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Relatório do Encontro de Planejamento Estratégico 

Viva a Vida 
 
Data: 08 de abril de 2017 
Local: Arembepe 
Moderadora: Mara Vanessa F. Dutra 
 
Participantes:  
 
Adolescentes e jovens: 
Ana Clara Colombi 
Fabricio Mascarenhas 
Maiko Novaes 
Djavan Reis 
Hebert Sacramento  
Bruno Sidreira 
Lucas de Jesus  
 

Equipe: 
Cressida Evans 
Maria das Graças 
Almeida 
Evelin Salles 
Simone Requião 
Antonio Ferreira 
Fabricio Mascarenhas 
Luis Carlos Brasileiro 

 
Diretoria: 
José Viana 
Carlos Gonçalves  
Tânia de Moraes 
Iara Carvalho  
Ana Cristina Veloso 

Abertura 
 
O dia de trabalho foi aberto pela coordenação da Viva a Vida e em seguida a 
moderadora propôs uma dinâmica de integração e apresentação dos 
participantes, na qual foi pedido a cada um/uma que buscasse um elemento do 
terreno para compor um centro da roda, dizendo o que aquele elemento 
significava para o momento daquele encontro. Foi um movimento criativo e 
sensível de todos, construindo um espaço cheio de beleza e de significado 
simbólico para começar o dia.  
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Em seguida, foi exposto o programa do dia, o qual foi aceito pelo grupo.  
 
Criou-se, logo de início, um ambiente muito favorável e acolhedor para o 
trabalho, com todos se voluntariando para as diversas tarefas de preparar 
lanche, arrumar almoço, organizar o espaço, etc. 
 
Foi combinado que o horário do almoço seria estendido para que os 
participantes pudessem aproveitar da praia.  
 

Eleição de diretoria 
 
Antes de iniciar o planejamento propriamente dito, foi feita a eleição da nova 
diretoria, considerando o vencimento do mandato do presidente anterior, Sr. 
Carlos, que, por motivos de outros interesses pessoais e profissionais, não se 
disponibilizava para continuar no cargo. O novo presidente eleito foi o Sr. José 
Viana, que falou agradecendo ao Sr. Carlos por tudo que fez durante seu mandato 
e colocando-se à disposição para trabalhar junto com a coordenação e a equipe 
da associação para continuar garantindo o cumprimento de seus objetivos e o 
sucesso do trabalho.  
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Missão 
 
Para se pensar estrategicamente sobre uma instituição, o primeiro passo é 
estabelecer acordos claros sobre sua identidade – a cara da organização, como 
ela se vê e quer se dar a conhecer. 
Os adolescentes e jovens de Viva a Vida haviam trabalhado em oficinas e rodas 
de conversa o tema da identidade; quando a moderadora perguntou o que 
compõe a identidade de uma pessoa (para se pensar a identidade de uma 
instituição) levantaram que: 

- a identidade é uma construção 
- diz quem somos 
- mostra o que a gente gosta 
- reflete o que a gente pensa, sente, deseja e faz 
- é sempre dada em um contexto cultural (a cultura faz parte da 

identidade) 
- relaciona-se com o ambiente social e cultural 
- tem a ver com escolhas 
- a identidade tem múltiplos aspectos: gênero, raça, classe social, 

orientação sexual, dimensão espiritual 
 
Portanto, a identidade de uma organização mostra quem ela é, qual o seu 
diferencial, o que ela se propõe a fazer no mundo; pode mudar ao longo dos anos, 
dependendo do contexto e das mudanças da própria instituição, por isso é bom 
que seja revista a cada tanto tempo; não deve ser um enunciado longo demais 
nem demasiadamente curto; devem estar de acordo com o estatuto; não deve 
limitar a ação da instituição (tem que ser suficientemente abrangente); aponta as 
finalidades maiores da instituição. 
 
Em 2014, também em uma oficina de planejamento estratégico, a missão 
institucional foi assim elaborada: 
 

Viva a Vida atua na prevenção ao abuso de drogas criando oportunidades 
educativas, artísticas, culturais e terapêuticas para que adolescentes, jovens e 
crianças em situação de risco se fortaleçam e possam fazer escolhas saudáveis 
para suas vidas. 

Obs: o conceito de prevenção é aqui tomado de forma ampla, incluindo a prevenção 
à recaída. 

 
Com base em toda a vivência institucional de 2014 até 2017, a coordenação da 
Associação, para esta oficina (2017), levou a seguinte proposta de alteração da 
Missão: 
 

A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e 
jovens em contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e 
desenvolver autoestima, autonomia e controle sobre suas vidas; o trabalho foca 
em atividades educacionais, artísticas, culturais, socioambientais, esportivas e de 
mobilização comunitária para a prevenção ao abuso de drogas, o combate à 
violência e a garantia de Direitos Humanos. 
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Foi feito um debate detalhado sobre o enunciado proposto pela coordenação, 
com várias intervenções e ponderações, como:  

- muito debate sobre o conceito de “contexto de risco social”; foi discutido 
utilizar o termo “vulnerabilidade”, mas finalmente o acordo foi utilizar 
“contexto de risco social”; 

-  também se discutiu a utilização do termo “protagonismo”, porém 
decidiu-se que “autoestima, autonomia e controle sobre suas vidas” era 
uma descrição mais apropriada; 

- houve a proposta de se inserir “violência sexual”, mas o consenso foi 
deixar “violência” em geral.  

- o enunciado foi considerado muito grande; 
- poderia parar antes frase “o trabalho foca” (isso já é um detalhamento do 

enunciado); 
- importante colocar os enfoques porque dão consistência e o diferencial da 

instituição, além de (sobretudo) serem significativos do ponto de vista de 
editais e de financiadores (que pedem apenas a missão da instituição 
como ponto de partida para análise da adequação ao perfil a ser apoiado); 

- importante que tenha na missão os conceitos de empoderamento, 
escolhas saudáveis, autoestima e autonomia, como ficou claro no trabalho 
feito em 2016 sobre indicadores de impacto; 

- a missão poderia ser o enunciado inicial e o final, sem a frase do meio que 
trata dos enfoques do trabalho (a forma de atuação da instituição), porém 
isso não daria conta da necessidade institucional de mostrar sua forma de 
trabalho, considerando os editais e outras oportunidades de apoio. 

 
Finalmente, ficou acordado que Viva a Vida terá sua Missão com duas versões: 
um enunciado ampliado e outro reduzido. Para fins de visibilidade, será utilizada 
a versão reduzida; quando necessário, sobretudo para editais e afins, a versão 
ampliada. 
 

Missão (versão ampliada) 
 

A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e 
jovens em contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e 

desenvolver autoestima, autonomia e controle sobre suas vidas; o trabalho foca 
em atividades educacionais, artísticas, culturais, socioambientais, esportivas, de 

lazer e de mobilização comunitária para a prevenção ao abuso de drogas, o 
combate à violência e a garantia de Direitos Humanos. 

 
Missão (versão reduzida): 

 
A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e 
jovens em contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e 
desenvolver autoestima, autonomia e controle sobre suas vidas, com foco na 

prevenção ao abuso de drogas, no combate à violência e na garantia de Direitos 
Humanos. 
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Visão de Futuro 
 
Como queremos estar, daqui a dez anos? O que queremos para o futuro de Viva a 
Vida?  
 
Em 2014, a visão de futuro tinha ficado assim descrita: 
 

Viva a Vida como referência na atuação em empoderamento de adolescentes e 
jovens para fazer escolhas saudáveis para a prevenção ao abuso de drogas, o 
combate à violência ligada às drogas e a garantia de Direitos Humanos  

 
Como os conceitos de empoderamento e de escolhas saudáveis já tinham 
passado a integrar o enunciado da Missão, o debate foi na direção definir a visão 
de uma organização de referência nas temáticas de prevenção ao abuso de 
drogas, combate à violência e garantia de Direitos Humanos, espelhando o 
espectro amplo de interesses e áreas de atuação da instituição. Ao final do 
debate, a visão de futuro de Viva a Vida ficou assim definida: 

 

Visão de futuro 

Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas, no 
combate à violência e na garantia de Direitos Humanos por adolescentes e 

jovens. 

 
 
Princípios 
 
Os princípios, elaborados em 2014 e aprovados pela diretoria, foram os 
seguintes: 
 

 Viva a Vida é uma organização não-religiosa e não-partidária; 

 Não fazemos qualquer discriminação de cor, raça, gênero, orientação 
sexual, credo religioso e classe social; 

 O foco do nosso trabalho em dependência química é o fortalecimento e a 
capacidade de transformação dos adolescentes, jovens e crianças e não o 
combate ao uso de drogas. 

 Atuamos de forma transversal nos diversos temas que envolvem risco 
para os adolescentes, jovens e crianças, a partir da abordagem do 
indivíduo na sua integralidade. 

 Respondemos a toda e qualquer violação de direito dos adolescentes, 
jovens e crianças, compreendendo que são fatores de risco para o abuso 
das drogas.  

 Atuamos de acordo com os direitos da criança  ADOLESCENTE como 
descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e na convenção das 
Nações Unidas dos Direitos da Criança; 

 Buscamos a participação dos adolescentes, jovens, crianças e suas famílias 
no nosso trabalho; 
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 Valorizamos o trabalho em equipe, sabendo que a atuação integrada é 
mais eficaz; 

 Valorizamos o contínuo melhoramento do nosso trabalho através da 
pesquisa, avaliação, reflexão crítica, aprendizagem e trocas de 
experiência; 

 Atuamos de forma ética e transparente; 

 Mantemos a confidencialidade dos adolescentes, jovens e crianças 
atendidos; 

 Buscamos influenciar políticas públicas para garantia dos direitos dos 
adolescentes, jovens e crianças.  

 
Foram propostas pequenos ajustes retirando o foco nas crianças como público 
específico da ação da Associação, que se pretende voltada para adolescentes e 
jovens.  Foram mantidos os 12 princípios, com os seguintes enunciados:  
 

 Viva a Vida é uma organização não-religiosa e não-partidária; 

 Não fazemos qualquer discriminação de cor, raça, gênero, orientação sexual, 
credo religioso e classe social; 

 O foco do nosso trabalho em dependência química é o fortalecimento e a 
capacidade de transformação dos adolescentes e jovens e não o combate ao 
uso de drogas. 

 Atuamos de forma transversal nos diversos temas que envolvem risco para 
os adolescentes e jovens, a partir da abordagem do indivíduo na sua 
integralidade. 

 Respondemos a toda e qualquer violação de direito dos adolescentes e 
jovens, compreendendo que são fatores de risco para o abuso das drogas.  

 Atuamos de acordo com os direitos da criança como descrito no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na convenção das Nações Unidas dos Direitos da 
Criança; 

 Buscamos a participação dos adolescentes e jovens e suas famílias no nosso 
trabalho; 

 Valorizamos o trabalho em equipe, sabendo que a atuação integrada é mais 
eficaz; 

 Valorizamos o contínuo melhoramento do nosso trabalho através da 
pesquisa, avaliação, reflexão crítica, aprendizagem e trocas de experiência; 

 Atuamos de forma ética e transparente; 

 Mantemos a confidencialidade dos adolescentes e jovens atendidos; 

 Buscamos influenciar políticas públicas para garantia dos direitos dos 
adolescentes e jovens.  
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Análise do ambiente 
 
Após termos uma visão comum da Missão, do que queremos para o futuro da 
instituição e de seus princípios e valores, que devem nortear todo seu trabalho, 
passamos a outra etapa do planejamento, que se refere à análise dos ambientes 
externo e interno, de forma a observar as oportunidades e ameaças do contexto, 
por um lado, e os pontos positivos e fragilidades da própria instituição. A partir 
dessa análise, o próximo passo do planejamento é definir os objetivos 
estratégicos da instituição, considerando as oportunidades a serem 
aproveitadas, as ameaças a serem evitadas ou transformadas em oportunidades, 
as fortalezas da instituição e as formas de superar suas fragilidades. 
 
Nesse encontro de planejamento, só foi possível chegar até a análise dos 
ambientes externo e interno. A elaboração de objetivos estratégicos (ou a 
verificação destes a partir das Linhas de Ação da instituição) e sua relação com 
os objetivos dos projetos, ficou para um próximo momento, assim como a 
identificação de indicadores e o estabelecimento de metas. 
 
O levantamento de oportunidades, ameaças, fragilidades e fortalezas (matriz 
FOFA) foi feita em grupos de trabalho. 
 
Ambiente externo 
 
AMEAÇAS 
 

Ausência de políticas públicas em especial para a juventude 
Fragilidade das políticas públicas 

 

Falta de cultura de doações 
Falta apoio local (financiador) 
Imagem errada do Brasil no cenário internacional 

 

Conjuntura política nacional e internacional 
Golpe 
Instabilidade financeira 
Política econômica 

 

Aumento do índice de violência 

 

Falta de interesse da imprensa em dar visibilidade 

 
 
OPORTUNIDADES 
 

Apoio da comunidade 
Relação com agentes multiplicadores 
Relação com a comunidade 
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Ausência de projetos similares 

 

Foco nas pesquisas com dados sobre violência 

 

Editais  e festivais – recursos financeiros 
Editais públicos e privados 
Plataformas de campanhas sistemáticas de captação 

 

Contatos (estreitamento) na relação com governo 
Relação com o poder público (especialmente o municipal) 

 

Polo local de empresas  

 
 
Ambiente interno 
 
FRAGILIDADES: 
 

Ausência de sede própria 
Falta sede própria 

 

Estrutura física inadequada 

 

Falta de outros profissionais (captação/comunicação) 

 

Fragilidade financeira 
Dificuldades financeiras para manter as despesas de administração 
Dificuldade de manutenção do quadro de pessoal (recursos de projetos – 
descontinuidade) 

 

Deficiência na divulgação 
Falta de ações positivas na comunidade (maior visibilidade) 
Pouca visibilidade 

 
 
FORTALEZAS 
 

Nossos resultados 

 

Boa relação interpessoal 
Coesão da equipe 

 

Qualificação técnica da equipe 
Nível de qualificação dos profissionais 
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Formação contínua da equipe 

 

Força de trabalho – crença – ideologia 

 

Boa comunicação interna 

 

Organização, transparência 

 

Leque de ofertas de serviços para a comunidade (responsividade) 
Tentar ofertar à comunidade intervenções que atendam às demandas solicitadas 

 

Acolhimento 

 

Abrangência da atuação da ONG na integralidade: jovem, família, comunidade 

 

Envolvimento dos jovens com a ONG 

 
Um interessante ponto do debate foi sobre a questão de reciprocidade, com o 
entendimento de que a relação com os beneficiários é de construção de 
pertencimento, não dependência em relação à ONG. Pertencimento implica em 
colaboração, atuação conjunta, co-responsabilidade e é isso que se destacou nos 
aspectos positivos como “envolvimento dos jovens”.  
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Sistema de gestão 
 
Foi feita uma apresentação, pela coordenadora, do sistema de gestão de Viva a 
Vida:  

Nossa gestão sistêmica e como funciona 

Na Viva a Vida, temos uma visão sistêmica de gestão organizacional, em que 
todos tem sua linha de responsabilidade e área de expertise, sempre entendendo 
que A Viva a Vida é um sistema integrado, em que o desempenho de um pode 
afetar tanto a própria associação, quanto todas as suas partes interessadas, 
incluindo nossos beneficiários e a sociedade em geral. 

Para realizar essa visão e manter qualidade e aprendizagem continua, 
implementamos os seguintes mecanismos de gestão: 

 Supervisão quinzenal entre cada membro da equipe e seu próprio 
coordenador, para monitorar os projetos, levantar dificuldades e discutir 
soluções; 

 Reuniões de equipe: 
 Mensal – para a atualização dos projetos e da administração; 
 Mensal - para refletir sobre um assunto relevante (ex. Proteção à Criança, 

Referencial Teórico); 
 Reuniões da Coordenação – mensal, para monitorar progresso e planejar 

ações estratégicas; 
 Reuniões do Conselho Fiscal – trimestrais, para monitorar o movimento 

financeiro; 
 Encontrões – reuniões semestrais para todos os participantes, equipe e 

diretoria para abrir um canal de comunicação não-hierárquica entre as várias 
partes da associação, centrado num debate sobre um assunto específico 
(violência sexual, famílias com diversidade, etc.); 

 Reuniões da Diretoria – semestrais para monitorar a implementação 
estratégica; 

 Reflexão e valorização da equipe – semestral.  No final do 1º semestre entre a 
equipe. No final do ano, um momento privilegiado, com nossa Consultora 
Externa de Avaliação, para refletir sobre o andamento do ano, progresso e as 
áreas para melhorar; 

 Avaliações anuais de cada membro da equipe. 

Foi uma ótima oportunidade para todos compreenderem como funciona a gestão 
da Associação, os momentos previstos de reuniões executivas e encontros de 
reflexão. Houve um consenso geral de que a equipe está bem organizada, bem 
coesa, que a gestão tem sido eficiente e os papeis estão claros, o que tem 
facilitado muito o desenvolvimento do trabalho. A coordenadora geral, a 
coordenadora do administrativo-financeiro e a coordenadora de prevenção 
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falaram de seus respectivos lugares e tanto a equipe quanto a diretoria puderam 
se manifestar.  
 

 
 
Os fluxos – quem reporta a quem, como funciona a cadeia de responsabilidades – 
também foi discutido. O papel da coordenação administrativa-financeira, que deu 
um salto de qualidade com a entrada de Fabricio (jovem beneficiário) como 
membro da equipe. Vale ressaltar que a contratação de beneficiários para a 
equipe é uma estratégia da gestão, no sentido da autonomia e da 
sustentabilidade.  
 
Quanto ao papel da coordenação de prevenção, sob cuja responsabilidade está a 
supervisão da equipe de educadores, foi dito que a equipe tem se mostrado 
muito afinada, o que tem colaborado muito para a boa fluência do trabalho, 
mesmo com eventuais ausências da coordenadora. 
 
O trabalho da coordenação geral foi considerado muito eficiente e com 
resultados visíveis no nível de organização institucional. Foi debatida a relação 
entre a coordenação e a diretoria, a partir de seus respectivos papeis: a diretoria 
sendo a que toma as decisões estratégicas e a coordenação geral tendo a 
responsabilidade de executar o planejamento, gerenciar a instituição, 
funcionando como uma secretaria ou coordenação executiva que, naturalmente, 
tem um nível de autonomia. No entanto, a relação de apoio da diretoria à 
coordenação face aos desafios da gestão da ONG, é mais que desejável e deve ser 
cada vez mais estreitada.  
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Mobilização de recursos 
 
Foi feita uma apresentação pelo consultor contratado para captação de recursos, 
de sua estratégia e de como a estava implementando. Ele vem buscando ampliar 
o espaço de diálogo com o poder público municipal e com as empresas locais.  
 
Foram discutidas as vantagens da ONG viva a vida para a mobilização de 
recursos junto às empresas locais 
 
Visibilidade de sua empresa 

 Associando-a a marcas internacionais 
 
Troca de experiências 

 Palestras e oficinas para funcionários 
 
Trabalho de excelência 

 Único em Camaçari 
 
Resultados 

 Comunidade mais forte 
 Jovens empoderados 
 Diminuição da violência 

 

Como apresentamos nossa instituição? 
 
Foi feita uma dinâmica de “vender” a ONG, mostrar o que ela é, seu diferencial, 
em situações que podem ser uma oportunidade, mas quando se tem um tempo 
muito pequeno para impactar o ouvinte. 
 
O exercício foi feito em grupos, sendo que cada um tinha que apresentar uma 
esquete de uma situação na qual o objetivo era convencer o outro a apoiar a Viva 
a Vida. Foi um exercício muito interessante, colocando os argumentadores frente 
a ouvintes apressados ou desinteressados, e trazendo a necessidade de saber se 
expressar com clareza e objetividade, de forma impactante, sobre Viva a Vida. 
 

Encaminhamentos 
 
Próxima oficina de planejamento prevista para o segundo semestre de 2017.  
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Encerramento 
 
Foi feita uma dinâmica de encerramento, palavras finais de agradecimento, após 
um dia de intenso trabalho, convivência, boa comida, bons debates. Foi feita uma 
rodada de avaliação, tendo o dia sido considerado muito positivo por todos os 
participantes, em diversos aspectos: conhecer melhor a instituição; compreender 
mais as suas finalidades e formas de trabalhar; entrosamento entre todos e 
participação de todos; lindo e acolhedor espaço.  
 

 
 


