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Resumo: Este trabalho descreve a experiência vivenciada pelos autores na preparação, 
elaboração e execução das atividades de formulação do planejamento estratégico de uma 
instituição beneficente inglesa que capta recursos e os investe em projetos sociais no Brasil. 
O método utilizado foi do diagnóstico participativo, com a presença de dirigentes e 
voluntários da instituição. Dentre os resultados significativos está uma melhor definição do 
posicionamento estratégico, obtida através da formulação da missão e da visão da 
organização. Foram, ainda, elaborados os objetivos operacionais, táticos e estratégicos e 
identificadas as principais oportunidades e ameaças para a atuação da instituição. 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Diagnóstico Participativo; Organização Não 
Governamental. 

1. Introdução 
A organização inglesa em estudo, a Children’s Aid, realiza eventos em países da Europa e no 
Japão para arrecadar recursos e investi-los, posteriormente, em alguns projetos sociais no 
Brasil. Com o crescimento da entidade, sentiu-se a urgência de se clarificar e entender melhor 
sua própria razão de ser. Como conseqüência disto, poder-se-ia mapear e planejar melhor os 
seus objetivos estratégicos.  

Os objetivos deste trabalho são descrever o processo de planejamento levado a cabo e discutir 
seus resultados. Suas possíveis contribuições são: contribuir com o conhecimento sobre as 
peculiaridades do planejamento em instituições orientadas por valores e, particularmente, 
exemplificar a aplicação de ferramentas da Engenharia de Produção nessas organizações. 

 

2. Sobre o planejamento em entidades sociais 

O planejamento é um processo dedicado a melhorar a eficácia de empresas e organizações. 
Visa estabelecer uma previsão de acontecimentos dentro de um determinado cenário, 
antecipar eventuais problemas relacionados a este e desenvolver planos para resolvê-los 
(STEINER, 1979).  

O planejamento estratégico, mais especificamente, é, segundo ARMSTRONG (1983, p. 32), 
um exercício formal no qual se determinam “os objetivos de longo-termo, a geração de 
estratégias alternativas para alcançar esses objetivos, a avaliação desta estratégia, e um 
procedimento sistemático para monitorar seus resultados”. É uma análise para responder 
perguntas do tipo: qual nossa missão e valores? Qual é a razão da nossa existência de nossa 
organização? Quais oportunidades e ameaças podem ser encontradas no futuro? Qual deverá 
ser o plano de ação para os próximos anos? Esta análise deve incluir a influência de atores e 
cenários internos e externos (GRANT, 2005), afinal, os atributos do planejamento dependem 
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do meio na qual se está inserido, mesmo que isto seja feito através de uma representação 
simplificada do ambiente. 

No entanto, o planejamento em entidades sociais é, de forma geral, precário. O principal 
motivo disso é a “falta de tranqüilidade”. KANITZ (2004) comentando os procedimentos do 
prêmio “Bem Eficiente” diz que “... das 380 entidades que analisamos anualmente, de 80% a 
90% têm dinheiro em caixa para suprir despesas por no máximo uma semana. Vivem do prato 
para a boca, constantemente em stress, preocupadas se sobreviverão até o fim do mês”. 
Somadas à falta de tranqüilidade, existe o fato de que a maioria dessas organizações são 
formadas em torno de valores em que as pessoas assumem responsabilidades perante o outro. 
O motivo principal da participação de tais pessoas é que elas são co-movidas por uma causa e 
nada tem a ver com sua competência gerencial; ou seja, estatisticamente, a chance de terem 
alguma experiência em planejamento ou valorizá-lo é baixa. Isso não significa que sejam 
ineficientes (HUDSON, 1999): buscam o que precisam com unhas e dentes, têm a qualidade 
de transformar idéias em ações concretas e não ficam só no discurso fácil. 

Mas, certamente, um melhor planejamento poderia contribuir para “... tornar as entidades que 
já existem mais eficientes, maiores, com mais recursos e escala de operação” (KANITZ, 
2006). Mas tal planejamento deve ser adequado às realidades dessas organizações e das 
pessoas que as fazem funcionar. Esta adequação depende de diversas variáveis, cuidados e 
aplicação de ferramentas adequadas. Mas a mais fundamental das necessidades ao 
planejamento nessas instituições é que ele seja realmente participativo: os componentes da 
própria organização devem ser os grandes protagonistas do planejamento (CIDA, 2004 e 
MELO e SILVEIRA, 2002).  Uma ajuda de um especialista externo será prejudicial se este 
tomar o lugar de destaque. A ajuda pode vir na forma de animação e organização do grupo, 
valorizando-se as experiências e conhecimentos dos participantes. A apresentação de soluções 
prontas proclamadas por quem “entende do assunto” é prejudicial. O planejamento, aí, deve 
valorizar o que estas organizações têm de mais rico: o comprometimento dos atores internos 
com os resultados finais das ações. Deve, também, valorizar o conhecimento existente no 
grupo sobre o que está sendo feito. Uma estratégia, então, pode ser começar o planejamento 
com um balanço das atividades da organização. Iniciar o planejamento como um processo de 
aprimoramento do auto-conhecimento a partir da interatividade entre atores e seu ambiente 
estimula melhorias, estabelece padrões e invoca indicadores de performance de modo a 
mensurar quão eficaz esta organização está sendo. A percepção precisa de sua realidade 
também distingue as potencialidades futuras e os riscos dos possíveis cursos alternativos de 
ação (CAMPOS et alli, 2005), dando condições para que o futuro plano de ação seja 
percebido como algo realizável. 

 

3. A instituição 
A Children’s Aid foi criada em 2000. É uma entidade beneficente que assumiu a identidade 
jurídica de Organização Não Governamental, desde junho de 2004. Com sede em Devon, no 
sudoeste da Inglaterra, tem por objetivo arrecadar fundos para investimentos em projetos 
sociais no Brasil. Como a grande maioria das ONG’s, a Children’s Aid começou pequena, 
mas, felizmente, cresce a cada ano, aumentando o número de solidários, a arrecadação e os 
investimentos no Brasil. 

O processo de convocações de solidários para ONG não é sistematizado, não existe uma 
obrigatoriedade de participação nem metas de arrecadação de dinheiro. O que existe é uma 
identificação dos participantes com o resultado final (“ajudar crianças e adolescentes no 
Brasil”) que fornece a motivação necessária para que pessoas ajudem no que podem. 
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As atividades mais freqüentes são a organização de eventos por parte de alguns membros 
fixos da Children’s Aid, para os quais os solidários são convidados. Entre os eventos já 
realizados estão: jantares de natal, participações em maratona, lutas de jiu-jitsu e festa de 
carnaval brasileiro. Toda a arrecadação destes eventos financia projetos sociais no Brasil e 
como a grande maioria das arrecadações é feita em países com moedas valorizadas em relação 
à brasileira, o “pouco vira muito”.  Atualmente são três projetos em andamento: Projeto 
Mumuquinha, Cineminha e Mamãe Margarida. Os dois primeiros são complementares e 
estão sendo desenvolvidos na comunidade da Posse, em Nova Iguaçu –RJ. Beneficiam mais 
de 100 órfãos e crianças carentes com atividades semanais nas áreas de educação, esporte, 
cultura e lazer, além de promover o intercâmbio entre crianças e jovens do mundo. O Mamãe 
Margarida está sendo desenvolvido em parceria com a Associação Damas Salesianas, em 
Ananindeua – PA. Visa a construção de um Centro Social de Promoção Humana Integral que 
manterá atividades de relacionadas a educação, esporte, cultura, saúde, cidadania e 
entretenimento para crianças, adolescentes, jovens e adultos da Comunidade Carlos 
Marighela.  

Outra iniciativa da Children’s Aid, junto com a ONG brasileira Onda Solidária, é a abertura 
de mercados na França, Inglaterra e Espanha para roupas produzidas, na cidade de Petrópolis 
– RJ, por uma cooperativa de mulheres costureiras e uma microempresa especializada na arte 
da estamparia. Baseada nos princípios do comércio ético e solidário - pagamento do preço 
justo, transparência nas relações da cadeia e na criação de oportunidades -, a iniciativa busca 
gerar empregos e aumentar a renda de famílias de comunidades carentes no Brasil, além de 
arrecadar fundos para os outros projetos da instituição.  

Mas, um quinto projeto, a Vila dos Sonhos, está sendo idealizado e, por suas dimensões, 
deverá ser o mais importante. Pretende-se contribuir com a construção de casas e abrigos para 
órfãos. O espaço compreenderia áreas de lazer, de esporte e um bloco de educação para o 
desenvolvimento de atividades multidisciplinares. O projeto Vila dos Sonhos terá por objetivo 
gerar oportunidades para crianças e adolescentes em comunidades carentes no Brasil. 
Pretende-se promover o intercâmbio de solidários de várias partes do mundo para que haja um 
aprendizado e crescimento mútuo a partir da convivência entre as partes. Acredita-se que, 
como resultado do processo de voluntariado, possa-se ampliar os horizontes da consciência 
social, senso de comunidade e de solidariedade. Atualmente, o projeto se encontra na fase de 
pesquisa da primeira comunidade a receber os recursos.  

A instituição mantém um sítio na rede internacional de computadores, 
http://childrensaid.org.uk, com informações básicas sobre os projetos concluídos e sobre os 
que estão em andamento. Há projetos sob a tutela da própria Children’s Aid. Outros são 
desenvolvidos por ONG’s brasileiras que recebem recursos depois de terem sua seriedade e 
comprometimentos verificados. Mas não há, ainda, critérios claros e consensados de quais os 
critérios que devem nortear os investimentos. 

 

4. Método 

Mesmo tendo sido criada em 2000 e reconhecida como uma charity em 2004, nunca havia 
sido realizado um processo de planejamento mais formal e aberto à participação dos 
voluntários e contribuintes. Tal esforço só ocorreu em 2006, estendendo-se de janeiro a maio. 
Os autores desse trabalho contribuíram neste processo, uns à distância, sugerindo métodos e 
apontando perigos e cuidados necessários. Outros contribuíram na condução do processo e na 
consolidação de seus resultados. 
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O pano de fundo utilizado para o planejamento foram as Metas de Desenvolvimento do 
Milênio da Organização das Nações Unidas (2005). Este documento serviu como exemplo de 
planejamento e como contexto das atividades da Children’s Aid. Isso foi possível porque 
diversas questões tratadas nas Metas estão em sintonia com os objetivos e problemas da 
organização, tais como: a necessidade de auxílio à educação de jovens e crianças, a 
importância da atuação de atores não governamentais, o destaque dado ao respeito aos 
padrões histórico-culturais em ambientes com diversidade social como é a América Latina.     
(ONU, 2005).  

Após esta contextualização, seguiu-se o processo com um diagnóstico participativo tal como 
sugerido por MUDADO (2005). Os participantes – voluntários e diretoria da instituição – 
foram instigados a apontar, primeiramente, os pontos positivos da instituição e de sua atuação. 
Na seqüência, os pontos negativos de sua atuação. Cada um dos pontos desses dois conjuntos 
foi classificado como externo ou interno, conforme a capacidade da instituição em influenciar 
sobre eles.  

O resultado parcial do debate foi um quadro com quatro subdivisões: os pontos considerados 
internos ficaram divididos em positivos e negativos. Os positivos são as fortalezas que devem 
ser utilizadas e potencializadas. Os negativos, as fraquezas a serem superadas. Também os 
fatores externos ficaram subdivididos em positivos e negativos. Os positivos são as 
oportunidades que devem ser aproveitadas. Os negativos, as ameaças que devem ser 
evitadas. 

Deste exercício relativamente simples, mas que se mostrou rico, ficou claro para todos os 
participantes a existência de divergências ou, pelo menos, a existência de visões muito 
distintas sobre a própria razão de ser da instituição. A tarefa, então, de se formalizar os 
objetivos da organização foi consensualmente considerada prioritária. Seguiu-se, então, o 
debate para a elaboração da Missão e da Visão da Instituição. O debate serviu de subsídio 
para que os dirigentes chegassem, posteriormente, à redação final. 

Com essas definições realizadas, as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças foram 
retomadas com o intuito, em primeiro lugar, de adequá-las à Missão e à Visão recém 
formuladas. Em segundo lugar, foram coletadas sugestões de como utilizar as fortalezas, 
superar as fraquezas, aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. As sugestões foram 
agrupadas em objetivos operacionais (de curto prazo), táticos (de médio prazo) e estratégicos 
(de longo prazo). 

Os dirigentes da instituição foram incumbidos da elaboração do plano de ação detalhado que 
deve trazer as metodologias para atingir cada um dos objetivos traçados durante o 
planejamento. O plano de ação deverá ser publicado no sítio da instituição e poderá sofrer 
críticas e receber adendos dos voluntários. 
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5. Resultados 

A síntese da análise FOFA (ou SWOT) aparece na Figura 1. 

 

 Fatores Internos Fatores Externos 
Fortalezas Oportunidades 

Fa
to

re
s P

os
iti

vo
s 

• Ter como objetivo pessoal de seguir 
a carreira no terceiro setor num futuro 
próximo; 
• Ter como objetivo profissional 
aprender ajudando; 
• Flexibilidade de investimento; 
• Arrecadação realizada em moedas 
valorizadas; 
• Ser parte de um time, de um sonho; 
• Encorajar a confiança entre as 
pessoas; 
• Criar amizades; 
• Ter satisfação pessoal ao ajudar e 
poder fazer algo pelas pessoas; 
• Saber que se está realizando algo de 
bom para as crianças e adolescentes que 
realmente necessitam de ajuda; 
• Vivenciar a experiência de ajudar os 
mais necessitados e ver a evolução dos 
projetos e da situação das crianças e 
adolescentes. 

• Detalhar ações no website, exemplos: como 
se tornar um voluntário? Como fazer doações? 
•  Promover a ONG em escolas secundárias e 
universidades, realizando palestras em diferentes 
ambientes, com diferentes formações de modo a 
divulgar os projetos e aumentar a base de 
solidários; 
• Elaborar melhor o discurso de cada evento, 
otimizando estas oportunidades para focar a 
evolução dos projetos e da entidade; 
• Compartilhar com os solidários o que a 
Childrens Aid fez, está fazendo, e mais importante, 
os passos futuros. 
• Utilizar os dados coletados para melhorar os 
eventos e diminuir desperdício nos eventos 

Fraquezas Ameaças 

Fa
to

re
s N

eg
at

iv
os

 

• Dificuldades nos planejamentos de 
demanda para cada evento, gerando 
desperdício de comida e esforço dos 
solidários; 
• Falta definição da estrutura 
hierárquica da ONG (organograma); 
• A não profissionalização dos cargos 
executivos diminui capacidade de 
intervenção 
• Falta clareza quanto a: objetivo da 
ONG, visão de futuro, critérios adotados 
para priorizar demandas, qual a 
continuidade dos projetos; definição de 
critérios para determinação do tempo de 
duração dos projetos; 
• Falta memória de dados (planilha de 
custos dos jantares/eventos, planilha de 
lucros, planilha de próximos projetos); 
• Está deficiente o gerenciamento dos 
eventos (divisão de papeéis e 
responsabilidades), o que gera 
desencontros; 
• O sítio da internet está desatualizado. 
• Os orçamentos não tem sido feitos  
em moeda estrangeira 

• Diferenças de funcionamento legal de ONGs 
em cada pais atuante. (Por exemplo: uma ONG no 
Brasil pode ter requerimentos legais diferentes do 
Reino Unido. Isso pode dificultar o trabalho da 
ONG no futuro); 
• Falta de uma seção de quanto dinheiro já foi 
arrecadado e quanto já foi gasto de forma bem 
transparente. (Todos os solidários se interessam 
em saber se o dinheiro doado está sendo usado 
corretamente). 
• Ausência de metodologias e critérios para a 
escolha de parceiros 

Figura 1 – Sintese do diagnóstico 
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Depois de um tempo destinado à criação de consenso na análise FOFA e ao amadurecimento 
de atores envolvidos com o planejamento, chegou-se à missão que aparece na Figura 2. 

 

Missão 

Gerar bem-estar e inclusão social ao desenvolver plenamente o 

potencial das crianças e adolescentes atendidos como cidadãos e 

futuros profissionais, espalhando a semente de solidariedade no 

mundos através de seus transformadores. 

Figura 2 - Missão da Instituição 
 
A visão foi resultado direto do estabelecimento da missão e pode ser vista abaixo, na Figura 3. 
 

Visão 

Ser uma das Organizações Não Governamentais mais admiradas do 

mundo, ao ter a ética, o incentivo, a auto-iniciativa e a transparência 

como princípios básicos na geração de oportunidades para crianças e 

solidários. 

Figura 3 - Visão da Instituição 

 

Na formalização da missão e da visão, os dirigentes reconheceram que existe uma busca 
individual por aprendizado e satisfação dos voluntários que não necessariamente prejudicial à 
organização.  

O último passo na metodologia adotada foi a planificação dos objetivos frente à formalização 
da Missão e Visão, e da análise posterior do mapeamento FOFA. Tomou-se o cuidado de 
estabelecer objetivos realistas do ponto de vista prático, mas com certa dose de ousadia para 
que não houvesse um relaxamento caso este seja atingido antes do prazo. O resultado pode ser 
visto na Tabela 1. 
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Planejamento 
Operacional 

Planejamento 
Tático 

Planejamento 
Estratégico 

2006/2007 2007/2010 2010/2011 
Manter Website atualizado com 
informações como missão, visão, 
balanço financeiro, atividades, 
acompanhamento de projetos. 

Implementação da estrutura física 
com a parceira “Dignidade” e 
“Onda Brasil” 

Estruturar e desenvolver sistema(s) 
de fácil acesso para solidários 
terem o poder da auto-iniciativa 
para se tornarem transformadores 
sociais 

Beneficiar crianças e adolescentes Ter projetos sociais em 4 estados 
diferentes do Brasil 

Ser o órgão gestor da ligação entre 
o solidário e o beneficiário 

Manter projetos sociais em 2 
estados do Brasil 

Transformar o website em portal 
de informação, com a contínua 
atualização da evolução de cada 
projetos. 

Manter a flexibilidade de ser o 
órgão gestor da ligação entre a 
arrecadação de recursos e 
investimento em parceiros no 
Brasil 

Definir calendário e organizar 
eventos anuais para o biênio 06/07 

Aquisição e início das atividades 
do projeto “Vila dos Sonhos” 

Gerenciar intercâmbio de 
solidários entre localidades e 
regiões 

Participar de eventos para o biênio 
06/07 

Consolidar braços na Espanha e 
Japão 

Alcançar as metas e objetivos de 
todos os projetos sociais realizados 
com dinheiro arrecadado para a 
Children’s Aid 

Implementar Sponsor Dream 
Program 

Desenvolver metodologia com 
indicadores para monitorar o 
numero de solidários e crianças 
atendidas em cada projeto 

Concretização e implementação da 
Vila dos Sonhos 

Implementar sistema de 
contabilidade 

Pesquisar meios de sustentação 
financeira da estrutura 
organizacional da Children’s Aid 
Desenvolver critério de escolha de 
parceiros 

Realização contínua de eventos   

Apoiar e estimular a Children’s 
Aid na Espanha, Japão e Holanda 

Divulgação da missão da ONG em 
eventos 

Profissionalizar a estrutura 
organizacional da Children’s Aid 

Tabela 1: Síntese do resultado do planejamento 

Como este é o primeiro planejamento estratégico realizado, espera-se uma revisão no biênio 
2007/2008. Este deverá considerar fatores e influências que não foram identificadas no 
mapeamento atual e, certamente, contará com o amadurecimento dos atores envolvidos. 

 

6. Considerações finais 
A metodologia utilizada foi simples, mas extremamente enriquecedora. Trouxe novos rumos, 
redefinição de objetivos e apontou para a necessidade de indicadores. Sobretudo, resultou 
num comprometimento maior por parte dos atores internos, que tendem a melhor reconhecer e 
focar suas ações para os objetivos centrais da organização. A simplicidade, pode-se dizer, foi 
fundamental para que o processo tenha sido realmente participativo. 
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O reposicionamento contido na definição da missão e da visão, quanto a colocar o 
crescimento do solidário ao lado da geração de bem estar e inclusão social como foco da 
ONG, mostrou-se valiosíssimo. Os solidários pareceram querer deixar claro um fato: eles 
também têm algo a ganhar com a participação. Isso confirma a observação da literatura 
(MADRUGA, 2004) de que numa organização direcionada por valores, unir objetivos 
pessoais com estratégicos cria motivadores e potencializa as ações. 

Os solidários da Children’s Aid são provindos de países e de culturas diversos, têm atuação 
em inúmeros campos profissionais. Isso não foi empecilho algum. A diversidade foi muito 
positiva e a simplicidade dos procedimentos fez com que todos entendessem o que estava 
acontecendo, se posicionassem e contribuíssem. 

Se para a instituição como um todo o planejamento realizado parece ter sido positivo, para 
seus dirigentes está significando um acréscimo de responsabilidade. A elaboração do plano de 
ação detalhado e o estabelecimento de indicadores qualitativos e quantitativos completarão o 
processo de planejamento. Mas seus desafios maiores ficarão por conta das expectativas 
geradas: mais agilidade e melhor tratamento das informações, cumprimento e consecução do 
que foi planejado e manutenção do clima participativo criado. 
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