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““Ao longo de um ano de atividades, 
o Projeto significou um espaço de 
construção, preposição e também 
de interpretação entre os agentes 

das entidades participantes”

“
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Esta publicação é um relato de experiência bem-sucedida sobre 
o Projeto Qualificação para a Sustentabilidade, promovido pela 
Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes) 
e patrocinado pela Petrobras para o Terceiro Setor no Estado.

O objetivo dos trabalhos foi capacitar 18 instituições, que possuem 
projetos patrocinados pela Petrobras, para uma atuação com 
melhores resultados, sem perder o foco nas causas sociais, 
econômicas e humanitárias que defendem.

Neste documento, estão informações, registros e depoimentos 
colhidos durante o Projeto, que teve duração de um ano (2014 e 2015)  
e já trouxe mudanças relevantes nos processos internos das 
entidades participantes. 

A expectativa é que estes relatos sirvam de referência para outras 
iniciativas similares, por meio do compartilhamento de experiências 
e peculiaridades da relação entre Terceiro Setor e a iniciativa privada.

Compartilhando experiências

APRESENTAÇÃO



A Fundaes tem um papel abrangente e 
desafiador de fortalecer o Terceiro Setor no 
Espírito Santo, acolhendo-o e apoiando-o na 
estruturação das organizações sociais filiadas, 
incentivando o trabalho em rede e articulando 
ações e parceiros que tragam melhorias para o 
segmento cumprir os seus objetivos.

Foi com este propósito que a Federação 
desenvolveu o Projeto Qualificação para a 
Sustentabilidade, com o patrocínio da Petrobras. 
Além de ser uma oportunidade de identificar 
e apoiar no enfrentamento dos principais 
desafios do Terceiro Setor, foi uma forma de 
aprimorar a interlocução e a interação com 
a iniciativa privada, mostrando que ela pode 
e deve contribuir para o desenvolvimento de 
organizações sociais com ações efetivas.

Ao longo de um ano de atividades, o Projeto 
significou um espaço de construção, proposição 

O desafio do trabalho 
articulado

e também de interação entre os agentes das 
entidades participantes, elevando o nível 
de conhecimento e de capacitação para que 
fossem percebidas oportunidades de melhorias 
na gestão das organizações e no atendimento 
às demandas sociais, sem perder o foco no 
seus compromissos com o desenvolvimento 
socioeconômico, cultural, ético e político.

Inclusive, para viabilizar a participação 
destes agentes, que na maioria das vezes são 
sobrecarregados de trabalho devido à escassez 
de pessoas e recursos das entidades, criamos 
uma metodologia inovadora adequada a esta 
realidade, conforme também fica demonstrado 
neste relato.

Sabemos que este Projeto é o início de uma 
longa caminhada das entidades participantes, 
mas ele já mostra o seu potencial transformador. 
Os depoimentos aqui contidos revelam resultados 

MENSAGEM DA PRESIDENTE
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Cynthia Molina
Presidente da Fundaes

animadores, com aperfeiçoamento das práticas 
a partir dos novos conhecimentos adquiridos.
Os impactos já provocados reforçam que 
o nosso objetivo inicial foi alcançado ao 
desenvolver este Projeto em parceria com a 
Petrobras, demonstrando também a força da 
cooperação entre o Terceiro Setor e a iniciativa 
privada. 

O desafio, agora, é que estas organizações 
integrem-se, desenvolvam-se e capacitem-se 
ainda mais para as melhorias contínuas. Esta é 
a chave para o fortalecimento do Terceiro Setor, 
um segmento cada vez mais demandado e 
promissor quanto à sua capacidade de inclusão 
e de gerar desenvolvimento socioeconômico 
justo e equilibrado.

“Sabemos que este Projeto 
é o início de uma longa 

caminhada das entidades 
participantes, mas ele já 

mostra o seu potencial 
transformador”.



Visando fortalecer o Terceiro Setor com uma gestão mais 
empreendedora e técnica, o Projeto Qualificação para a 
Sustentabilidade foi promovido de julho de 2014 a agosto de 2015. 
Dividido por regiões que recebem influência da Petrobras, o trabalho 
contemplou organizações sociais com atividades patrocinadas pela 
estatal no período, sendo três no Norte, quatro no Sul e 11 na Grande 
Vitória.

Com conhecimento da necessidade de capacitação do Terceiro 
Setor, ao elaborar o projeto propusemos cinco tópicos prioritários: 
Planejamento Estratégico, Gestão, Plano de Avaliação, Captação 
de Recursos e Plano de Comunicação. Entre as opções sugeridas, 
a Petrobras financiou dois módulos – Planejamento Estratégico e 
Modelo de Gestão – que eram os mais urgentes e os que foram 
executados com atividades teóricas e práticas para as entidades 
participantes ao longo de um ano. 

Qualificação diferenciada 
pelo trabalho de campo

MENSAGEM DA COORDENADORA
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Metodologia inovadora

Para a Fundaes, este Projeto representa um marco importante pelo 
seu diferencial ao propor uma metodologia inovadora que viabilizasse 
a participação das entidades, mesmo que tenham equipes enxutas 
e demandas de trabalho que geralmente as impedem de marcar 
presença em programas desta magnitude.

Além da oportunidade de aprendizagem oferecida às 18 organizações 
sociais, este Projeto já é uma referência no Espírito Santo pela 
experiência com trabalho de campo. Sabíamos que só aula teórica 
não seria suficiente para uma transformação nessas organizações, 
e reforçamos a relevância de um acompanhamento dentro das 
instituições, com uma carga horária mais flexível e adaptável à 
realidade delas.

Por isto, adotamos a seguinte metodologia: os módulos teóricos em 
sala de aula foram complementados pela atuação de supervisoras 
de campo dentro das entidades, orientando, acompanhando, 
monitorando e ajudando a superar os desafios de colocar em prática 
os novos conhecimentos. Essa presença das supervisoras também 
contribuiu para a socialização das informações, fazendo com que os 
participantes das oficinas ampliassem a discussão com o restante 
das equipes das instituições que não puderam estar presentes.

“Sabíamos que só aula teórica não 
seria suficiente para uma transformação 

nessas organizações, e reforçamos a 
relevância de um acompanhamento dentro 

das instituições, com uma carga horária mais 
flexível e adaptável à realidade delas”.



Mudanças

Observamos o esforço dos participantes 
em encontrar soluções para aproveitar a 
oportunidade de qualificação. Como resultado 
imediato, percebemos uma mudança de 
comportamento das equipes das instituições 
contempladas. Internamente, as reuniões 
passaram a ser mais frequentes e com 
a participação de todos os funcionários, 
associados e diretores, discutindo e levantando 
propostas conjuntamente num ambiente 
democrático e colaborativo. Controles e 
processos internos foram melhorados com 
planos de ação, planejamentos e modelo de 
gestão, entre outras ferramentas do meio 
empresarial e pouco conhecidas no Terceiro 
Setor. 

Ao preencher esta lacuna e mostrar o caminho 
para aprimorar a sistematização e a gestão, o 
projeto teve o mérito de gerar uma expectativa 
de um futuro sustentável e com melhores 
resultados para as organizações sociais e suas 
causas, em geral filantrópicas e solidárias.

Regina Maria Santos Murad
Coordenadora pedagógica do Projeto

Rodas de Conversa

Entre julho e agosto de 2015, o Projeto foi 
encerrado com a realização de seminários, 
chamados de Rodas de Conversa, onde os 
representantes das organizações sociais fizeram 
uma reflexão sobre o que aprenderam e o que 
mudou em suas atividades após a qualificação. 
A partir destas apresentações e questionários 
de avaliação, pudemos constatar os níveis de 
conhecimentos adquiridos e do quanto evoluíram 
as organizações sociais participantes.

Uma das estratégias que adotamos ao longo 
das atividades foi estabelecer tarefas para as 
instituições realizarem e evidenciarem na prática 
o que aprenderam na teoria. No balanço final, 
constatamos que a nossa meta foi batida: 80% 
das entidades cumpriram todos os exercícios. 
Para a Fundaes, este indicador revela o sucesso 
do Projeto, principalmente se considerarmos os 
desafios enfrentados pelas organizações sociais 
em suas rotinas diárias.

Em geral, elas trabalham com equipes enxutas e 
têm muita demanda de atendimento, sobrando 
pouco tempo para atividades extras. Mesmo com 
este cenário, a maioria das entidades liberou 
dois funcionários para participar das atividades 
propostas pelo Projeto. 
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Juliane Aguilar de Castro Alves 
Petrobras – Unidade de Operações de E&P do Espírito Santo

O Projeto Qualificação para a Sustentabilidade resultou do desejo em 
comum da Petrobras e da Fundaes de firmar uma parceria para contribuir 
com o desenvolvimento do Terceiro Setor no Estado do Espírito Santo. 
Após alguns encontros para trocas de ideias, surgiu a proposta de 
se elaborar um roteiro de qualificação em gestão que pudesse ser 
aplicado junto às organizações não governamentais com projetos sociais 
patrocinados pela Petrobras no Espírito Santo. 

Nessas discussões, chegou-se a uma proposta inédita tanto para 
a Fundaes quanto para a empresa e também para as instituições 
participantes. Os resultados foram muito bons, gerando aprendizado 
e qualificação para todos os envolvidos: equipes das entidades 
participantes, da Fundação e da Petrobras.

Avaliamos que a metodologia aplicada no Projeto mostrou-se bastante 
eficaz para as organizações sociais. Elas tiveram a oportunidade de 
aprender em classe com os professores e colegas e, depois das aulas 
teóricas, puderam aplicar os novos conhecimentos nas suas organizações, 
de modo participativo, com a ajuda das supervisoras de campo. 

As análises de alguns coordenadores dos projetos sociais patrocinados 
pela Petrobras também reforçam estas avaliações, relatando o alcance de 
resultados muito satisfatórios a partir da aplicação dos conhecimentos 
adquiridos no projeto Qualificação para a Sustentabilidade e a 
oportunidade de apresentar a respectiva metodologia para outras 
organizações irmãs.

Por tudo isso, consideramos que todos os esforços pela 
viabilização do Projeto Qualificando para a Sustentabilidade 
foram válidos e que o resultado geral foi muito compensador.

Metodologia inovadora com
resultados compensadores

MENSAGEM DA PETROBRAS



Objetivo

O Projeto Qualificação para a Sustentabilidade 
teve por objetivo a capacitação de organizações 
sociais para um gerenciamento mais eficiente 
de seus processos e recursos, contribuindo para 
o alcance de melhores resultados a partir de 
parâmetros mínimos de um modelo gerencial 
capaz de dar às organizações um perfil mais 
empreendedor.

Com este propósito, o Projeto teve como 
produto definido a elaboração do Planejamento 
Estratégico pelas entidades participantes 
durante a qualificação, fazendo com que elas 
adquirissem uma visão global de si mesmas e 
identificassem pontos a serem avançados na 
gestão.

Alcance e critérios de seleção

O Projeto contemplou 18 organizações sociais 
localizadas em 13 municípios ao longo do litoral 
capixaba, indo de Conceição da Barra (Norte) 
a Marataízes (Sul), além de municípios não 
litorâneos de Cariacica, Colatina e Cachoeiro de 
Itapemirim.

As entidades participantes atuam com geração 
de renda e oportunidades de trabalho, educação 
para a qualificação profissional e garantia de 
direitos da criança e do adolescente. Elas já 
tinham patrocínio e apoio da Petrobras e, por 
isto, foram selecionadas para o Projeto.  
O público-alvo foram os gestores, funcionários 
e voluntários das instituições contempladas, 
totalizando 34 participantes.

Para a execução do trabalho, as entidades foram 
organizadas em três turmas por região: Norte, 
Sul e Grande Vitória. Com este arranjo, criou-se a 
oportunidade de os participantes se conhecerem, 
se aproximarem e fortalecerem o segmento do 
Terceiro Setor por região, através de ações mais 
integradas.

Projeto Qualificação 
para a sustentabilidade

OPORTUNIDADE

Dezoito organizações sociais capixabas patrocinadas pela Petrobras 
foram contempladas e capacitadas para uma gestão empreendedora.
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Metodologia

O Projeto utilizou uma metodologia que 
uniu teoria e prática. Ela aconteceu em três 
momentos: primeiro, houve uma discussão 
teórica; depois, a oficina de fixação do 
aprendizado; e por último, a ida de supervisoras 
de campo para dentro das instituições 
envolvendo todos os diretores, técnicos e 
voluntários. 

Baseada nos fundamentos da Educação 
Permanente, que tem o processo de trabalho 
como seu objeto de transformação, a 
metodologia parte da reflexão sobre a realidade 
e as necessidades do serviço para formular 
estratégias visando à superação de desafios e às 
melhorias no atendimento ao público.

No caso do Projeto Qualificação para a 
Sustentabilidade, a metodologia alternou a 
discussão teórica (a transmissão de conceitos e 
instrumentos em duas oficinas – Planejamento 
Estratégico e Gestão do Terceiro Setor – 
ministradas por professores universitários para 
a fixação dos conhecimentos adquiridos entre os 

O Projeto utilizou uma 
metodologia que uniu teoria e 

prática. Baseada nos fundamentos 
da Educação Permanente, que tem 

o processo de trabalho como seu 
objeto de transformação

participantes) e a prática, fazendo com que 
no final os representantes das organizações 
tivessem experimentado os conceitos e levado 
as ferramentas básicas para o Planejamento 
Estratégico e a Gestão de suas instituições. 

Com este propósito, após cada oficina, 
foram realizadas assessorias individuais 
por supervisores de campo com visitas 
periódicas a cada entidade e também por 
meio digital. Estas assessorias permitiram 
que os conteúdos apreendidos no processo 
de capacitação fossem gradativamente 
experimentados, incorporados e praticados 
pelas organizações sociais com a orientação 
e o acompanhamento das supervisoras de 
campo. 

Desta forma, cada entidade se mobilizou 
no sentido de fazer as adequações às suas 
realidades e necessidades específicas, 
identificando pontos a serem melhorados, 
realizando ajustes diversos ou criando novos 
processos afim de responder às melhorias.



Visitas às instituições para realização de pesquisa diagnóstica e relatório com 
os desafios e as potencialidades das instituições.

Preparação e planejamento do trabalho didático e pedagógico.

Elaboração das ferramentas de monitoramento e avaliação.

Divulgação e organização das turmas por região (Norte, Sul e Grande Vitória). 

Aplicação do pré-teste e relatório de análise dos resultados. 

Realização da Oficina do Planejamento Estratégico, com 30 horas para cada 
turma (Norte, Sul e Grande Vitória).

Aplicação das ferramentas de monitoramento e avaliação, com relatório de 
análise dos resultados.

Assessoramento prático em Planejamento Estratégico pelas supervisoras de 
campo, com cerca de 70 horas para entidades de cada turma.

Aplicação das ferramentas de monitoramento e avaliação com relatório de 
resultados e análise.

Realização da Oficina sobre Gestão do Terceiro Setor, com 30 horas para cada 
turma (Norte, Sul e Grande Vitória).

Aplicação das ferramentas de monitoramento e avaliação, com relatório de 
análise dos resultados.

Assessoramento prático em Modelo de Gestão pelas supervisoras de campo, 
com cerca de 70 horas para entidades de cada turma.

Aplicação das ferramentas de monitoramento e avaliação, com relatório de 
análise dos resultados.

Encontro Final de Apresentação do Trabalho Elaborado (Rodas de Conversa) 
por turma e aplicação de pós-teste para avaliação do nível de aprendizagem 
adquirido a partir do pré-teste.

Relatório de análise dos resultados.

Etapas do Projeto

Equipe técnica do Projeto

Regina Maria Santos Murad // Coordenadora pedagógica

Alexandre Reis Rosa // Professor da Oficina de Planejamento Estratégico

Luciene Sales Senna  // Professora da Oficina de Gestão Social

Karyne Barros, Márcia Benezath e Maria da Conceição Spirito // Supervisoras de campo

Entidades 
participantes

PASSO A PASSO
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Entidades 
participantes

Acacci • Associação Capixaba Contra 
o Câncer Infantil – em Vitória

A Acacci tem como objetivo oferecer às 
crianças e aos adolescentes portadores 
de câncer, bem como às suas famílias, um 
programa de assistência integral, abrangendo 
as dimensões física, social, econômica, 
psicológica e espiritual. Além de proporcionar 
hospedagem e alimentação para até 30 
pacientes com acompanhante na Casa de 
Apoio anexa à sua sede, a instituição promove 
ações integradas visando buscar maior 
perspectiva de cura e suprir a ausência de uma 
política social para as famílias de pacientes 
envolvidos no tratamento oncológico infanto-
juvenil.

Aces • Ação Comunitária do Espírito 
Santo  – em Vitória

A Ação Comunitária do Espírito Santo 
(Aces) tem o compromisso de fortalecer 
o desenvolvimento social e humano, 
promovendo, fortalecendo e apoiando ações 
da sociedade civil organizada que visam ao 
desenvolvimento de projetos de promoção 
humana em todo o Estado. 

Entre as atividades realizadas pela 
instituição, destacam-se diagnóstico, 
avaliação e capacitação de organizações 
não governamentais (ONGs); elaboração, 
execução e gestão de projetos sociais; cursos 
de iniciação profissional; orientação sobre 
responsabilidade social para empresas, 
diagnóstico comunitário; orientação de 
entidades para captação de recursos; 
assessoria técnica; como utilizar incentivos 
fiscais e o Fundo para a Infância e a Juventude; 
e apresentações culturais.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Entidades participantes

APABB • Associação de Pais, Amigos e Pessoas 
com Deficiência, de Funcionários do Banco do 
Brasil e da Comunidade – em Vitória

Integrada a uma rede por diversos estados, a 
instituição mantém um núcleo em Vitória, onde 
realiza diversas ações em favor de pessoas com 
deficiência e de suas famílias. São projetos de 
assistência social, de capacitação profissional e de 
inclusão no mercado de trabalho, de lazer e esportes. 
Também trabalha na defesa de seus direitos e 
contribui para a sua inclusão social e melhoria de sua 
qualidade de vida.

Coopervida • Cooperativa de Valorização, Incentivo e 
Desenvolvimento Agropecuário Sustentável – em Piúma

A cooperativa reúne 243 pequenos agricultores para o processamento 
de frutas e comercialização via Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). Além de agregar valor à produção e abrir mercados, 
o projeto contribui para a geração de renda e fixação do homem 
do campo na zona rural, impactando inclusive na movimentação 
econômica de comunidades agrícolas. Por meio de diversas parcerias, 
a entidade possui sua própria agroindústria, onde as frutas são 
higienizadas, selecionadas, embaladas e congeladas para serem 
enviadas para diversos estados.

Apae • Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São Mateus – em Vitória

Atende 141 pessoas com deficiência intelectual 
e múltiplo a partir dos seis anos de idade. São 
realizadas atividades pedagógicas e educacional 
especializadas, oficinas de música e artesanato, 
assistência clínica em Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Psicologia e Serviço Social. Além de apoiar as 
famílias, a Apae também contribui para a qualidade 
de vida destas pessoas e sua inclusão social por meio 
de atividades culturais e esportivas, capacitação 
profissional e encaminhamento para o mercado de 
trabalho.
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Associação de Mulheres Produtivas 
de Itaipava • em Itapemirim

A Associação funciona como uma cooperativa de 
produção e comercialização de produtos de limpeza 
(sabão líquido, cloro, detergente, desinfetante, entre 
outros). Com o objetivo de gerar trabalho e renda 
numa comunidade de pesca, a entidade reúne 26 
mulheres de pescadores da comunidade pesqueira 
de Itaipava. Oito delas trabalham na produção e 18 
atuam como representantes e vendem de porta em 
porta.

Associação Pestalozzi de Anchieta • 
em Anchieta 

A entidade atende 87 pessoas com deficiência física e 
mental, por meio de atividades educativas, culturais, 
assistência social e à saúde, e apoio às famílias. 
Além de contribuir para a qualidade de vida deste 
público e a sua inclusão social, a instituição também 
desenvolve um papel importante na defesa dos 
direitos dos deficientes físicos e mentais.

Associação Ateliê de Ideias • em Vitória

A Associação Ateliê de Ideias funciona como 
uma agência de desenvolvimento sustentável de 
comunidades urbanas de baixa renda. Entre as 
ações, estão bancos comunitários (Banco do Bem), 
apoio a comerciantes e empreendedores locais, 
assistência técnica e produção de tecnologias 
sociais para a construção e reformas de 
moradias de famílias de baixa renda e apoio para 
reaplicação das tecnologias sociais do Ateliê de 
Ideias em outras regiões.

Cáritas Diocesana de Colatina

Integrada a uma rede internacional, promove 
assistência social a 6 mil pessoas direta e 
indiretamente, entre crianças, adolescentes, adultos 
indígenas, idosos e seus familiares. Atua em Aracruz, 
Colatina, João Neiva, Linhares, Pancas e Sooretama, 
por meio de suas de filiais e projetos apoiados. Conta 
com centros especializados: de Atendimento Materno-
Infantil, de Acolhida da Criança e do Adolescente, 
de Encaminhamento Social, socioesportivo, além de 
outros projetos.

Associação  
de Mulheres  

Produtivas de  
Itaipava



Fundação Fé e Alegria • em Cariacica

Fazendo parte de uma rede nacional, a Fundação Fé e Alegria 
desenvolve ações em vários municípios capixabas com foco nas 
linhas de Educação Formal, Não Formal e de Desenvolvimento 
Comunitário. Em Cariacica, a instituição implantou em 2004 o 
Centro de Educação Infantil, onde atende crianças de 2 a 6 anos e 
bairros da periferia, em parceria com a Prefeitura Municipal. São 
atendidas cerca de 1.300 pessoas 
anualmente pelo Centro.

 

Fundagres • Fundação de Desenvolvimento 
Agropecuário do Espírito Santo

A Fundação gerencia e executa diversos convênios e 
projetos com entidades públicas e privadas em todo 
o Estado, buscando o estreitamento das relações 
com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural). Além da 
gestão de convênios e organização de eventos, 
auxilia na captação e no gerenciamento de recursos 
para projetos de pesquisas científica, tecnológica, 
de desenvolvimento e de novação. Também presta 
consultoria nas áreas agrícola e ambiental.

Instituto Casa Verde • em Cachoeiro de 
Itapemirim

Projeto Social voltado para crianças e adolescentes 
em risco social, desenvolve diversos programas que 
atendem às famílias e aos demais moradores de 
Cachoeiro de Itapemirim. São promovidos casamentos 
comunitários, assistência alimentar, cursos, 
atendimento psicológico para crianças vítimas de 
abuso sexual e apoio para adolescentes grávidas. 
Um dos destaques é a Escola de Música Tocando em 
Frente, que desenvolve oficinas de música para 120 
alunos que frequentam a rede pública de ensino.

Instituto Portas Abertas • em Fundão

O Instituto Portas Abertas visa promover o desenvolvimento 
social e a cidadania, com projetos sociais, educativos e de 
qualificação para crianças e adolescentes em risco social, 
recuperação e preservação ambiental, escola empreendedora e 
geração de renda para aldeias indígenas. Aproximadamente 50 
adolescentes são atendidos pelo Centro de Desenvolvimento da 
Cidadania de Praia Grande, com ações de qualificação profissional, 
encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas socioeducativas, 
acompanhamento psicossocial e escolar, entre outras atividades.
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Lar Batista Albertine Meador • na Serra

O Lar Batista Albertine Meador acolhe meninas de 
zero a 17 anos em situação de risco pessoal e social, 
encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. 
Num espaço de proteção e atenção, estimula o 
desenvolvimento integral (físico, emocional, social e 
educacional), garantindo o direito a uma vida mais 
digna dessas crianças e adolescentes.

Obras Passionistas São Paulo da Cruz • 
em Vila Velha

Instituição religiosa com núcleos em vários estados, 
a Obras Passionistas São Paulo da Cruz promove o 
atendimento de crianças e adolescentes de nove 
a 17 anos em risco social. Oferece atendimento 
psicossocial, oficinas socioeducativas, palestras e 
acompanhamento nas escolas.

Pacovi – Projeto Arte ComVida • em Conceição 
da Barra

A entidade desenvolve atividades alternativas de 
educação para crianças e adolescentes de famílias de 
baixa renda ou em risco social. Entre as ações, estão 
contraturno escolar com alunos que frequentam 
regularmente a escola, oficinas de artesanato, aulas 
de capoeira e teatro e palestras sobre cidadania.

Secri – Serviço de Engajamento Comunitário • 
em Vitória

A entidade realiza trabalhos de assistência social, 
educação e capacitação profissional junto às famílias 
em risco social de comunidades carentes de Vitória, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
desses locais e despertando a consciência crítica. 
Entre as ações, estão atendimento integral a cerca de 
750 famílias da comunidade e suas 150 crianças, de 
4 a 6 anos, por uma equipe multidisciplinar, formada 
por assistentes sociais, nutricionista, psicólogo 
e pedagoga, além de recreadores e estagiários; 
capacitação profissional e inserção no mercado de 
trabalho de jovens entre 15 e 29 anos.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



A oficina de Planejamento Estratégico 
do Projeto Qualificação para a 
Sustentabilidade foi realizada em três 
encontros regionais com a participação 
das entidades interessadas em 
desenvolver melhorias nos processos e na 
gestão de suas organizações. 

A qualificação foi ministrada pelo 
professor doutor do Departamento de 
Administração da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), Alexandre Reis 
Rosa, que apresentou as etapas de um 
Planejamento Estratégico focado no 
modelo de negócio das organizações. 
O módulo ocorreu em um momento 
primordial para a sustentabilidade das 
entidades do Terceiro Setor, quando 
o cenário de instabilidade econômica 
exige profissionalismo, atitudes 
empreendedoras e otimização de 
recursos.

Planejamento Estratégico: 
entidades cada vez mais profissionalizadas

AÇÃO

Muitas oportunidades podem ser 
desperdiçadas se uma entidade não estiver 
preparada para elaborar planos de ações e 

um Planejamento Estratégico.

A percepção dos participantes era 
consenso: num momento de crise 
econômica e diminuição nos recursos 
destinados ao setor, saber usar bem os 
recursos se torna um grande diferencial. 
Se uma organização estabelece bem 
seus objetivos e metas, ela consegue 
fazer uma alocação melhor dos recursos 
na hora de implementar suas ações. 
Isso permite que a instituição tenha 
maior controle dos resultados, o que é 
fundamental para os seus stakeholders 
avaliarem seu desempenho.
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Metodologia aplicada

Durante a oficina, os participantes 
puderam conhecer mais sobre 
os fundamentos básicos de um 
Planejamento Estratégico, a fim de 
obterem maior clareza sobre como suas 
organizações funcionam. Por meio da 
análise SWOT – ferramenta utilizada 
para fazer a análise de cenário - foram 
avaliadas as forças e as fraquezas das 
organizações, assim como as ameaças e 
as oportunidades do ambiente em que 
atuam. A partir daí, metas e objetivos 
foram definidos e deram origem a um 
plano de ação.

Para ministrar a qualificação, o professor 
Alexandre Reis Rosa utilizou uma 
metodologia participativa de elaboração, 
com o uso de Canvas (painel) e postites 
(adesivos) – instrumentos que contribuem 
para a modelagem das ações. Esta 
metodologia permite que todos os 
colaboradores participem da elaboração 
do planejamento e também ajuda a 
visualizar o plano em sua totalidade. Para 
facilitar a compreensão dos participantes 

O professor doutor 
Alexandre Reis Rosa 
apresentou as etapas 
de um planejamento 
estratégico

da oficina, houve uma adaptação de 
linguagem do Canvas. 

“Percebi que as entidades têm um bom 
conhecimento sobre seu ambiente 
interno (forças e fraquezas), mas 
olham pouco para o que ocorre no 
ambiente externo. Aspectos do ambiente 
econômico, político e cultural eram 
pouco considerados por elas em sua 
gestão”, afirma Alexandre Reis Rosa. A 
consequência principal dessa atitude, 
segundo ele, é que oportunidades podem 
não ser notadas e ameaças podem pegar 
as organizações desprevenidas.



Planejamento para 
melhores resultados 

Na avaliação do professor Alexandre 
Reis Rosa, muitas oportunidades podem 
ser desperdiçadas se uma entidade não 
estiver preparada para elaborar planos de 
ações e um Planejamento Estratégico. Um 
plano de ação bem elaborado e articulado 
com outros planos que fazem parte do 
Planejamento Estratégico garante melhores 
resultados, maior eficiência e eficácia no 
uso de recursos. 

Por exemplo, se uma organização na 
área ambiental recebe um financiamento 
para implementar um programa de 
educação para sustentabilidade junto a 
uma comunidade, e ela não elabora um 
plano de ação que contenha as etapas de 
implementação de acordo com o número 
de participantes, a extensão geográfica da 
comunidade, o prazo de implementação 
e os recursos disponíveis, pode ter 
dificuldades de concluir a ação ou ainda 
pode concluir com sobra de recursos, que 
poderiam ser usados para capacitar mais 
pessoas na comunidade.

AÇÃO

Objetivo é que planejamentos 
sejam desenvolvidos 

O objetivo da oficina Planejamento 
Estratégico foi fazer com que as 
entidades colocassem em prática o 
que aprenderam, adaptando às suas 
realidades e desenvolvendo seus próprios 
Planejamentos Estratégicos. 

Quando se implanta o Planejamento 
Estratégico pela primeira vez, o principal 
ponto a ser observado é o modelo de 
negócio da organização: entender como 
ela funciona, qual é a sua proposta 
de valor, seus canais, seu público-
alvo, seu segmento de atuação, suas 
atividades, recursos e parceiros-chave e, 
principalmente, suas fontes de receita e 
sua estrutura. 

O feedback tido das atividades práticas 
do módulo foi bem positivo e sinaliza 
que o conteúdo foi bem assimilado pelos 
participantes. Cada uma das etapas 
do Planejamento Estratégico merece 
atenção especial, mas a elaboração dos 
planos permite operacionalizar todo o 
planejamento. Se a organização não 
especificar bem o que vai fazer, como vai 
fazer, quando vai fazer e quanto isso vai 
custar, pode ter dificuldades de concluir 
seus projetos ou pode concluí-los com 
prazos e custos bem maiores do que o 
previsto no planejamento.
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A segunda e última oficina aconteceu 
no primeiro semestre de 2015 abordando 
o tema Gestão Social em organizações 
sociais. O conteúdo foi apresentado pela 
professora da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), Luciene Sales Senna, 
que começou por uma reflexão com os 
participantes sobre a ideia que se tem de 
que as organizações sociais não têm vida 
própria e que conceitos e instrumentos de 
controle são pertinentes às empresas.

O módulo levou o grupo a pensar em 
processos de gestão adaptados à 
realidade das entidades do Terceiro 
Setor, considerando a falta de receita 

Modelo de gestão 
com foco nas causas 

INSTRUMENTALIZAÇÃO

e de profissionais e as relações com o 
segundo setor (empresas). No decorrer 
das atividades teóricas, foram abordados 
o que é gestão social, os conceitos 
e seus principais autores (Fernando 
Guilherme Tenório, da Fundação Getulio 
Vargas/Rio de Janeiro - FGV/RJ e Tânia 
Fischer e Genalto França Filho, da 
Universidade Federal da Bahia - UFBA), 
o compromisso com as causas das 
entidades, os processos de sobrevivência, 
as articulações e os vínculos externos 
com governo e iniciativa privada.

Como as entidades geralmente estão 
mais focadas nas articulações para a 



captação de recursos, o módulo teve o 
objetivo de reforçar como se estruturar 
neste contexto e se instrumentalizar 
para a gestão, que são uma preocupação 
menor no ambiente do Terceiro Setor. 
Foram abordados a prática de gestão 
social, o ambiente e a estrutura 
organizacionais aplicados à gestão social, 
o papel do gestor nessas entidades, a 
liderança e os processos decisórios, os 
mecanismos e o controle organizacional. 

Para a professora Luciene Sales Senna, a 
expectativa é que as entidades tenham 
de fato o modelo de gestão e a estrutura 
organizacional mais adequados à 
realidade de cada uma delas. “Elas não 
precisam ter o melhor modelo, mas sim 
aquele que retrata mais as características 
de cada organização”, explica. Ainda 

segundo Luciene Sales Senna, as 
organizações sociais têm como base 
as causas, sendo, portanto, diferentes 
da iniciativa privada: “Elas precisam de 
instrumentos para priorizar este foco nas 
causas e se estruturar num contexto que 
envolve os desafios da articulação com 
o primeiro e segundo setores, a falta de 
receita e de profissionais”.

Neste sentido, foram abordados o 
processo de gestão e os instrumentos 
para priorizar seus focos como causa, 
otimizando os esforços, minimizando 
as intervenções de senso comum e 
mantendo as relações, as articulações e o 
diálogo. “As organizações sociais têm esta 
dimensão de relação com o estado, com as 
políticas públicas e sociais e com outras 
organizações”, ressalta a professora.

INSTRUMENTALIZAÇÃO

Como as entidades geralmente  
estão mais focadas nas articulações 

para a captação de recursos, o módulo 
teve o objetivo de reforçar como 

se estruturar neste contexto e se 
instrumentalizar para a gestão.
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Durante a execução do Projeto, as 
organizações sociais participantes foram 
visitadas pelas supervisoras de campo 
Karyne Fontes Barros, Márcia Benezath e 
Maria da Conceição Spirito, que tiveram 
o papel de orientar e acompanhar o 
trabalho prático a partir das oficinas de 
Planejamento Estratégico e Gestão Social

No primeiro contato com as instituições, 
foi realizado um diagnóstico, por meio de 
reunião com toda a equipe, questionários, 
observações e visitas aos locais de 
trabalho. Também foram checados os 
documentos e o cumprimento das normas 
legais pelas entidades. Na maioria delas, 
observou-se a coerência entre os projetos 
que executam e os objetivos constantes 
do estatuto.

Um dos desafios encontrados foram 
as equipes enxutas para atender às 
demandas rotineiras das entidades 
e incluir atividades extras como as 
do Projeto. Por isso, as visitas das 
supervisoras de campo foram agendadas 
previamente e respeitaram os horários 
disponíveis dos representantes 
de cada instituição, viabilizando 
assim a participação no processo 
de acompanhamento conforme a 
metodologia do Projeto. Além das visitas 

Da teoria para a prática:
supervisoras de campo acompanharam  
o desenvolvimento das atividades

DESAFIO

presenciais e do atendimento face a face, 
as supervisoras de campo também tiravam 
dúvidas e faziam o acompanhamento das 
entidades por meio digital.

Em alguns casos, o nível de escolaridades 
dos participantes e de diretores era 
baixo. Por isto, houve uma adaptação na 
linguagem do Canvas, facilitando assim 
a compreensão do significado dos temas 
abordados e a lógica do preenchimento 
das matrizes (Canvas) do Planejamento 
Estratégico. Além disso, o interesse, o 
comprometimento e a união das equipes 
ajudaram a superar este desafio. No 
módulo de Gestão Social, a professora 
também fez uma adaptação de linguagem 
à realidade do público, o que facilitou e 
incentivou a participação.

Também na supervisão de campo, 
houve a adequação da linguagem para 
a compreensão das tarefas propostas 
e o maior entendimento dos exercícios. 
Durante o acompanhamento, ficou 
claro o interesse dos participantes 
em superar os obstáculos e aprender, 
numa demonstração de percepção 
das oportunidades de alterações e de 
melhorias dos processos oferecidas às 
entidades para que elas se tornem de fato 
um “negócio social”.



“O Projeto Qualificação para a Sustentabilidade é uma iniciativa 
louvável e muito necessária para a profissionalização do Terceiro 
Setor no Espírito Santo. A metodologia de trabalho, intercalando 
teoria e prática com acompanhamento de supervisora, potencializa o 
aprendizado, e as organizações sentem mais segurança na execução 
do conteúdo apresentado em sala de aula. Como supervisora, fiquei 
feliz com o desenvolvimento das organizações e percebi o quanto 
a informação apropriada e com linguagem adaptada pode fazer a 
diferença na gestão das organizações.”

“Foi um trabalho prazeroso e desafiador, pois 
conceitos técnicos complexos tiveram que 

ser traduzidos para uma linguagem de fácil 
assimilação e aplicação prática, que resultaram 

em mudanças perceptíveis nas entidades. Elas 
se fortaleceram na busca pela sustentabilidade, 

identificando novos parceiros e alternativas 
criativas de captação de recursos. Ou seja: 

mudanças na forma de gerir e planejar”.

Linguagem adaptada

Mudanças perceptíveis

DEPOIMENTOS

Karyne Fontes Barros
Supervisora de campo 

Márcia Cunha Benezath
                   Supervisora de campo 
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“Várias dificuldades foram encontradas, como entendimento, 
interpretação e análise das tarefas por parte de algumas instituições. 
As dificuldades foram sanadas através de reflexão sobre o trabalho 
cooperativo e seus pressupostos associada à abordagem de 
comportamento e a atitudes necessárias em cooperação; de visita 
presencial para a análise e o esclarecimento dos conteúdos, entre 
outros.

Apesar das dificuldades, os objetivos foram atingidos a partir do 
momento em que houve cooperação e entendimento após as visitas 
presencias para maiores esclarecimentos. Houve crescimento e vontade 
de superar as dificuldades. Consideramos válido o trabalho realizado 
pelo empenho das instituições em busca da melhoria. Para mim, 
particularmente, houve aprofundamento de conhecimento e crescimento 
pessoal e profissional.

Cooperação e crescimento

Maria da Conceição Spirito
Supervisora de campo       

As instituições relatam que houve 
melhoria dos processos, aprendizado sobre 

novas técnicas, mudanças de pensamentos e 
quebra de paradigmas.



As instituições participantes do Projeto 
relatam que houve melhoria dos processos, 
aprendizado sobre novas técnicas, 
mudanças de pensamentos e quebra de 
paradigmas, que permitiram buscar novas 
maneiras de ampliar os seus negócios 
ou de oferecer novos horizontes para 
aqueles que de outro modo não teriam 
oportunidade. Entre os resultados práticos 
já apresentados, estão o aumento nas 
vendas, a tomada de decisões em equipe e 
a contratação de mais funcionários.

A maior conquista foi ver instituições 
cumprindo os desafios de fazer seus 
planejamentos e modelos de gestão. As 
entidades elaboraram e colocaram em 
prática o modelo de gestão, que propiciou 
melhorias internas com a conscientização 
das equipes, que estão se reunindo mais 
para avaliar e decidir de forma participativa.

As instituições também passaram por um 
processo de mudança do pensar. A partir 
desta nova visão, perceberam-se várias 
transformações internas, a começar pelos 
trabalhos em equipe e pela ampliação 
dos canais de comunicação entre o corpo 
técnico e os responsáveis pela gestão da 
instituição, a redistribuição de tarefas entre 
os membros das equipes e a elaboração de 
plano de ação para conquistas de parcerias.

Outro ponto positivo foi a adoção do 
método Canvas como modelo de gestão, 
sendo visto como fundamental para 

Organizações sociais
já colhem resultados

AVANÇOS

o crescimento das organizações, bem 
como para cada projeto desenvolvido. 
Na Gestão do Terceiro Setor, além do 
confronto dos desafios de gerenciamento, 
os participantes começaram a busca por 
melhores estratégias para solução de 
pequenos e grandes conflitos em todas 
as etapas. Também passaram a fazer uso 
dos quadros de Pitch para a execução das 
atividades, compartilhando as informações 
e ações com as equipes e realizando 
reuniões periódicas para um trabalho 
colaborativo. 

O trabalho de supervisão de campo ainda 
levou a uma reflexão sobre os conteúdos 
repassados. Um dos avanços foi o 
reconhecimento da importância de um 
plano de ação. As entidades elaboraram 
o Planejamento Estratégico de acordo 
com a realidade delas, despertando uma 
consciência para fortalecer os valores como 
responsabilidade, respeito, dignidade, 
perseverança e dedicação, entre outros, 
contemplando as etapas do trabalho já 
existente e as necessárias para o melhor 
desempenho do mesmo.

Também foi registrada, em algumas 
instituições, uma modificação nos conceitos 
de Valores, Missão e Visão Organizacional. 
Os participantes perceberam a importância 
da análise do ambiente externo e interno 
na elaboração do Planejamento Estratégico 
e da Gestão, sem os quais não seria 
possível gerenciar as demandas. 
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Avaliação final

Além de terem acompanhado as entidades na aplicação prática 
dos conceitos e das ferramentas apresentados nas oficinas de 
Planejamento Estratégico e Gestão Social, as supervisoras de 
campo fizeram relatórios de avaliações e descrições do processo 
de acompanhamento e orientação, descrevendo os resultados 
alcançados dentro das entidades. 

Com base em um relatório padrão de descrição das atividades, 
foram analisados itens como pontualidade, trabalho em equipe, 
cumprimento de tarefas, organização, ligação das experiências 
e fatos cotidianos com os conhecimentos teóricos e mudanças 
na gestão a partir dos novos conhecimentos adquiridos com 
o Projeto, entre outros. Os resultados apontam que todas as 
instituições cumpriram as tarefas, alcançando 84% de trabalhos 
finais apresentados. 

A maior conquista 
foi ver instituições 

cumprindo os desafios de 
fazer seus planejamentos 

e modelos de gestão.

Pode-se considerar que os resultados estão 
começando a ser alcançados. Criou-se um novo 
ambiente organizacional, com definição de 
estratégias, planos de ação e melhorias nos 
processos dos menos aos mais importantes. As 
equipes estão participando mais das tomadas 
de decisões das instituições, trazendo à 
tona os maiores desafios e demonstrando o 
amadurecimento do grupo.



ITEM AVALIADO RESULTADOS

Adequação do espaço físico e 
equipamentos em relação à  
proposta em execução

A avaliação dos alunos e palestrantes apontou a 
adequação e a qualidade do espaço físico e dos 
equipamentos. As sugestões sobre alteração do espaço 
físico foram atendidas.

Características dos participantes

Os participantes, em sua maioria, pertenciam aos setores 
administrativo e técnico. Um percentual significativo 
estava na instituição entre seis meses e dois anos. A faixa 
etária dos participantes majoritariamente estava entre 30 
e 59 anos, predominantemente de raça branca, com curso 
superior completo e de especialização nas mais diversas 
áreas. Metade já havia realizado curso de  Planejamento 
Estratégico. 

Critérios de seleção dos participantes
Os participantes foram selecionados pelas instituições 
parceiras da Petrobras.

Frequência

A frequência foi registrada no início de cada turno 
em folha específica, com o resultado apresentando 
intermitência na presença dos inscritos, inclusive com 
substituição de representantes. 

Pontualidade

Um dos desafios foi o não cumprimento pelos 
participantes do horário estipulado para as oficinas e a 
entrega dos exercícios de fixação de aprendizagem e das 
tarefas práticas.

Expressão das opiniões e sentimentos

Quanto a este indicador, foi constatado o ótimo 
desempenho das turmas, se expressando tanto durante 
as aulas quanto nas respostas aos instrumentos de 
avaliação. 

Elaboração/manifestação 
de pontos de vista

Durante as aulas, os participantes elaboraram e 
manifestaram de bom a ótimo os seus pontos de vista, 
conforme avaliação de supervisores de campo, de 
professores e dos próprios participantes através dos 
instrumentos de avaliação.

Trabalho em equipe

Os participantes trabalharam em equipe, seja durante 
as aulas através da realização dos exercícios, seja na 
elaboração das tarefas práticas de cada módulo na 
instituição com assessoria direta.

Expressão de compromisso

A expressão de compromisso foi plenamente atingida, 
tanto pela frequência, quanto pela realização dos 
exercícios em sala de aula e pelo cumprimento das tarefas 
práticas exigidas pelos módulos

Cumprimento das tarefas
Todos os participantes que frequentaram assiduamente as 
aulas realizaram os exercícios em sala de aula, bem como 
apresentaram as tarefas práticas assessoradas.

AVALIAÇÃO
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ITEM AVALIADO RESULTADOS

Ligação das experiências e fatos cotidianos 
com os conhecimentos teóricos

Os exercícios em sala de aula oportunizaram a ligação 
teoria-prática. Tal ligação foi aprofundada e consolidada 
através dos trabalhos práticos realizados dentro das 
instituições e apresentados oralmente no encontro final.

Criação de modos de fazer

Os depoimentos escritos e orais dos participantes 
confirmam o alcance de resultados positivos na criação 
de modos de fazer, seja no que se refere ao planejamento, 
seja no que se refere à gestão.

Linguagem adaptada

Os palestrantes procuraram contribuir para a adaptação 
da linguagem ao nível de escolaridade dos participantes. 
Esta postura foi consolidada pelos assessores de campo. 
Tais resultados podem ser verificados nos resultados das 
tarefas práticas.

Organização
Na avaliação dos participantes, o curso foi organizado e 
atendeu às suas expectativas. 

Criatividade

As instituições que não tinham Planejamento Estratégico 
ou precisavam atualizá-los já providenciaram sua 
elaboração e/ou sua atualização, utilizando as ferramentas 
do Canvas com base numa releitura das mesmas.

Grau de alcance dos resultados

Consideramos que o curso atingiu plenamente seus 
resultados pela realização das tarefas práticas e pelos 
exercícios realizados pelos participantes/instituições e 
pela frequência às aulas/supervisão. Foram atendidas 18 
instituições que inscreveram 34 representantes.

Planejamento e projetos elaborados 
com base nas informações teórico-
metodológicas abordadas nas oficinas 
e na assessoria

As tarefas práticas dos módulos de Planejamento 
Estratégico e de Gestão Social foram realizadas por 84%, 
das instituições participantes, ultrapassando a meta de 
70% proposta no Projeto. 

Efeitos e impactos alcançados
Os efeitos e impactos produzidos pelo curso foram de alto 
alcance. 

Mudanças no planejamento e na gestão da 
instituição

Houve várias mudanças no encaminhamento no 
planejamento e na gestão das instituições. 
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Com as melhorias na gestão e as oportunidades 
geradas, os participantes do Projeto Qualificação para 
a Sustentabilidade estão mais otimistas e confiantes, 
enxergando novas expectativas de desenvolvimento e 
fortalecimento das entidades em suas atividades, sejam 
elas assistenciais ou de geração de renda.

Representantes das organizações sociais 
relatam as oportunidades geradas pelas capacitações 

“Na APABB, nós já fazíamos um plano de ação a cada ano. Porém, ao 
participar do Projeto, percebemos que fazíamos errado. Não incluíamos 
custos e resultados. Agora, identificamos os nossos pontos fortes como 
receitas fixas e previsíveis dos associados, além do atendimento a todos 
os tipos de deficiências. Também visualizamos ameaças como marca 
fraca e apenas uma fonte de renda vinda dos associados funcionários 
do Banco do Brasil. 

Elaboramos o nosso Planejamento Estratégico e estamos implantando 
as ações. Entre elas, estão o estreitamento do relacionamento com o 
Banco do Brasil e seus funcionários, apresentação do planejamento 
para a diretoria do Banco e em visitas às agências, elaboração de 
um questionário para os funcionários responderem se conhecem 
a Associação, se têm filhos deficientes, entre outras. Com base 
nas respostas, vamos elaborar um projeto para conquistar novos 
associados.”

Tania Brandão
Associação de Pais, 

Amigos e Pessoas 
com Deficiência, de 

Funcionários do Banco do 
Brasil e da Comunidade 

(APBB)

Ação
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“Foi muito produtivo porque tivemos acompanhamento na prática. 
Isto permitiu o alinhamento entre a teoria e a nossa rotina diária. Ter 
a supervisora de campo dentro da entidade também possibilitou o 
envolvimento de um número maior de funcionários nos treinamentos 
e na execução das tarefas que nos foram dadas. Inclusive, a partir 
do que aprendemos neste Projeto, já repensamos as nossas práticas 
administrativas e fizemos algumas mudanças. 

Realizamos uma reestruturação administrativa e melhoramos 
os processos de comunicação e treinamento. Estabelecemos a 
comunicação por mural, e-mail e rede. Também elaboramos um quadro 
de Pitch, criamos um formulário para os registros de ocorrências 
envolvendo os nossos clientes e das providências tomadas visando 
maior controle e padronização, e treinamos os funcionários para isto. 
Por fim, conseguimos contratar mais dois funcionários, ampliando a 
equipe de 15 para 17 pessoas.” 

Karla Mendes
Lar Batista  

Albertine Meador

Reestruturação
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“Embora a Acacci seja bem estruturada e tenha ISO 9001, a partir destas 
capacitações tivemos a oportunidade de visualizar onde ainda podemos 
melhorar. É o caso da comunicação entre os setores. Criamos um Pitch 
para um projeto de capacitação em escolas que tenham crianças em 
tratamento oncológico. Há muita dificuldade de relacionamento com 
outras crianças por causa do bulling. 

A ideia é trabalhar para melhorar este convívio na escola, na 
comunidade e na família. A Acacci pede a ajuda de todo mundo. 
O Planejamento Estratégico nos traz para situações mais reais. É 
importante ter profissionais capacitados e que estes tenham espaço 
para trabalhar.”

Marília de Oliveira 
Soares 

Associação Capixaba 
Contra o Câncer Infan-

til (ACACCI)  

Convívio
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“Ao participar deste Projeto da Fundaes e 
da Petrobras, vimos que não possuíamos 
as ferramentas apresentadas e que era 
necessário mudar, colocando em prática o 
que aprendemos. Passamos a nos reunir mais 
para discutir e tomar decisões compartilhadas. 
A Associação Social Obras Passionistas 
forma uma rede nacional. Conseguimos até 
articular os representantes da instituição em 
outros estados para o compartilhamento das 
ferramentas que adquirimos neste Projeto”.

Suelem Rosana 
Martins Gomes

Associação Social 
Obras Passionistas São 

Paulo da Cruz

“Por meio deste Projeto, começamos a ter 
um olhar mais interno da nossa instituição, 
buscando adaptá-la aos novos conceitos. 
Já mudamos nossas de reuniões, com a 
participação de todos da equipe no processo 
de decisão. Desta forma, as informações 
fluem mais e a política da entidade é melhor 
entendida por todos”.Pedro Deps Neto 

Associação Lar 
Semente do Amor

Articulação

Participação
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“Este Projeto contribuiu para o nosso enriquecimento pessoal e de 
toda a equipe, com novas visões e expectativas do que fazemos na 
entidade. Hoje temos outra visão e comportamento. Antes, as decisões 
eram tomadas pela diretoria da entidade. Agora, é a equipe que decide. 
Para qualquer ação ou decisão, fazemos reuniões e refletimos juntos, 
com a participação de toda a equipe. A Diretoria chama o grupo para 
compartilhar informações e decisões. 

Também tínhamos dificuldade na abordagem do nosso público, que são 
familiares e crianças com necessidades especiais, pela falta de um 
assistente social. Ao mostrar que temos um planejamento e estamos 
organizados, conseguimos a contratação deste profissional pela 
prefeitura. Foi uma grande vitória, pois há 23 anos reivindicávamos esta 
contratação. O Projeto da Fundaes e da Petrobras contribuiu muito, pois 
fizemos um plano de ação e conseguimos comprovar esta necessidade 
junto à prefeitura. 

Outra medida importante foi a criação do Conselho de Pais que a escola 
até então não tinha. Estamos mais organizados. Colocamos informações 
em papeis nas paredes para que todos tenham acesso. Montamos um 
painel de post it para recados e comunicados. Sempre estamos tirando 
20 minutos para o momento de socialização da semana”.

“O movimento proporcionado por este projeto 
de capacitação traz benefícios incalculáveis 
para a melhoria do atendimento prestado 
e para a relação entre as organizações 
sociais. Houve um despertar, com as pessoas 
envolvidas conversando mais, trocando 
experiências e buscando alternativas”.

Ednalva Lorencini 
Bossato 

Associação Pestalozzi 
de Anchieta

Daniel Machado 
Serviço de Engajamento 

Comunitário (Secri)

Relacionamento

Desenvolvimento
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“Passamos a buscar oportunidades mais perto. Firmamos um convênio 
de melhorias nas instalações e de alimentação com a prefeitura 
municipal para o próximo ano. Pela prefeitura, conseguimos ainda 
contratar um professor de capoeira e um funcionário de limpeza. 
Aprendemos a trabalhar com captação de recursos durante as oficinas 
e estamos colocando isto em prática. Também estamos elaborando 
mais projetos e buscando editais para inscrever as nossas propostas e 
concorrer a verbas. Um dos projetos é a reforma do refeitório.

O Pacovi é o único trabalho social em Conceição da Barra, atendendo 
a crianças e adolescentes em situação de risco social na região dos 
canaviais. Não podemos parar as atividades por falta de recursos. 
Aprendemos bastante nesta qualificação da Fundaes e da Petrobras. 
Internamente, também estamos realizando mais reuniões da equipe 
com a participação da Diretoria. Esta integração melhorou muito.  
A relação com os funcionários também melhorou.”

Ermita Pereira da Silva 
Projeto Arte com Vida – 

Pacovi 

Convênio

“Apesar de a Cáritas ser muito grande, formando uma rede nacional 
e internacional, conseguimos ter uma visão geral da instituição em 
Colatina a partir deste Projeto. A equipe local passou a conversar e a 
pensar junto, criando  oportunidades para as pessoas se sentirem parte 
da instituição. Ficou mais fácil exercer a minha função de gestor. Antes, 
eu não percebia que havia esta necessidade.

O nosso desafio é não ter um parceiro, mas ao participar do Projeto 
estabelecemos prioridades. Concentramos mais o foco na apresentação 
da banda com crianças e adolescentes da instituição para captação de 
recursos e sustentar nossos projetos. Começamos a apresentar mais a 
banda, e os resultados estão surgindo. Atraímos recursos e parceiros. 
Construímos este projeto com planejamento.

Nosso próximo passo é continuar com as capacitações da equipe. Para 
o futuro, pensamos num projeto de rádio comunitária, reforço escolar e 
outros serviços”

Claiton Haroldo Monte 
Cáritas Colatina

Participação

Relacionamento



“A capacitação trouxe conhecimentos. Compartilhamos com nossa 
equipe e abrimos novos horizontes. A maior contribuição foi o Pitch, 
um modelo sucinto do plano de ação. Isto facilita a apresentação 
para possíveis parceiros e patrocinadores. Aprendemos a fazer o 
planejamento na prática. Fizemos um plano anual com todas as 
atividades e vamos enviar para a Federação.

Passamos a ver oportunidades que antes não eram vistas. Aprendemos 
a organizar e a fazer projetos para enviar para empresas na busca por 
recursos e apoio. Elaboramos um projeto para aumentar a carga horária 
da fonoaudióloga. Faremos um outro para a Secretaria de Cultura 
(Secult) solicitando professor de dança para desenvolver atividades com 
nossos alunos. Também encaminhamos projeto de música para outras 
empresas.

O nosso desafio é consolidar parcerias. Participar deste Projeto de 
capacitação nos permitiu conhecer na prática como fazer para buscar 
estes parceiros. Internamente, na instituição, a interação da equipe 
também melhorou bastante, pois tivemos melhor entendimento de 
que devemos trabalhar em grupo. Estamos caminhando para buscar a 
sustentabilidade da instituição.”

Cintia Tetzner 
Leonarde Carrilio e 

Daiana de Fátima Pavesi 
APAE – Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais 
de São Mateus

Oportunidades

DEPOIMENTOS
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“Produzimos e comercializamos 16 produtos, entre sabão líquido, cloro, 
detergente, desinfetante, sabonete e outros itens.  Somos oito mulheres 
na produção e 18 representantes que vendem os produtos nas casas, 
utilizando quatro bicicletas e três motos. 

Antes, não tínhamos um planejamento. As vendas eram em fiado. 
Todas as associadas recebiam o mesmo valor, independente do volume 
de produção de cada uma. Faltavam produtos porque não tínhamos 
estoques e nem controle de produção. 

Nestas capacitações, esta situação mudou e tivemos novas ideias. 
Fizemos um planejamento e, a partir dele, realizamos várias mudanças. 
Como não tínhamos dinheiro para investir em rádio e divulgar o nosso 
produto, fizemos folhetos e distribuímos nos comércios e nas casas. 
Decidimos também fretar um veículo quando houver maior demanda de 
produtos. Isto já provocou um aumento nas vendas, pois podemos levar 
a produção para locais mais distantes e atender uma maior quantidade 
de pedidos.

Agora, fazemos assembleias e realizamos reuniões pelo menos uma 
vez por semana. O grupo se reúne, esclarece as dúvidas, discute, 
decide e registra tudo em ata. A partir do momento em que decidimos 
que cada uma das mulheres receberá de acordo com o que produzir 
individualmente, está havendo maior dedicação. As pessoas estão 
trabalhando mais para aumentar a renda e fazer o negócio crescer. 

Também reservamos um tempo só para fazer a prestação de conta 
entre nós. Todas as integrantes da Associação têm acesso ao caderno 
de controle de contas, com registro do dinheiro que sai e entra. Nele, 
elas sabem o que foi vendido e o que têm a receber. Implantamos um 
controle de estoque, anotando tudo. Outra novidade foi a elaboração de 
um plano de produção e formação de estoques para não deixar faltar 
produto. 

Melhoramos as nossas instalações na área produtiva e teremos um 
anexo com uma lojinha de produtos. Nosso objetivo inicial era crescer 
85% e já superamos esta taxa. Hoje, estamos mais organizados e temos 
como meta ser uma marca conhecida em todo o Estado dentro de cinco 
anos.”

Lúcia da Silva Castro  
Associação das Mulheres 

Produtivas

Crescimento




