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PARA O O FUNDO BAOBÁ, O
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL É UM
DOS CAMINHOS PARA QUE
ORGANIZAÇÕES NEGRAS ALCANCEM
SEU PLENO POTENCIAL.
É UMA BOA TRADUÇÃO DO QUE É
FAZER FILANTROPIA PARA PROMOVER
EQUIDADE RACIAL.

CAPACIDADE INSTITUCIONAL
O que é:
Habilidade para cumprir as responsabilidades de gestão de modo a garantir segurança, crescimento, equidade e
sustentabilidade da organização
Como pode ser evidenciada:
▪ Definição nítida de atribuições e responsabilidades
▪ Existência de um conjunto de normas, processos, procedimentos
▪ Processos de tomada de decisão em conformidades com as regras e normas
▪ Uso correto e otimizado dos recursos humanos e financeiros, direcionando-os para os objetivos desejados
▪ Gestão eficiente de programas e pessoas
▪ Estabelecimento de algumas referências de análise ao longo de um período de tempo contínuo
(monitoramento) e ajustes de rota para não perder o foco e garantir o alcance dos objetivos
▪ Transparência e prestação de contas
Como pode ser medida e qualificada:
Por meio de exames aprofundados das estratégias e praticas implementadas para alcançar um resultado
específico (avaliação)

FORTALECIMENTO DAS CAPACIDADES
INSTITUCIONAIS
• É um processo de caráter operacional e com uma forte dimensão temporal
• Requer o estabelecimento de algumas referências
• Pressupõe definir as mudanças pretendidas e metas a serem alcançadas num dado
período de tempo
• Exige a produção de evidencias, a realização de levantamentos convenientemente
organizados, capazes de comprovar a realidade
• Exige um esforço para realizar analises criticas a cerca das estratégias adotadas e ações
implementadas
• Pressupõe a disposição para realizar ajustes de rota que garantam que os esforços
empreendidos levem às mudanças pretendidas no período de tempo pré-determinado.
• Envolve um processo complexo de aprendizado, adaptação e mudança de atitudes nos
níveis institucional, organizacional e individual.

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS ESSENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

desenvolver conjunto de ações que orientam processos de tomada de decisão
formular projetos, programas, estratégias
implementar, orçar e administrar
comunicar de forma estratégica e assertiva
mobilizar, envolver e engajar diferentes atores
estabelecer e manter parcerias
manter a memoria da instituição
monitorar e avaliar
produzir, fazer a gestão e disseminar conhecimentos e aprendizados
agir com transparência
prestar contas

Cada uma destas capacidades essenciais demanda outros esforços, tais como: liderança,
arranjos institucionais e de gestão, gestão do conhecimento e corresponsabilidades.

CONVITE ESPECIAL
IMPRIMINDO UM OLHAR CRÍTICO SOBRE AS
CAPACIDADES DA ORGANIZAÇÃO

