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✓ As questões não devem orientar exercícios e ações individuais, 
devem ser trabalhadas em grupo.

✓ Preferencialmente o exercício deve ser feito envolvendo todos 
os membros da diretoria, mas não exclusivamente. 

✓ As questões não são exaustivas, a medida que vocês forem 
avançando, poderão elencar novas questões. 

✓ As respostas são importantes, as não respostas ainda mais. 
✓ Não existem respostas certas ou erradas, existem as 

capacidades que já estão instaladas e precisam ser 
melhoradas, aquelas que precisam ser desenvolvidas e 
algumas praticas que poderão ser abolidas.  

✓ O exercício deve ser paulatino, feito em etapas. Uma vez que 
sejam identificadas as ações necessárias, é preciso definir um 
plano para coloca-las em pratica, definir indicadores que 
marquem o sucesso, que seja uma medida capaz de mostrar 
para o grupo e outros interessados a distancia (ou 
proximidade) em relação ao resultado esperado ou  meta 
estabelecida. 

Espaço
para Fotos
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• Há regras, elas são conhecidas por todos os membros da organização? 
• De algum modo essas regras são conhecidas pelos parceiros e beneficiários? 
• Todos os processos e procedimentos se orientam pelas regras existentes? 
• A missão e visão da organização estão atualizadas? 
• As nossas estratégias estão bem alinhadas com a missão e visão da organização? 
• Conseguimos manter nosso foco de atuação? 
• Considerando a missão e visão da organização, para quais mudanças sociais esperamos contribuir a 

longo prazo? 
• Junto com outros atores estratégicos, quais são os efeitos que a organização espera, provocar nas

instituições e na vida das pessoas?
• Com a sua ação direta, quais são as mudanças que a organização espera promover nos indivíduos, 

grupos beneficiados em termos de comportamentos, atitudes, conhecimentos? 
• A organização têm (our pretende ter) incidência direta em outras instituições ? Quais são as mudanças

que a organização espera promover?  
• Que estratégias e que ações devem ser planejadas e colocadas em prática com vistas a alcançar estas

mudanças?
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• Estão sendo contruídas estratégias que favoreçam a participação, colaboração e o comprometimento de todes para a busca 
permanente da melhoria da qualidade do trabalho realizado pela organização? 

• Quem participa dos processos decisórios?
• Como as decisões são tomadas, o que embaza as decisões? 
• Com que frequência paramos para fazer um balanço e ajustamos rotas?
• Realizamos este exercicio de revisão com apoio de alguém externo ou fazemos sempre sozinhos?
• Internamente, como definimos atribuições e responsabilidades? Como nos complementamos?
• Com que frequencia renovamos a diretoria, coordenações na nossa organização?
• Existe uma estratégia para garantir processos sucessórios?
• O que precisamos melhorar? 
• Que tipo de parceiros precisamos? 
• Como identificamos os parceiros que apresentam maior potencialidade de cooperar significativamente com a ação pretendida ? 
• O que esperamos de cada parceiro? 
• Como fixamos compromissos e responsabilidades?
• Como monitoramos os acordos e compromissos?
• Qual é a nossa capacidade de trocar informações e conhecimentos com nossos parceiros?
• Como mediamos conflitos e interesses divergentes entre os parceiros?
• Como construímos  consensos e acordos de cooperação?
• Como comunicamos os esforços empreendidos em conjunto com os parceiros e como prestamos contas?

ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO E AÇÃO



• Diagnosticamos e analisamos as situações problemas sobre as quais queremos intervir ? 

• Formulamos planos globais e setoriais ?

• Definimos prioridades, objetivos, metas e indicadores para medir o nosso sucesso ? 

• Mapeamos riscos e elaboramos diferentes alternativas de solução? 

• Para cada projeto, iniciativa ou mesmo ação estratégica somos capazes de mapear recursos 

humanos, financeiros (e outros) necessários para sua realização ?

• Para cada ação estratégica definimos uma linha narrativa para mobilizar outros interessados 

(incluindo aqueles que nos possam financiar) ?

• Nossas comunicações buscam, de algum modo, persuadir ou produzir uma mudança particular de 

ação ou comportamento ?

• Promovemos a participação e a mudança social usando os métodos e instrumentos de 

comunicação interpessoal, mídia comunitária e modernas tecnologias da informação ?

• Adotamos a comunicação como atividade transversal na gestão de projetos, para fortalecer o 

diálogo com os beneficiários e parceiros, incluindo financiadores ?

• Como comunicamos nossos esforços e resultados ?

• Usamos de estratégias, ações e produtos de comunicação para ampliar o acesso à informação, 

produzir conhecimentos, mudar atitude e prática ddas pessoas e grupos que participam de nossos 

projetos, iniciativas, ações ?
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• Temos desenvolvido as capacidades internas para elaborar projetos, fazer gestão e prestar contas 
dentro dos prazos e seguindo as normas dos financiadores?  

• Temos buscado ou aproveitado da melhor forma as oportunidades de formação nesta área? 
• Realizamos o acompanhamento de nossos projetos e iniciativas, registrando e sistematizando o que 

alcançamos versus o que planejamos e o que esperávamos alcançar ? 
• Coletamos e analisamos dados sobre os processos, esforços e resultados de programas, projetos, 

iniciartivas, ações ? 
• Estamos abertos a receber recomendações e converter, analisa-las e, se possível, ajustar rotas, 

aprimorar processos de trabalho (implementar medidas corretivas) ? 
• Envolve a coleta e análise de dados sobre processos dos programas, resultados e recomendações de 

medidas corretivas ? 
• Produzimos relatórios analíticos do desempenho, dos resultados e dos impactos das ações desenvolvidas ? 

Tornamos estes relatórios públicos ? 

• Em algum momento da vida da organização, contamos com apoio de equipe externa para avaliar a  
extensão do sucesso na obtenção do resultados que declaramos ter alcançado ? 

• Em algum momento da vida da organização, contamos com apoio de equipe externa para avaliar e validar as 
contribuições de nossa organização e identificar as principais lições aprendidas e recomendações para 
melhorar o nosso desempenho ? 
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• Em algum momento já tínhamos parado para discutir sobre 
alguns destes pontos ?

• Quais são as mudanças que vocês esperam alcançar em 3, 6, 
12 meses a partir daqui ? 

• Que ações de fortalecimento institucional devem ser 
implementadas, prioritariamente,  para garantir melhores 
resultados no trabalho de campo?

• Como estas ações serão monitoradas, como os resultados 
serão medidos ?

• Que tipo de registros serão feitos  para facilitar o 
acompanhamento?

• Como garantir que este plano de fortalecimento seja viável no 
tempo que temos?




