendência 

favorável e resultado final em média melhor que a meta estabelecida para o ano. 
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Figura 8.5-b  – Exemplo de apresentação de resultados de indicador de desempenho 

Fonte: Modificado de Campos (2004), p. 108 

 

Análise Crítica: 

Nota-se que os resultados de Imagem Pública estiveram adversos nos últimos três anos e com 

resultado em 2012 inferior ao referencial em 8%. No ano de 2013 após o mês de março/13 

ocorre uma tendência favorável com resultado do ano em média bem próximo da meta de 

80%. 
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Figura 8.5-c  – Exemplo de apresentação de resultados de indicador de desempenho 

Fonte: Modificado de Campos (2004), p. 108 
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Análise Crítica: 

Os resultados de número de problemas resolvidos nos anos de 2010 a 2012 decresceram, 

demonstrando a eficiência das ações tomadas. Durante o ano de 2013 não se nota tendência, 

mas o resultado médio final superou a meta. 

Na sequencia dos próximos itens serão apresentadas orientações para que os dirigentes e 

gestores apliquem análises nos resultados de processos e tomem decisões e ações para 

intervir quando for necessário. 

8.1 | Gestão de resultados econômico-financeiros  

Devido à natureza das organizações do Terceiro Setor, que se constituem como empresas 

privadas, mas sem fins lucrativos e de atuação em prol do interesse público, é necessário fazer 

uma ressalva, pois a maioria dos indicadores econômico-financeiros não são adequados para 

demonstrarem resultados das organizações do Terceiro Setor. 

Alguns indicadores de liquidez podem se aplicar às organizações do terceiro setor, dentre eles 

a liquidez corrente e a liquidez imediata. 

O índice de liquidez corrente confronta os ativos aos passivos circulantes, determinando a 

capacidade de pagamento de curto prazo. 

 Índice de liquidez corrente = ativo circulante / passivo circulante. 

Já o índice de liquidez imediata confronta as disponibilidades (caixa e bancos) com as 

obrigações de curto prazo (passivo circulante) demonstrando a capacidade de pagamento 

imediato. 

 Índice de liquidez imediata = disponibilidades / passivo circulante. 

Estes indicadores podem ser considerados inadequados quando estiverem abaixo de 1 

(demonstrando dificuldades financeiras para cumprimento das obrigações) ou quando 

estiverem muito alto, pois demonstra que os recursos arrecadados para execução de 

atividades de interesse público não estão sendo aplicados. 

Dentro da teoria de indicadores de endividamento existem alguns que podem ser adequados 

às organizações do Terceiro Setor como o índice de participação de capitais de terceiros sobre 

o ativo total, garantia do patrimônio social ao capital de terceiros e a composição dos exigíveis. 

O índice de participação de capitais de terceiros sobre o ativo total, dá-se pela divisão do total  
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de capital de terceiros pelo total de ativo da organização (MARION, 2006). Como a própria 

composição do indicador demonstra, este indicador traduz o percentual de ativo da 

organização financiado com capital de terceiros. 

 Índice de participação de capitais de terceiros = capital de terceiros / total de ativos. 

A garantia do patrimônio social ao capital de terceiros representa a quantidade de capital de 

terceiros, garantida pelo patrimônio social da organização. 

 Garantia do patrimônio social ao capital de terceiros = patrimônio social / capital de 

terceiros. 

Ainda em relação ao endividamento, tratando da composição dos exigíveis, podemos listar 

indicadores de relevância para organizações do Terceiro Setor, pois estes exigíveis podem ser 

relacionados tanto a financiamento direto de projetos que já tiveram recursos financeiros 

previamente direcionados pelos seus financiadores, como passivos desvinculados ao objeto de 

projetos financiados e que na maioria dos casos está ligado a atividades financeiras. 

Desta forma temos dois indicadores para o cálculo da composição de exigíveis: 

 Composição dos exigíveis (tipo de obrigação) = passivos onerosos / total das obrigações 

Onde os passivos onerosos são aqueles desvinculados dos projetos dos projetos financiados 

(geralmente ligados a atividades financeiras de empréstimos) 

Quanto menor este indicador melhor. A diferença entre 100% e o valor deste indicador nos 

indica a composição dos exigíveis em relação aos passivos não onerosos, que seriam as 

despesas ligadas diretamente a projetos financiados, que tem polaridade maior-melhor. 

Outros indicadores econômico-financeiros que podem ser utilizados são: 

A composição das origens de recursos por tipo de agente financiador objetiva identificar o 

percentual das origens de recursos oriundos de doações de pessoas físicas e de pessoas 

jurídicas. Esses indicadores possibilitam a identificação do perfil do principal mantenedor da 

instituição e sua dependência em cada um deles.  

O índice de doações de pessoas físicas identifica o percentual de doações que a organização 

recebe de pessoas físicas, relacionando o valor de doações de pessoas físicas com o total de 

doações recebidas no período.  

 Índice de doações de pessoas físicas = doações de pessoas físicas / total das doações  
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O índice de doações de pessoas jurídicas possibilita analisar o percentual de doações que a 

organização recebe de pessoas jurídicas, relacionando o valor de doações de pessoas jurídicas 

com o total de doações recebidas no período.  

 Índice de doações de pessoas jurídicas = doações de pessoas jurídicas / total das doações  

Como geralmente o montante de recursos financiados por pessoas jurídicas é maior que o de 

pessoas físicas, aquelas organizações que possuem estratégias de financiamento baseadas 

neste tipo de doação (pessoa física) geralmente têm uma dependência menor de um número 

restrito de financiadores. 

Já organizações que se orientam e direcionam suas ações na execução de projetos financiados 

por pessoas jurídicas em sua maioria precisam mensurar o grau de dependência que estão 

assumindo frente aos seus financiadores, portanto, existe um indicador de extrema relevância 

neste sentido que é o índice de dependência do mantenedor. 

 Índice de dependência do mantenedor = doações do mantenedor “X” / total de doações. 

Este é um indicador de risco, pois mede o grau de dependência da organização frente a um 

mantenedor específico, o ideal é que este indicador seja de polaridade menor-melhor. 

Outro bom indicador relacionado às atividades das organizações do Terceiro Setor é o índice 

de gastos administrativos: 

 Índice de gastos administrativos = despesas administrativas / receita operacional bruta. 

Lembrando que o ideal é que tenha uma boa metodologia estabelecida para calcular o que são 

gastos administrativos que geralmente envolvem as áreas de apoio da organização, como 

pagamento de pessoal, aluguel, água, luz telefone, dentre outros. 

Este indicador também tem a polaridade menor-melhor, haja vista que quanto menos se gasta 

com despesas administrativas, mais recursos estarão disponíveis para as despesas finalísticas 

dos projetos a serem executados. 

Em contraponto ao índice de gastos administrativos temos o indicador índice de aplicação em 

projetos sociais que identifica o percentual de recursos aplicados em projetos sociais: 

 Índice de aplicação em projetos sociais = total de aplicação em projetos / receita 

operacional bruta. 
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Já o indicador investimento unitário por projeto permite identificar qual investimento 

realizado para cada objeto específico: 

 Investimento unitário por projeto = gasto total do projeto / número de pessoas atendidas. 

Com isso sabemos o valor investido para atender cada pessoa em um projeto específico. 

Esta gama de indicadores de desempenho econômico-financeiro permite aos dirigentes e 

gestores escolherem aqueles relevantes para o perfil da organização. 

8.2  | Gestão de resultados relativos a beneficiários, doadores e ao mercado 

Esta sessão de indicadores é de extrema relevância para as organizações do Terceiro Setor, 

pois os beneficiários são a razão de ser da existência delas, e os doadores e o mercado são 

quem financiam as atividades delas propiciando a sua existência. O Quadro 8.2 demonstra a 

medidas essenciais de Resultados da ótica dos beneficiários e dos doadores. 

 

QUADRO 8.2 – Objetivos de indicadores de desempenho 

 

A PERSPECTIVA DO CLIENTE - 

MEDIDAS ESSENCIAIS DE 

RESULTADO

INDICAÇÃO

Participação de mercado 
Reflete a proporção de projetos num determinado mercado

(em termos de doadores, valores gastos ou atendimentos). 

Captação de doadores 
Mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade com

que um projeto atrai ou conquista novos doadores. 

Retenção de doadores 

Controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade

com que um projeto retém ou mantém relacionamentos

contínuos com seus doadores. 

Satisfação dos doadores ou

beneficiários 

Mede o nível de satisfação dos doadores ou beneficiários de 

acordo com critérios específicos de desempenho dentro de

um projeto. 

Mede o resultado de um projeto, depois de deduzidas as

despesas necessárias para sustentar e levantado o

impacto social desenvolvido. 

Indicadores que demonstrem os resultados finalísticos

alcançados com os projetos executados são extremamente

importantes para mostrar aos doadores e à sociedade a

efetividade da sua organização.

Resultados dos projetos 
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Os indicadores podem medir ou revelar aspectos relacionados a diversos 
planos como: vida social (individual, coletiva ou familiar), relações (social, 
política, econômica ou cultural), aspectos (tangíveis ou intangíveis), 
relevância, qualidade e intensidade e sentido das mudanças (VALARELLI, 
1999b). 

Eles variam de acordo com o ângulo que se quer avaliar: eficiência (boa 
utilização dos recursos), eficácia (alcance dos resultados previstos), 
efetividade (benefícios ou mudanças gerado) ou impacto (influencia em 
outras áreas) (TACHIWAZA, 2007).  

8.3 | Gestão de resultados relativos à sociedade 

A série Cadernos Rumo à Excelência, da Gestão® (MEG) da FNQ - Fundação Nacional da 

Qualidade- 2008, apresenta os resultados relativos à sociedade   através dos principais 

indicadores referentes relativos à responsabilidade  socioambiental, á ética e ao 

desenvolvimento social.  

A título de exemplo e para servir de orientação genérica na definição dos indicadores a serem 

utilizados, são apresentados no Quadro 8.3 exemplos de indicadores adequados, cuja 

utilização deverá ser objeto de análise pela organização, para definir sua aplicabilidade ou não. 

Os condicionantes básicos para esta escolha são o perfil da organização e as suas estratégias. 

Quadro 8.3 - Exemplos de indicadores sociais 

INDICADORES DEFINIÇÃO

Conformidade social 
Pontuação obtida pelo sistema de avaliação do Instituto Ethos (ou 

equivalente)

Imagem pública
Percentual de entrevistados em pesquisa que declaram ter imagem

positiva sobre a responsabilidade pública da organização.

Investimento / recursos alocados em 

responsabilidade social

Valor investido em programas sociais (incluindo o tempo

disponibilizado do pessoal interno), dividido pela receita.

Benefícios dos programas sociais
Benefício obtido pela sociedade com o programa (diminuição dos 

problemas / número de pessoas atingidas)

Custo ambiental

Custo dos danos causados ao Meio Ambiente no período de um

ano, divididos pela receita. Estes custos incluem: Multas e sanções

aplicadas pela sociedade + Correção de danos tais como limpeza

de vazamentos, descontaminações, indenizações / custos relativos à

interrupções de atividades

Conformidade ambiental

Percentual de requisitos atendidos divididos pelo total de requisitos

totais aplicáveis baseados na legislação e nos compromissos

ambientais assumidos.

Investimentos / recurso alocados em 

gestão ambiental

Valor investido em gestão ambiental (incluindo o tempo

disponibilizado do pessoal interno), dividido pela Receita. Risco

ambiental

Divulgação Valor dispendido para divulgar as ações sociais e ambientais.  
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Os indicadores de responsabilidade social são instrumentos utilizados na organização para 

direcionar suas estratégias (KARKOTLI; ARAGÃO, 2004, p.101). Segundo Zarpelon (2006, p.22) 

“são dados e informações que permitem aos gestores definir, através da análise, os cenários 

para determinada situação”. Assim, através desses indicadores pode-se avaliar o 

comportamento social empresarial com os públicos relacionados.  

Por sua vez, o comportamento ético e organizacional baseia-se em alguns 
pontos  prioritários: na aplicação dos princípios éticos a todos os 
relacionamentos que a organização mantém (interno e externo) e na 
formação da consciência ética-social dos colaboradores perante seus 
parceiros e seu público-alvo (MURARO; LIMA, 2003). 

Segundo Tenório (2004) os indicadores de responsabilidade socioambiental são métodos de 

avaliação que as empresas têm para verificar o seu nível de envolvimento com questões sócio 

ambientais. Os indicadores usualmente utilizados pelas organizações são: o balanço social, a 

demonstração do valor adicionado e as certificações de responsabilidade socioambiental. 

As organizações do 3º setor, estão cada vez mais preocupados em medir seus desempenhos 

relacionados a: valores e transparência, público interno, meio ambiente, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e sociedade, que são as sete dimensões da 

responsabilidade socioambiental corporativa. Com isso esses órgãos nos permitem identificar 

o nível de atuação e o grau de comprometimento com as questões sociais, ambientais e éticas.  

8.4 | Gestão de resultados relativos às pessoas 

No acompanhamento de indicadores relativos às pessoas existem dois índices que são de 

extrema importância. Eles estão ligados à rotatividade dos trabalhadores nas organizações e 

ao absenteísmo que trata da ausência ao trabalho. 

A rotatividade de trabalhadores nas organizações geralmente incorre em gastos diversos, pois 

o trabalhador que deixa a organização já possui certos conhecimentos em relação à atividade 

realizada que o seu substituto ainda terá que adquirir, sendo que para isso haverá necessidade 

de investimento em capacitação e certamente um tempo mínimo para que este novo 

trabalhador se familiarize com suas novas atribuições e responsabilidades. Aliados a estas 

despesas podemos citar também a rescisão trabalhista, gastos com recrutamento e seleção 

dentre outros. 

Existem várias fórmulas para o cálculo de rotatividade de trabalhadores nas organizações 

vamos propor aqui um bem simples, mas bastante efetivo: 

 Rotatividade = (nº de afastamentos x 100) / média de empregados 
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Este indicador tem a polaridade menor – melhor e para se conseguir diminuir a rotatividade 

nas organizações é necessário se fazer uma análise dos fatores que estão estimulando este 

fenômeno e posteriormente propor soluções para combater esta situação. 

Em relação ao absenteísmo refere-se a ausências, atrasos e saídas antecipadas no trabalho 

sendo justiçadas, injustificadas ou ainda justificáveis que reflete uma redução da carga de 

trabalho total da organização. 

O cálculo do absenteísmo total pode ser dividido em dois índices específicos, que seriam o 

absenteísmo de atrasos (e/ou saídas antecipadas) e o absenteísmo de ausência. 

 

 Índice de absenteísmo de atraso = [atrasos no mês / total de horas (todos os 

trabalhadores)] x 100 

 Índice de absenteísmo de ausência = [faltas no mês / total de dias de trabalho (todos os 

trabalhadores)] x 100 

 

Com isso o cálculo do absenteísmo geral da organização será o somatório dos dois índices 

expressos acima. 

Existem também indicadores voltados para avaliar as atividades de capacitações e de 

desenvolvimento de pessoal e dos sistemas de trabalho, dentre eles podemos citar: tempo 

para atendimento a pedido de admissão, eficácia da seleção de novos trabalhadores (% de 

pessoas contratadas que permanecem após período de experiência), medição do êxito dos 

treinamentos realizados na prática (pode ser medido diretamente pela melhoria de 

indicadores de processos interno ou indiretamente com entrevistas aos gestores de 

trabalhadores que foram capacitados), dentre outros. 
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Quadro 8.4 - Exemplos de indicadores de gestão de pessoas 

INDICADORES DEFINIÇÃO

Nível de satisfação das pessoas da força de trabalho

(trabalhadores e voluntários)

Percentual de requisitos com nível bom e ótimo em

relação ao total de requisitos pesquisados.

Nível de experiência em projetos sociais
Número médio de anos de experiência de

trabalhadores e voluntários em projetos sociais.

Proatividade de pessoas
Total de sugestões dadas sobre o número de

pessoas (trabalhadores e voluntários) no projeto.

Retenção de pessoas-chave

Número de pessoas-chave que saíram

espontaneamente nos últimos 12 meses dividido

pelo número total de pessoas-chave.

Volume de treinamento
Número de horas de treinamento dividido pelas horas

disponíveis no projeto.

Bem-estar de pessoas (trabalhadores e voluntários)

Número de pessoas satisfeitas com os benefícios

internos, dividido pelo total de pessoas atendidas na

entidade.

Segurança ocupacional
Taxa de frequência e gravidade de acidentes do

trabalho.  

 

8.5 | Gestão de resultados relativos a processos principais e apoio 

Nesta categoria de indicadores pode-se alocar todo e qualquer indicador específico para a 

instituição e sua realidade de atuação, segundo CRUZ et al (2009). CRUZ considera alguns 

indicadores essenciais, aqui apresentados como exemplos: composição da origem dos recursos 

por tipo de agente financiador, índice de dependência do mantenedor, percentual de gastos 

administrativos, índice de aplicação em projetos sociais e investimento unitário por projeto. 

Em relação aos processos também temos os indicadores relacionados aos processos tratados 

no capítulo 7 deste manual que merecem grande atenção, pois estão diretamente 

relacionados às atividades das organizações do Terceiro Setor, como exemplo podemos citar o 

índice de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações - RCC que as Oscips que 

possuem termo de parceria precisam cumprir, sendo que este inclusive, faz para das metas 

cobradas nas reuniões periódicas de avaliação dos Termos de Parceria. Este indicador tem a 

polaridade maior melhor sendo que as organizações devem sempre buscar o cumprimento 

total do RCC, ou seja, 100%. 

Outros indicadores de resultados são apresentados como exemplos no Quadro 8.5. 
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Quadro 8.5 - Exemplos de indicadores de processo principais e de apoio 

INDICADORES DEFINIÇÃO

Percentual de conformidade dos processos a

cada mês

Número de processos verificados em

conformidade sobre o total de processos

verificados no mês.

Percentual ou número de projetos estratégicos

executados a cada ano

Percentual de projetos estratégicos concluídos no

prazo, a cada ano.

Número de problemas solucionados (número de

Relatórios de Oportunidades de Melhorias

concluídos - ROM) a cada mês

Mede a quantidade de soluções concluídas sobre

o número de problemas levantados e tratados em

relatório ROM.

Número de beneficiários atendidos pelos projetos

Mede a abrangência do projeto na comunidade

pela quantidade e pessoas atendidas pelos

serviços sociais.

Mede o Índice de Desenvolvimento Humano -

Municipal, disponível no sítio eletrônico:

< www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH>

Número médio de horas investidas em

capacitação por pessoa (trabalhador e/ou

voluntário)

Total de horas em treinamentos multiplicadas pelo

total de pessoas treinadas, dividida pelo total de

pessoas da força de trabalho.

Número de pessoas beneficiadas a cada projeto

ou a cada ciclo anual

Total de pessoas contempladas com serviços,

somados todos os projetos, durante o ano.

Evolução do número de voluntários que aderem à

causa (missão) a cada semestre

Total de pessoas que aderem voluntariamente aos

serviços sociais.

Atratividade: número de voluntários por projeto Quantidade de voluntários em cada projeto.

Proporção entre trabalhadores/voluntários e

número de beneficiários atendidos (capacidade de

atendimento)

Somatório de todos os trabalhadores e voluntários

sobre o total de pessoas beneficiadas. Mede a

produtividade e eficiência dos serviços.

Percentual de cumprimento de programação do

projeto em relação a prazo

Total de serviços concluídos no prazo sobre o

total de serviços programados por período.

Percentual de satisfação dos benfeitores

(doadores)

Nível de satisfação entre bom e ótimo sobre as

expectativas colocadas para o projeto.

Resultados dos projetos 

Indicadores que demonstrem os resultados

finalísticos alcançados com os projetos

executados são extremamente importantes para

mostrar aos doadores e à sociedade a efetividade

da sua organização.

Conforme a abrangência do projeto, análise do

IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal)

 

8.6 | Resultados relativos a fornecedores 

Como foi tratado no capítulo 7 deste manual, os fornecedores são elementos importantes no 

cumprimento da missão da organização, pois ao fornecerem serviços e/ou materiais com a 

qualidade esperada contribuem com as mudanças de aspectos sociais da sociedade, gerando 

impactos favoráveis para melhoria de qualidade de vida dos beneficiários. 

Neste sentido, a organização pode monitorar seus fornecedores pelo uso de indicadores 

propostos, como: 
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 Percentual de fornecimentos em conformidade com os critérios de qualidade, prazo e 

atendimento; 

 Número de fornecedores que se mantêm qualificados no cadastro a cada ano; 

 Número de fornecedores qualificados por tipo de serviço e material a ser adquirido (não ter 

dependência ou exclusividade por fornecedores); 

 Giro de estoque (365 dias dividido pelo nº médio de dias de estoque de materiais); 

 Percentual (ou número) de fornecedores que participam com contribuições para os 

projetos da organização; 

 Economia: redução de preço pela negociação com fornecedores (preço planejado versus 

preço negociado). 

8.7 | Considerações finais 

Como foi apresentado no capítulo gestão de resultados, a organização deve direcionar 

esforços em equipe de dirigentes, gestores, trabalhadores e voluntários para focar a 

efetividade das práticas de gestão. Ou seja, os esforços serão em vão se não houver foco, 

discernimento e análise crítica para interpretar os dados coletados, para tornem informações 

que apoiam as decisões. Sobre este assunto, Oliveira (2001) mostra na Figura 8.6 como ocorre 

este processo de análise de dados.  

Ou seja, após a coleta de dados é necessário que ocorra um tratamento analítico ou estatístico 

para que seja uma informação válida em subsidiar as decisões do gestor. Tomadas as decisões, 

deve-se estabelecer ações, responsáveis e prazos em planos de ação e devido 

acompanhamento destes planos, para assegurar a efetividade das decisões tomadas. 

DADOS

TRATAMENTO

INFORMAÇÕES

DECISÕES

AÇÕES

RESULTADOS 
EFETIVOS

 

 Figura 8.6 – Processo de análise de dados e decisões 
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Nesta linha de pensamento, a FNQ (2008) alerta sobre as armadilhas que podem induzir os 

gestores em controlar resultados em excesso, esquecendo-se de tratar prioritariamente os 

processos e indicadores de desempenho importantes, ou seja, aqueles escolhidos como 

relevantes para a organização. Diante desta possibilidade o Quadro 8.4 mostra algumas 

armadilhas e as formas de evitá-las. 

Quadro 8.6 – Principais armadilhas a evitar na gestão de indicadores de resultados 

ARMADILHA FORMAS DE EVITAR

“Quanto mais informações melhor”. 

(Excesso de dados, muitas informações, 

muitos sistemas).

Considerar os poucos vitais e evitar os muito 

triviais pelo uso da planilha mostrada na Figura 

8.Y.

“O que realmente conta é o contentamento 

do doador e controle financeiro”. (Foco 

exclusivo ou predominantemente na 

captação de recursos financeiros)

Considerar que os resultados financeiros são 

resultantes e, portanto dependente dos 

indicadores direcionadores, que incluem todas 

as partes interessadas.

“O importante é controlar os processos de 

preparação” (Foco nos processos internos, 

sem correlação com as necessidades das 

partes interessadas)

Estabelecer uma “árvore de indicadores” de 

forma a considerar os processos de agregação 

de valor, conforme mostrado no capítulo 2 – 

Estratégias e Planos.

“Todos os indicadores relevantes devem 

ser utilizados para avaliar o desempenho”. 

(Nem todos os indicadores relevantes 

possuem adequada correlação com o 

sistema de consequências da 

organização).

Cada pessoa procura agir com base na forma 

como seu desempenho é avaliado. Verificar se o 

indicador, embora adequado a um processo em 

particular, não direciona as pessoas para um 

comportamento não alinhado às estratégias da 

organização. Não desconsiderar a visão 

sistêmica, focando exclusivamente determinado 

processo.  

Fonte: Adaptado de FNQ (2008), p.7 

 

Portanto, para gerir resultados necessita que os gestores tenham visão holística e pensamento 

sistêmico, pois os resultados são sinais que demonstram algo que esteja ocorrendo nas 

atividades e processos. Fazer a gestão com foco somente em resultados não possibilitará a 

entidade, a perenidade, a sustentabilidade e a tendência de melhorias ao longo do tempo.  

Os resultados devem ser vistos como termômetros que sinalizam o momento em que o gestor 

deve interferir nos aspectos causais no desenvolvimento de atividades, quando necessário. 

Ou seja, os resultados serão favoráveis por consequência da boa gestão e não como objetivo 

fim. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Como foram apresentados os modelos de práticas gerenciais, todas as ações devem ser 

pautadas na ética e não usar o modelo de Gestão pela Excelência como um marketing 

somente para melhorar a imagem da organização, e sim como meio para melhorar a eficiência, 

a eficácia e a efetividade no uso de recursos humanos e financeiros para o bem-estar da 

comunidade. 

Outro fato a ser considerado, é sobre a gestão de pessoas, em que deve levar em conta o 

profissionalismo e perfil para o exercício do voluntariado, quando necessário. Quanto a outras 

formas de contratação de pessoas na força de trabalho como profissionais prestadores de 

serviços (empregados), deve-se tomar cuidado com a absorção de profissionais 

desempregados e/ou aposentados no primeiro e no segundo setor, pois Tenório (1999) citado 

por Cabral (2008), alerta que ao procurarem sobreviver acabam levando posturas gerenciais 

de orientações mercadológicas para espaços que são fundamentados em orientação dialógica 

sem a devida adequação aos propósitos, como missão, visão e valores das organizações do 

terceiro setor. 

O dirigentes devem estar atentos às necessidades da sociedade para desempenhar projetos 

em acordo às competências da organização, devidamente alinhados às estratégias 

previamente traçadas, evitando assumir compromissos nos quais não tenham experiências, o 

que pode prejudicar a imagem da entidade junto à sociedade. 

Neste manual foram recomendadas diversas práticas de gestão, que necessitam estar 

padronizadas e muitas vezes formalizadas para servir de referencial em capacitação de pessoas 

da força de trabalho ou identificar oportunidades de melhorias. Portanto, é necessário 

envolver todos os níveis de pessoas da organização para trabalhar em equipe no mapeamento 

de processos, para formalizá-los em documentos apropriados (regimentos, regulamentos, 

procedimentos, instruções, etc.), obtendo desta forma sinergia e comprometimento com a 

causa. 
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Interagindo em todos os requisitos de práticas de gestão mostradas em cada capítulo, foi visto 

que é fundamental manter um sistema de informação e conhecimento que flua entre as 

estruturas da organização para manter a interdependência entre os processos 

harmoniosamente trabalhando para o alcance de resultados relevantes, com tendências 

favoráveis ao longo do tempo, e quando apropriado superar as metas internas e se tornar um 

referencial de excelência. Agindo assim, os beneficiários, comunidades, sociedade e doadores 

terão orgulho da organização parceira de seus projetos. 

Estas últimas recomendações podem ser notadas na Figura 9.1, pelo arranjo dos critérios de 

gestão em uma instituição sem a devida organização e a outra que aplica as recomendações, 

com método da busca da melhoria continua (ciclo PDCA). Nota-se que a evolução do 

compromisso com os requisitos de excelência até atingir a excelência, as estruturas e 

processos se organizam e trabalham sistematicamente em direção e sentido aos resultados 

organizacionais e sociais. 

Ou seja, a organização que planeja, treina e prepara as pessoas, desenvolve as atividades 

conforme os padrões, controla seus processos por verificações e indicadores de desempenho, 

identifica oportunidades de melhorias e as trata com ações corretivas ou preventivas. 

Consegue assim, resultados que mantêm a entidade perene e sustentável financeiramente, 

ambientalmente e socialmente.  
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Figura 9.1 – Evolução das práticas de gestão rumo à excelência
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