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RESUMO

O seguinte trabalho realizou o levantamento de informações e aprimoramento de
rotinas financeira de um empreendimento do terceiro setor, chamado GE JÂNGAL
(Grupo de Escoteiros Jângal), localizada em Curitiba-PR no bairro Cajuru, que
desempenha seus esforços para levar conhecimento através de práticas escoteiras
a 38 crianças e jovens, divididos em dois grupos (Lobinhos e Escoteiros). O
levantamento com foco nos processos financeiros, que permitiu identificar
discrepâncias significativas com relação à legalização da instituição, ineficiência dos
processos e falha na apresentação das informações financeiras, consequentemente
comprometendo a sustentabilidade da associação. Na qual foram identificadas cinco
possíveis alternativas para solução dos problemas encontrados, as mesmas foram
implementas na instituição.

Palavras-Chaves: GE JÂNGAL, Escoteiros, Sustentabilidade, Transparência,

Financeiro.
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ABSTRACT

El siguiente trabajo realizó el levantamiento de informaciones y perfeccionamiento
de rutinas financieras de un emprendimiento del tercer sector, llamado GE JÁNGAL
(Grupo de Scouts Jángal), ubicada en Curitiba-PR en el barrio Cajuru, que
desempeña sus esfuerzos para llevar conocimiento a través de prácticas scouts a 38
niños y jóvenes, divididos en dos grupos (Lobinhos y Scouts). El levantamiento con
foco en los procesos financieros, que permitió identificar discrepancias significativas
con relación a la legalización de la institución, ineficiencia de los procesos y falla en
la presentación de las informaciones financieras, consecuentemente
comprometiendo la sostenibilidad de la asociación. En la que se identificaron cinco
posibles alternativas para resolver los problemas encontrados, las mismas fueron
implementadas en la institución.

Palabras-Llaves: GE JÁNGAL, Scouts, Sostenibilidad, Transparencia, Financiero.
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1. INTRODUÇÃO

O escotismo é um movimento educacional, voluntario que conta com a

colaboração de jovens e adultos, visando a participação de todas as origens, sociais,

raças e crenças.

Segundo Thomé (2006) o general inglês B-P (Robert Baden-Powell), fundador

do movimento não gostaria que seu legado como militar interferisse em sua pratica

escoteira, assim, usado apenas algumas técnicas nas quais seriam úteis para o

desenvolvimento de práticas educacionais. Seu propósito é contribuir para que os

jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter,

ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades: físicas, intelectuais, afetivas,

sociais e espirituais, tornando-se cidadãos responsáveis, participativos e úteis em

sua comunidade.

As origens do movimento remontam a julho de 1907 quando foi realizado um

acampamento com os 20 primeiros jovens convidados. Foram realizadas atividades

de observação, cavalheirismo, salvamento de vidas, patriotismo, além das técnicas

de escotismo (SILVA, 2012).

Diante do Sucesso o general desligou-se do exército, se dedicando somente

ao escotismo, neste momento só contava com figuras masculinas juntamente com o

seu crescimento no ano de 1909 o movimento começou a receber meninas.

Em 1920 o número de jovens acampados foi multiplicado por 1000,

representando 32 países, ocorrendo o primeiro acampamento internacional, que

hoje é conhecido pelos escoteiros como Jamboree, B-P foi aclamado pela primeira

vez como Chefe Escoteiro Mundial, como informam (ALVES et al. (1977)

No Brasil remontam à 1910, quando fundou-se a primeira associação

Escoteira do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, sendo chamada de Centro de Boys

Scouts do Brasil. Rapidamente o escotismo se espalhou por todo o território

nacional, criando várias associações independentes. Até que em 1924, foi fundada a

União dos Escoteiros do Brasil, acompanhando a ideia de B-P, visando o senso de
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que uma única unidade sendo comandantes os demais grupos espalhados pelo

país.

Segundo UEPG (2017), em 1915 o movimento de escoteiros se iniciou no

estado do Paraná. Com o passar dos anos o mesmo veio crescendo de tal maneira

que atualmente é considerado o terceiro estado brasileiro com maior número de

escoteiros do país, dividindo-se entre 112 grupos, sendo assim, totalizando cerca de

9 mil escoteiros paranaenses (BEM PARANÁ, 2017).

Atualmente existem mais de 80 mil escoteiros no Brasil, entre eles 60 mil

jovens e 20 mil funcionários voluntários, onde são contabilizados em 607 cidades e

1.265 grupos. Levando conhecimento para os jovens alcançando cerca de 35% da

população brasileira (UEB (2017).

O escotismo vem sendo utilizado como uma ferramenta de educação não

formal por mais de 100 anos, aperfeiçoando as técnicas e conteúdo para que

possam continuar como principal atividade educacional de jovens do mundo e

conquistou sua proposta educativa por meio de dois fatores: o método escoteiro e o

programa educativo.

Ao longo deste trabalho são analisadas sob a ótica da sustentabilidade os

processos de gestão de uma organização de escoteiros (GEJÂNGAL).Bem como

serão apresentados o plano do projeto que guiou a investigação, nos direcionando a

realização uma análise financeira da instituição, para que através disto

desenvolvêssemos soluções adequadas a mesma.

Decorrente das alternativas para solução dos problemas encontrados, foram

implantados os procedimentos propostos, quais já aparentam os resultados positivos

para o GEJÂNGAL, acarretando maior transparência e sustentabilidade para a

instituição, qual atualmente conta com a colaboração de voluntários capacitados

para sua longevidade.
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2. PLANO DO PROJETO

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

Identificamos através de levantamentos realizados em campo no grupo

GEJÂNGAL (GRUPO ESCOTEIROS JÂNGAL), oportunidades de melhorias que

foram realizadas, comparando as práticas identificadas e orientações recebidas ao

longo do curso de Tecnologia em Gestão Financeira. Podendo então, diante de

eventuais ajustes utilizar conhecimentos e técnicas para solucionar as discrepâncias

encontradas. Através disto que a instituição contente com um gerenciamento

financeiro ajudando nas tomadas de decisões.

2.2 IDENTIFICAÇÕES DAS EXPECTATIVAS

Segundo MARTINS (2001), um stakeholder patrocinador é o maior interessado

em um projeto, ele que irá delimitar verbas e os caminho por onde o mesmo deverá

percorrer. Naturalmente as organizações são influenciadas por outros stakeholders,

que eventualmente e ao longo do projeto podem ter suas expectativas analisadas.

No caso deste projeto foi delimitado o foco de levantamento das expectativas

somente ao patrocinador, Sr. Rafael Eduardo da Silva, atual presidente da

associação; contamos que acessória financeira evidencie:

● Analise realizada no GEJÂNGAL, onde foram encontradas

oportunidades para implementação de melhorias;

● Documentados os fluxos de processos;

● Aderir a associação ao fluxo de caixa;

● Manter uma boa saúde financeira para organização.

Associando as expectativas do patrocinador juntamente com o objetivo do

Projeto integrador, com isto, colocando todo o conhecimento adquirido na formação

de Gestão Financeira em prática.
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2.3 ABRANGÊNCIA

De acordo com Vergara (2013) delimitação trata de fronteiras concernentes a

variável, aos pontos que serão abordados, ao corte (transversal ou longitudinal), ao

período de tempo objetivo da investigação, neste caso foi delimitado o departamento

financeiro da instituição durante o tempo deste projeto e em função das observações

realizadas, no período total do projeto, estudadas as melhorias que foram aplicadas,

através de investigação dos problemas ali encontrados que porventura afetem o

desenvolvimento financeiro da organização.

De forma mais específica à condução desta análise, incluímos os seguintes

itens:

1. Levantamento de dados da instituição;

2. Identificar e analisar problemas ali encontrados;

3. Estudar soluções cabíveis ao GEJÂNGAL;

4. Implementar propostas para melhorias;

5. Desenvolvidas e aplicadas soluções.

2.4 EQUIPES DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para melhor eficiência do uso dos recursos o trabalho foi dividido entre papéis e

a estes designados responsáveis, como segue:

A) Patrocinador/Stakeholder – Rafael Eduardo da Silva

Função: Transmitir informações do GEJÂNGAL para o desenvolvimento tais

como, analisar, aprovar plano de projeto. Orientar sobre as decisões a serem

seguidas

B) Gerente de Projeto – Alessandro Ferreira Pedroso

Função: Garantir a entrega do projeto nos prazos aprovados diretamente com

o patrocinador.
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C) Pesquisadora- Paula Hoffmam da Costa

Função: Realizar pesquisas como um todo, dentro e fora da organização

educacional, com a responsabilidade da parte escrita do projeto.

D) Documentadora – Paula Hoffmam da Costa

Função: Encarregado por documentar todo o processo realizado na produção

do projeto.

2.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE PROJETO

Com a finalidade de que o projeto seja entregue na sua completude e que a

comunicação seja realizada de forma clara e sucinta, na qual as informações

deveram ser válidas e completas.

Portanto, encontram-se fatores críticos tais como:

1. Acesso a todas as informações Financeiras;

2. Disponibilidade e adesão do patrocinador;

3. Engajamento para implementação das soluções encontradas.

2.6 ETAPAS DO PROJETO

Conforme orienta Oliveira (2014), projeto é um trabalho com datas de início e

término previamente estabelecidas, coordenador responsável, resultado final

predeterminado, e no qual são alocados, os recursos necessários para seu

desenvolvimento.

As definições das etapas do projeto foram realizadas juntamente com todos

os membros da equipe e dada a publicidade adequada para que possamos ter uma

base de programação da entrega do projeto em datas determinadas. As fases do

projeto foram designadas da seguinte forma:

Fase 1 – Nesta primeira fase foi realizada a escolha da Instituição em questão

definindo papeis e responsabilidades dos mesmos. Efetuando-se uma reunião com o
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patrocinador para apresentação do plano de projeto e concluindo com a sua

aprovação.

Fase 2 – Nesta fase foram realizadas coleta dos dados, que concluísse com a

documentação dos itens identificados.

Fase 3 – Nesta fase, os dados levantados foram conflitados com a revisão

bibliográfica permitindo o diagnóstico dos problemas encontrados na instituição,

concluindo com a apresentação preliminar ao patrocinador.

Fase 4 – Diante dos problemas identificados foram apresentadas as possíveis

soluções.

Fase 5 – Neste momento foram aprovadas e implementadas as soluções

propostas.

Fase 6 – Revisões no trabalho e apresentação final do relatório segundo as

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e referenciam

literárias, culminando com a apresentação para banca de professores.

2.7 CRONOGRAMA

Apresenta-se a seguir, quadro 01, o cronograma preliminar que será realizado

conforme o andamento do projeto.

1 - Quadro Cronograma do projeto

Fonte: Elaborado pelos Autores



17

2.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Para manter padrões em todos os aspectos do desenvolvimento do projeto

foram realizadas algumas medidas de comunicação, tais como:

- Determinar que o projeto será desenvolvido dentro dos padrões da ABNT /

ESIC (ESIC - Business & Marketing School Internacional);

- Todas as informações coletadas serão armazenadas na nuvem ‘’onedivre’’;

Segundo Chaves (2010) a comunicação é um processo que envolve

transmissão e recepção. Já Mendes (1999) especifica a comunicação como ”tornar

comum, trocar informações, partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças e

valores por meio de gestos, atos, palavras, figuras, imagens, símbolos, etc.”

Neste projeto foi determinada que a comunicação se deu no seguinte formato:

através de e-mail semanal para o nosso patrocinador, com todas as ações que

foram realizadas na semana anterior com possíveis atraso de entrega.

Além desta forma de comunicação, um grupo de comunicação em uma

ferramenta (Whattsapp) para compartilhar informações mais urgentes.

Às terças-feiras foram realizadas reuniões com o professor orientador para

eventuais ajustes de curso.

2.9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para o desenvolvimento do projeto foram necessários os seguintes recursos

para a execução do mesmo:

- Encontros na sede do GEJÂNGAL aos sábados para o estudo de dados a

serem coletados no local.

- Encontros semanais com o orientador, para elaboração, revisão e conclusão

do trabalho em questão.



18

2.10 ORÇAMENTO DO PROJETO

Ao termino do projeto integrador em questão, não foi identificada necessidade

de alocação de recursos financeiros, encontramos somente a necessidade de tempo

no qual os voluntários da instituição doaram este recurso para a implementação e

conclusão do trabalho.
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3. EXECUÇÃO DO PROJETO

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

3.1.1 Histórico Do Grupo

O grupo de escoteiro JÂNGAL foi fundado no ano de 2013, com a ideia em

conjunto de seis chefes, os quais já tinham sido escoteiros. Com a ideia em

construção os mesmos agregaram ao grupo outros 25 chefes voluntários para terem

papel de importância dentro da associação, sendo divididos entre, Conselho,

Diretoria, Chefes de Seção, Assistentes e Coordenadores.

Atualmente estão localizados no bairro Cajuru, onde a sede está disposta no

terreno da igreja Batista Nacional, qual foi disponibilizado gratuitamente para o

projeto em questão, para que ocorra as práticas escoteira é realizado um encontro

semanal que acontece aos sábados das 14 ás 17 horas.

Em observação realizada em campo identificou-se que atualmente existem

cerca de 38 crianças associadas na instituição, sendo divididas entre lobinhos, e

escoteiros.

2 - Imagem Brasão do G.E JÂNGAL

Fonte: GE JÂNGAL 2017

Dentro do movimento escoteiro, cada grupo e identificado por seu brasão, o

qual o GE JÂNGAL possui o seu estabelecido onde podemos analisar acima.
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3.1.2 Missão, visão

O GEJÂNGAL tem com sua missão, contribuir para a educação do jovem,

baseado em sistema de valores baseados na Promessa e na Lei Escoteira,

ajudando a construir um mundo melhor, aonde se valorize a realização individual e a

participação construtiva em sociedade.

E sua visão é um movimento global que produz uma real contribuição na

criação de um mundo melhor.

3.1.3 Hino do Grupo

Jângal é o nosso nome;

E ele vai gritar;

Em toda parte, Jângal vou me lembrar;

É raça é força, determinação;

Nós escoteiros cumpriremos a missão;

Eu jângal, jângal eu vou gritar;

E para sempre, sempre me lembrar;

Que eu sou? 217;

Quem tu és? 217;

Quem nós somos? 217.

Fonte: GE JÂNGAL 2013
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3.1.4 Situação atual

Observou-se em análise de campo que a associação possui baixa

arrecadação de receitas, não suficientes para que as despesas sejam supridas. A

mesma não possuir um sistema de controle financeiro nem conta bancaria ou

mesmo CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).

Dada a está situação, não observamos boas práticas de processos, quais não

possibilitam que a instituição possua estabilidade nos mesmos, agravando a

situação na eventual troca de equipe.



22

3.2 EMBASAMENTO TEORICO

3.2.1 O movimento e seus motivadores

Como já relatado anteriormente, o escotismo visa um movimento educativo,

onde ainda se encontra em uma situação na qual não é considerado um movimento

educacional formal ou obrigatório. Onde existe a necessidade de repensar o

propósito da educação escolar e todo o sistema educativo, trazendo ainda assim a

oportunidade de desenvolver nos jovens, competências tradicionais. 

O escotismo pode contribuir de maneira forte neste aspecto, ainda de que

maneira indireta, a partir de jogos e brincadeiras que permitem a reflexão e o

compartilhamento de experiências, para que com isto consiga colaborar com a

pratica educativa, podendo assim, observar as verdadeiras necessidades que as

crianças e jovens possuem os adaptando as novas maneiras nas quais pudessem

praticá-las.

                De acordo com Rocha (2016), A dimensão constitutiva do brincar está

intrinsecamente ligada ao comportamento da criança, o brincar emerge da essência

do ser humano, encontra-se na gênese do pensamento, na descoberta da

individualidade, na possibilidade de experimentar, de criar e de transformar o

mundo. 

Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. E sim pelo

prazer e a motivação que impulsionam a ação para exploração livre. Com isto,

qualquer ser que brinca atreve-se a explorar, vai além da situação, em busca de

soluções pela ausência de avaliação ou punição (Kishimoto; Santos 2016).

            De acordo com Vial (2015), o jogo é indispensável ao desenvolvimento

físico, psicológico, moral e até mesmo social da criança. Não resta nenhuma dúvida

de que essas obrigações forçam a escola a uma mudança profunda, e para isto não

bastará apenas o respeito escrupuloso da recreação.

                Por outro lado, estabelecendo regras apoia na sugestão do indivíduo como

parte responsável da sociedade, ou, como estabelece UEB (2016), Um homem ou

uma mulher líder a serviço do próximo integrado ao desenvolvimento da sociedade,
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capaz de dirigir, de acatar leis, de participar, consciente de seus direitos, sem se

descuidar de seus deveres. Se torna ‘’ Forte de caráter, criativo, esperançoso,

solidário, empreendedor. ’’

Desta maneira ter ações corretas e faze-las bem, não necessariamente pela

tradição, mas adaptando-se ao mundo hoje são os motivadores do movimento

escoteiro que influenciaram também o grupo durante este trabalho.

3.2.2 O método de coleta

A coleta de informações se utilizou de levantamento em campo, com

observação das rotinas realizadas durante as visitas a sede da GEJANGAL aos

Sábados. Lá foi possível acompanhar os processos financeiros que são descritos

detalhadamente no item 3.3 FLUXO E INTEFACES, os fluxos de trabalho foram

documentados conforme o plano de trabalho.

Também durante as visitas foi possível realizar busca por documentos que

determinaram a situação civil da entidade registrada no item 3.4 POLÍTICAS E

PROCEDIMENTOS.

3.2.3 O método de análise

A análise dos dados coletados foi confrontada com a literatura disponível

sobre processos financeiros, assim como foram confrontadas a documentação

disponível versus a orientação literária.

O confronto entre o disponível versus orientado pautou as conclusões do item

3.5 PROBLEMAS E GARGALOS bem como a classificação dos riscos detalhada no

item 3.6 ANÁLISE DE RISCOS.

Através da ponderação sobre os temas analisados foi possível antecipar a

proposta de solução descrita no item 4 ANÁLISE E SELEÇÃO DAS

ALTERNATIVAS, assim como a orientação do grupo de trabalho que consta do item

5 CONCLUSÃO.
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3.3 FLUXO DE INTERFACE

A diretriz organizacional interna da instituição apresenta normas básicas de

funcionamento e atende obrigações comuns. Quais foram observados em campo os

seguintes processos.

3.3.1. Matricula

Matricula está vinculada a inscrição oficial de uma criança dentro da

instituição, tratando assim como a recepção da mesma no movimento escoteiro.

Com pesquisas realizadas no GEJÂGAL não foi possível identificar qual a maior

período captação de integrantes durante o ano.

3 - Fluxo de matricula

Fonte: Os Autores

3.3.2 Contas a pagar

O processo de contas a pagar é realizado algumas vezes durante o mês.

4 -  Fluxo contas a pagar
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Fonte: Os Autores

3.3.3 Mensalidade

O processo de recebimento de mensalidades é estabelecido pela instituição

para que ocorra no primeiro sábado do mês.

5 - Fluxo mensalidade

Fonte: Os Autores

3.3.4 Venda de Produtos

Juntamente com grupo de escoteiros, a instituição possui alguns materiais,

quais estão dispostos a venda para as crianças e responsáveis.

6 - Fluxo venda de produtos
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Fonte: Os Autores

3.3.5 Lançamento em planilhas

Após o termino dos processos anteriores que ocorrem dentro da associação,

lançamento mensal desses valores de entrada e saída para o controle.

7 - Fluxo lançamento de dados

Fonte: Os autores

3.4 POLITICAS E PROCEDIMENTOS

3.4.1 Terceiro setor
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De acordo com Tondolo et al. (2016), as entidades de terceiro setor

são instituições privadas sem fins lucrativos, que prestam serviços de interesse

público, podendo auxiliar do estado na persecução de atividades de conteúdo

social relevante. Terceiro setor é o conjunto de pessoas jurídicas privadas de fins

públicos, sem finalidade lucrativa, constituídas voluntariamente por particulares,

auxiliares do Estado na persecução de atividades de conteúdo social relevante,

que investem em obras sociais a fundo perdido. (BOUDENS 2000, p. 5, apud

MODESTO 1998, p. 61), apesar de não se tratar de um órgão público, como

esclarece Grazzioli et al. (2015) Por tanto podemos afirmar que o terceiro setor não

é um órgão público e sim um conjunto de organizações ou instituições que

possuem o intuito de gerar uma aliança simbólica com a sociedade, assim,

transmitindo a eles um determinado conhecimento aos mesmo.

Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE (2010) (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estática), são calculados cerca de 556,8 MIL entidades sem fins

lucrativos, dividas entres setores tais como, saúde, educação, esporte e lazer, dentre

outros.

3.4.2 Constituição

Segundo Zanluca (2011) para a abertura de uma entidade de terceiro setor,

necessário que Instituição passe por alguns processos tais como;

8 - Quadro de processo para abertura

Fase 1
Reunião informal, onde ocorra uma mobilização para atrair pessoas

que possuam interesse na associação;

Fase 2 Comissão de Redação do Estatuto Social

Fase 3

Criação do Estatuto, contendo:

� Nome e sigla da entidade;

� Sede e Foro;
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� Finalidades e Objetivos;

� Formas de Captação de recursos;

� Entrada e saída, direitos e deveres;

� Assembleia, diretoria, conselho fiscal;

� Tempo de duração;

� Como o estatuto poderá ser modificado;

� Como a entidade é dissolvida;

� CNPJ.

Fase 4 Aprovação pela assembleia

Fase 5
Exercer sua função junto à sociedade, dentro de todas as normas

estatuárias.

Fonte: Os Autores, a partir de Zanluca (2011)

Durante o levantamento realizado em campo foi concluído que a instituição

atende as fases 1-2-4-5, sendo assim, a fase 3 não atendendo todos os requisitos

necessários para ser considerada um órgão do terceiro setor.

3.5 PROBLEMAS E GARGALOS

Durantes os levantamentos realizados na instituição, foram identificados os

seguintes problemas.

3.5.1 Sustentabilidade Empresarial

De acordo Van Bellen (2005), Sustentabilidade empresarial é um conjunto de

ações que uma empresa toma, visando o respeito ao desenvolvimento sustentável

da sociedade. A sustentabilidade econômica abrange alocação e distribuição

eficientes dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada.
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Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável socialmente, ela

deve adotar atitudes éticas, práticas que visem seu crescimento econômico, pois

sem estas ações a mesma não se desenvolve.

3.5.1.1 Sustentabilidade

Para que a instituição possa funcionar de forma sustentável e perene é

importante que seus processos sejam conhecidos por todos ou então

documentados, assim durante a troca da equipe poderá haver continuidade em

relação aos serviços prestados, entretanto neste caso, não foram observados tais

cuidados.

A instituição trabalha com um fluxo de caixa estabelecido, com isto não é

possível realizar um planejamento adequado para pagamento de despesas

obrigatórias e despesas futuros. Segundo Frezatti (1997) a gestão do fluxo de caixa

não se constitui em preocupação exclusiva das grandes empresas, ou mesmo

daquelas voltadas para a obtenção do lucro, mas das organizações em geral.

Assim, podemos analisar que a instituição possui problemas sustentáveis,

pois sem estes atributos como processos estabelecidos para atender as demandas

diárias e fluxo de caixa, acarretam graves problemas de falta de dinheiro e perda do

controle em relação as finanças da instituição.

3.5.2 Transparência

A organização não dispõe de CNPJ, sendo assim, não desfruta de uma conta

bancária para administrar a entrada e saída de seus recursos. As mensalidades são

pagas e dispostas em uma caixa, à mesma fica em posse do presidente, decorrente

a este fato acaba nos levando a falta de transparência prestada pela instituição,

tornando-se uma ação de risco.

Decorrente a está deficiência encontrada com a conta bancária, as obrigações

da instituição são pagas através da conta corrente do presidente, mesmo que está
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ação tomada por ele esteja visando o bem-estar da instituição o mesmo pode ser

questionado pela transparência processo.

De acordo com Bushman; Piotroski (2004),para a observação das atividades

das organizações no mercado é preciso que informações estejam disponíveis aos

interessados. A transparência, nesse caso, seria proporcional ao nível de

disponibilidade e disseminação de informações, para isso deve-se considerar a

capacidade da organização em produzir, recolher, validar e disseminar informações

às partes interessadas. O que segundo Soldi et al. (2006) requer uma profunda

mudança nos processos de gestão.

Por se tratar de uma organização sem fins lucrativos e contando com o

trabalho voluntariado isto nós levamos a uma grande rotatividade de pessoas na

instituição. Tendo um problema com papeis e responsabilidades, pois o presidente

acaba exercendo várias funções além de presidir, trazendo uma falta de eficiência

nos processos.

3.6 ANÁLISE DE RISCOS

Devido à complexidade de algumas das atividades, as crianças acabam

correndo riscos de sofrer acidentes. Estes possíveis riscos na sua maioria são

identificados e realizado planos de ação para que os mesmos não aconteçam. Caso

alguma criança venha a se acidentar, as mesmas estão asseguradas por um plano

obrigatório, no qual é pago anualmente pela instituição que venha a cobrir todas as

despesas relacionadas ao fato.

Outro risco identificado se encontra em relação do GEJÂNGAL ainda não

possuir um CNPJ, qual acarreta grandes problemas para a organização. Por sua

vez, fica impossibilitada de conseguir outras fontes de renda, como investimento de

empresas privadas através de projeto de lei de incentivo, onde as empresas

privadas acabam procurando instituição solidas e organizadas para patrocinar suas

atividades através destes projetos.
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4. ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

Após pesquisas realizadas dentro da instituição nesta primeira etapa foram

selecionadas algumas alternativas e possíveis soluções.

9 - Quadro Seleção de alternativas

Item Descrição Investiment
o Risco Pré-requ

isito Qual?

4.1 Criação de CNPJ R$480,00 Não Não -

4.2 Abertura de Conta
Corrente Tempo Não Sim Possuir o

item 4.1
4.3 Revisão de Processos Tempo Não Não -

4.4 Treinamento de
pessoas Tempo Não Sim Possuir item

4.3

4.5 Implementação de
Sistema Tempo Não Não

Fonte: Os Autores
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4.1 CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS

Ao termino de observações realizadas em campo, foi identificado a

necessidade de que a instituição possua CNPJ, para que assim possa ser

considerada um órgão do terceiro setor. Junto a isto assumindo sua

responsabilidade legal, social e sustentável perante a comunidade que ali exerce

sua função.

4.2 ABERTURA DE CONTA CORRENTE

Perante a deficiência encontrada dentro da instituição, observamos que a

necessidade do GEJÂNGAL possuir uma conta corrente em seu nome é de extrema

importância. Para que com isto, obtenha-se uma saúde financeira estável, contando

assim com o controle de entrada e saída de dinheiro e possuir a transparência

necessária para apresentação para aos interessados.

4.3 FLUXOS DE PROCESSOS

Após estudos realizados na instituição, foram observados fluxos de processos

onde os mesmos necessitam de remodelação, para se tornarem eficientes e

descomplicados para um maior entendimento das pessoas envolvidas na

administração. Com estes fluxos estabelecidos, será possível que qualquer pessoa

que venha a fazer parte da instituição, continue realizando o processo sem ocorrer

erros.
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4.4 TREINAMENTO DE PESSOAS

Por se tratar de uma associação de voluntariados, observou-se que possuem

uma grande rotatividade de pessoas, juntamente a isso, com a má estruturação de

processos acarretam diretamente ao funcionamento da mesma. Mediante a esta

situação é indicado que a instituição forneça treinamentos aos seus associados, os

instruindo sobre as atividades que são realizadas e quais os processos devem ser

tomados nessas situações.

4.5 SISTEMA FINANCEIRO

Ao final de estudos realizados em campo, foram diagnosticados problemas de

extrema relevância no setor financeiro da instituição, com isto a falta de organização

dentro de controles internos, apontando assim, que a instituição possa aderir ao uso

de sistemas financeiros, quais estão dispostos no mercado para uma melhor gestão

da instituição.

5. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Com a finalidade de ser reconhecida legalmente e possuir um gerenciamento

financeiro de sucesso e juntamente com base nos conhecimentos adquiridos ao

longo do curso de Gestão financeira, foram executadas as soluções apresentadas

no capitulo 4.

5.1 FLUXOS DE INTERFACE
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Com o objetivo de padronização de processos, para que não ocorra mais

discrepâncias em atividades rotineiras da secretaria, foram implementados fluxos

específicos e únicos para regularização da secretaria. Desta forma podendo ser

aplicado treinamento aos pais para que os mesmos sejam capazes de contribuir

com a associação, acarretando a estabilidade de gestão da instituição.

5.1.1 Venda de produto

10 – Fluxo de venda de produto

Fonte: Os Autores

5.1.2 Matricula de escoteiro

11 – Fluxo de matricula de escoteiro

Fonte: Os Autores

5.1.3 Mensalidade

12 – Fluxo de recebimento de mensalidade
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Fonte: Os Autores

5.1.4 Contas a Pagar

13 - Fluxo de contas a pagar

Fonte: Os Autores

5.2 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Ao longo do desenvolvimento do projeto foram necessárias realizar algumas

mudanças imediatas para que conseguíssemos sucesso nas implementações

propostas.

5.2.1 Conferencia de caixa
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Para que ocorra processos com maior clareza, estabelecemos políticas que

estão sendo implementadas no caixa da instituição. No qual foram definidos

métodos de conferencia do mesmo, onde atualmente são realizados a contagem no

início e fim das atividades semanais, são realizados todos os registros de entrada e

saída do dia, sendo assinado pelo presidente, voluntario que trabalhou no dia e

chefe de sessão. Para que assim tenhamos uma maior transparência aos

participantes do grupo (ANEXO 1).

5.2.2 Manual e procedimentos

Com finalidade de sucesso do sistema financeiro, elaboramos um manual de

procedimentos necessários para que o sistema implementado funcione. (ANEXO 2)

5.3 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE

Para que a instituição possa contar com um fluxo de caixa de êxito, foi

adaptado um sistema financeiro no qual existe todo o controle de crianças inscritas

no grupo, sendo assim, juntamente com o sistema são necessárias algumas

informações indispensáveis para sucesso do mesmo. Desta forma, é fundamental

que todos os voluntários se dediquem aos treinamentos oferecidos a eles.

5.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

Ao decorrer do trabalho foram realizadas algumas implementações para

melhorias, ao darmos início do projeto em meados de agosto/2017 encontramos

problemas agravantes de sustentabilidade empresarial, no qual a instituição possuía

apenas uma pessoa que estivesse em contato com a secretaria, sendo responsável

pelas rotinas administrativas e escoteiras do grupo. Atualmente contamos com o

apoio de fluxos estabelecidos, assim, podemos contar com voluntários que

contribuem com atividades da secretaria, tornando assim uma instituição mais

sustentável, pois estas atividades não estão mais ligadas a um único indivíduo.
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5.5 PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMETO

O treinamento se referiu para agregar aprendizagem para o voluntário.

Trata-se de um processo de curto prazo, que tem como objetivo a aquisição de uma

competência específica, orientado para o presente tem como foco de padronização

e desenvolvimento crescente do sistema financeiro da instituição.

O plano de treinamento de pessoas capacitadas será realizado através dos

processos já estabelecidos, onde os voluntários passaram por horas 8 de

treinamento individual para esclarecimento de situações vinculadas a instituição.

Sendo realizada a captação de pais interessados na participação ativa no grupo, na

qual será realizado um revezamento atrás de escalas monitoradas para que assim

não ocorra a sobre carga a nenhum trabalhador voluntário.

.

6. IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Para que a implementação seja eficiente, todas as etapas do projeto

precisam estar definidas, estando estabelecido o que será feito, como será feito,

resultados esperados de cada etapa, e possíveis falhas, problemas ou acidentes

que possam vir a ocorrer durante a execução de cada uma delas, e assim ter

resolução ou ação corretiva para evitar possíveis atrasos.

14 - Quadro de processos
Ações Objetivo Execução Data da entrega

Abertura CNPJ Regularização da
instituição

Processo em
andamento

20/03/2018
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Abertura C/C Regularização de
problemas
financeiros

Processo em
andamento

30/04/2018

Revisão Fluxos Padronizar processos
internos

Realizado 03/04/2018

Treinamento Qualificação de
pessoas

Processo em
andamento

05/05/2018

Sistema Financeiro Gestão de finanças Processo em
andamento

26/05/2018

Fonte: Os Autores

6.1 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

Deu-se a fundação da abertura do CNPJ da instituição juntamente com o

início das atividades realizadas em março de 2018, na qual os principais chefes de

sessão foram convocados para assembleia de atividades legais da instituição, onde

foram tratadas da atual situação do grupo, que chegaram ao consenso final da

abertura do Cadastro da instituição, assim documentado todo o assunto em ATA

(ANEXO 3) onde a mesma serviu para solicitação de regularização perante a UEB.

6.2 ABERTURA DE CONTA CORRENTE

Por tratarmos de uma instituição na qual não visa fins lucrativos, possuímos a

necessidade de abrir uma conta em nome de pessoa jurídica, sendo assim,

necessitamos do CNPJ em nome da instituição para que não ocorra conflito de

interesse. Logo após a aprovação da UEB, daremos continuidade a este processo.

6.3 FLUXOS DE PROCESSOS

Foram realizadas as atualizações dos principais fluxos de processos

encontrados em atividade diária na secretaria. Com tudo os mesmos já foram

dispostos para uso a partir do dia 03/04/2018.

6.4 TREINAMENTO

Em companhia dos nos processos estabelecidos, foi realizado o treinamento

de um trabalhador voluntário, qual já está capacitado para dar andamento aos novos
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padrões aprovado pelo presidente da instituição, efetuado então o treinamento

individual de 8 horas, o mesmo recebeu o certificado de treinamento (ANEXO 4) de

aptidão para exercer suas atividades na secretaria do grupo.

6.5 SISTEMA FINANCEIRO

Após estudos realizados, identificamos as principais necessidades que

associação buscava, junto a isto constituímos um sistema no qual estamos

atendendo as principais deficiências da instituição, o mesmo já está sendo aplicado

para o controle financeiro, utilizado desde o dia 26/05/2018.

7. CONTROLE DE PROJETO

7.1 APURAÇÃO DE INDICADORES

Segundo Chiavenato (2004), Avaliação de desempenho é o processo de rever

a atividade passada para avaliar a contribuição que os indivíduos fizeram para

alcance dos objetivos do sistema administrativo. Naturalmente os melhores modelos

de medição se baseiam em análise quantitativa, entretanto, neste caso como vários

processos foram introduzidos na organização e não foram encontrados pelos

autores modelos que permitissem a comparação foram desenvolvidos, em especial,
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para a medição da eficiência da intervenção, modelos qualitativos, que serão

apresentados ao longo deste tópico.

7.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

A partir da avaliação realizada no cronograma, ocorrem alguns atrasos de

processos. Dentre eles ocorreu atraso na abertura do CNPJ, foi realizada

assembleia para abertura da mesma, entretanto o tramite legal deste processo é

encaminhar a documentação para UEB que são responsáveis pela abertura do

cadastro, no qual em média demoram cerca de 30 dias para esta liberação, contudo

os mesmos atrasaram a finalização do processo por estarem sem advogados

autorizados para a abertura do CNPJ, atrasando a legalização do GEJÂNGAL e

outras instituições com o mesmo objetivo. Decorrente a este atraso a abertura de

conta corrente foi afetada por total, visto que para a abertura da mesma o CNPJ é

indispensável para o banco.

No entanto também ocorreu atraso na construção e implementação do

sistema financeiro que estava previsto para utilização a partir da data 21/04/2018,

onde o mesmo foi disponibilizado para o uso da instituição no dia 26/05/2018

ocorrendo 35 dias de atraso, devido à complexidade na elaboração da fermenta, no

qual existiu a necessidade de maior locação de recursos para o mesmo, entretanto

apesar deste ocorrido o mesmo não influenciou em atrasos para a entrega final do

projeto.

Identificamos que a necessidade de seguir prazos e objetivos estabelecidos é

de extrema importância, uma vez que iniciado este processo existem fatores e

situações encontradas ao longo deste percurso que interferem diretamente no

trabalho proposto e afetando a entrega final do mesmo. Em instituições de terceiro

setor desenvolver atividades que não se encontram no escopo inicial é uma tarefa

árdua, devido ao fato destas instituições possuírem orçamento precário,

engajamento escasso e o tempo limitado.

7.3 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO
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Durante esta etapa do projeto realizamos uma segunda analise orçamentaria,

na qual foi verificado que não haveria a necessidade de utilização de recursos

financeiros para a realização final do projeto, qual não apresentou variações de

valores, sendo assim, mantendo o orçamento zero.

Diagnosticamos assim que o único recurso utilizado seria tempo, qual foi

disponibilizado através de pessoas envolvidas na implementação o mesmo.

7.4 AVALIAÇÃO PDCA

Por tratar-se de uma instituição que conta com a mão de obra voluntaria,

encontramos grade dificuldade de estabelecer pessoas que poderiam se

comprometer com a atividade proposta da instituição, como podemos analisar

através de Bose 2017, Organizações do Terceiro Setor possuem características e se

constituem com padrões culturais próprios, diferentes dos padrões característicos

das empresas privadas com fins de lucro ou das instituições públicas. Este tipo de

falta de engajamento e comum principalmente quando estas pessoas não estão na

mesma sintonia dos valores e missão da instituição.

Outro grande desafio é entregar apenas o contratado e não extrapolar
para a solução das demandas sociais encontradas no percurso,
fazendo atividades que, embora relevantes para o meio social, estão
além do que fora contratado pelo cliente ou extrapolando tempo e
custo previstos. Esse é certamente o maior desafio e ponto de
atenção na gestão dos projetos, segundo os gestores da organização.
(Silva; Lima (2014 p1)

Foi necessário revisar o escopo do projeto, levando em conta a restrição tripla,

que se refere a um projeto em empresa de pequeno ou grande porte ou até mesmo

em uma instituição de terceiro setor, é necessário analisar e realizar cortes para que

o projeto não seja perdido.
A restrição tripla é frequentemente apresentada como um triângulo
onde um dos lados ou um dos cantos representa um dos parâmetros
sendo gerenciados pela equipe do projeto”. Ou seja, o termo
“restrição tripla” — escopo, tempo e custo — é utilizado no que se
refere a gerenciar requisitos de projeto que competem entre si. A
qualidade do projeto é afetada pelo equilíbrio desses três atores, cujo
relacionamento é tal, que se um desses fatores muda pelo menos
outro fator provavelmente será afetado.(Sotille (2009), p1)
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Entretendo ocorrem dependências externas quais não foram mensuradas

corretamente, por intermedido do mesmo foram realizados cortes no escopo, assim

determinando como prioridade os fluxos de processo, o sistema financeiro e o

manual de treinamentos. Para que então o projeto apresentasse resultados e

trouxesse mudança a instituição.

7.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Com a finalidade de apontar as mudanças que ocorrem na instituição é

necessário que seja apresentado fatores de mudanças, apesar de não ter sido

avaliado medidas especificas serão apresentadas comparações e percepções

encontradas, as ações implementadas visam a melhoria continua e transparência da

instituição, estas mesmas foram implementadas com sucesso, entretanto foi

necessário realizar uma redução de escopo decorrente ao processo de abertura de

CNPJ, sendo assim, levando a não conclusão dos processos 4.1 e 4.2, onde

mesmos foram aceitos e assim que o processo onde se encontram em vigência na

UEB for autorizado serão implementados futuramente. Entretanto mesmo com

somente algumas ações implementadas, conseguimos alcançar a transparência,

hoje podemos afirmar que o grupo consegue dar andamento em suas atividades

caso o presidente saia, pois, o controle financeiro e administrativo não está mais

somente na mão de uma pessoa e sim na própria instituição, com fluxos

desenhados corretamente e sistema financeiro que fornece uma visão estratégica de

futuro possuímos uma saúde financeira evidente.

Para que conseguíssemos analisar os resultados alcançados ao longo do

projeto desenvolvido utilizamos alguns parâmetros para avaliação.

7.5.1 Pesquisa Qualitativa

Realizamos uma pesquisa qualitativa na qual foram entrevistadas algumas

pessoas que possuem acesso a secretaria e financeiro da instituição. Segundo

Godoy (1995) pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.
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Como podemos analisar no quadro abaixo encontramos as perguntas

realizadas aos entrevistados e suas respectivas respostas, a mesma foi coletada

através de reunião formal sendo realizada pelos autores.

15 - Quadro de Pesquisa

Mudanças notadas? Melhorias notadas?

Por que as
mudanças foram

necessárias?
Avaliação

Pre
sid
ent
e

Integração de
informações;

Controle e melhor
analise do financeiro;

Contas a receber;
Sistema de

acompanhamento

Controle de entrada e
saída de dinheiro

Fluxo de caixa;
Dados reais e concretos;
Integração com outros

dados.

Para que a
instituição conte
com um melhor

controle de
informações,

sendo
transparente e

pessoas
capacitadas(...)

Positiv
a

Con
tad
or

Observamos avanços
com as orientações aos
pais participantes para
fazer os lançamentos e
controle financeiro da

associação.

Um controle financeiro
mais adequado, com as

planilhas e fluxo de caixa.

P/ associação se
fortaleça e cresça e

importante que
tenha a

organização
financeira, com

controle.

Positiv
a

Sec
reta
ria

Organização e controle
financeiro mais

rigoroso.

Como consequência de
uma melhor organização

e administração dos
recursos financeiros foi

possível notar uma
distribuição/utilização

mais assertiva e
proveitosa dos recursos.

A melhor
administração dos

recursos
financeiros faz com
que sua utilização

seja melhor
aproveitada(...)

Positiv
a

Co
mis
são
fisc
al

Antes do trabalho
realizado no GEJângal,

não existia controle
financeiro transparente

(...). Tudo estava
centralizado no

presidente do grupo
(...)

Melhor suporte
financeiro ao grupo que
começou a se organizar
melhor, se preparando

para os eventos futuros,
fazendo planejamento

(...)

Não é possível um
grupo ter sucesso

sem tem um
planejamento e

controle financeiro
para realizar as
suas atividades.

Positiv
a

Fonte: Os Autores
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7.5.2 Controle financeiro

Ao iniciar-se o desenvolvimento do projeto em questão nos deparamos com

uma situação financeira caótica, na qual contava com um controle mínimo de

entrada e saída de dinheiro, a instituição contava somente com uma planilha básica

em Excel na qual constava somente o pagamento de mensalidade dos jovens

inscritos da associação, onde não possuía indicadores de inadimplência e de saída

de dinheiro. Como podemos analisar a planilha encontrada ao iniciarmos o projeto

em meados de agosto/2017. (ANEXO 5)

Deste modo conforme o planejado, foi realizado a implementação do sistema

financeiro desenvolvido pelos autores do projeto, bem como, atualmente o sistema

oferece maior credibilidade a instituição, onde conta com o controle de

inadimplência, entrada e saída de dinheiro, fluxo de caixa e indicadores financeiros.

De modo que podemos observar no (ANEXO 6).

Para que consigamos apresentar parâmetros de comparação utilizamos os

processos quais foram redesenhados para análise e apresentamos a comparação

de utilização dos mesmos nas ferramentas que realizam o controle financeiro.

16 - Quadro de processos para comparação

Processo 1 Venda de Produto
Para que ocorra controle de estoque e

identifique a entrada de verba;

Processo 2 Matricula de Escoteiro
Cadastro de novo membro e registro de

pagamento;

Processo 3 Mensalidade
Controle de pagamento individual de cada

membro inscrito;

Processo 4 Contas a Pagar Programação de uma conta futura;

Processo 5 Extrato de inadimplência Receber alerta de falta de pagamento;

Processo 6 Indicadores Financeiros
Possuir controle em gráficos de atividades

realizadas em determinado espaço de tempo.
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Total de

aplicação
100%

Fonte: Os Autores

17 - Quadro de comparação de sistemas
Planilha 2017 Sistema 2018

Processo 1 Não é possível aplicar É possível aplicar
Processo 2 É possível aplicar É possível aplicar
Processo 3 É possível aplicar É possível aplicar
Processo 4 Não é possível aplicar É possível aplicar

Processo 5 Não é possível aplicar É possível aplicar
Processo 6 Não é possível aplicar É possível aplicar
Total de
Aplicação

33.33% 100%

Fonte: Os Autores

Através de comparações e pesquisa apresentada podemos afirmar a

mudança apresentada trouxe maior transparência e qualidade para a instituição.

8. AÇÕES CORRETIVAS

8.1 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Conforme já apresentado acima ocorreram atrasos no processo 4.1, devido

ao fato de dependermos de órgãos terceiros para autorização da abertura de CNPJ,

sendo assim, ao final do desenvolvimento do projeto não foi concluído o mesmo.

Decorrente ao fato de ineficiência da abertura do cadastro não foi possível

realizar abertura da conta corrente, por tratarmos de um processo totalmente

dependente de um documento formal para registro.

Para projetos futuros acreditamos que ao iniciar deve-se considerar um

espaço de tempo maior para implementação de CNPJ levando em consideração a

complexidade do mesmo.
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8.2 AJUSTES NO FLUXO E INTERFACES, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Após a implementação do fluxo não foi observado nenhuma necessidade de

ajustes.

9. CONCLUSÃO

A partir do plano de projeto apresentado, bem como levantamento e utilização

de técnicas de pesquisas e gerenciamento de projetos, os quais garantiram a

finalização em tempo da atividade, foram observadas diversas melhorias, entre elas

destacamos o aprimoramento de fluxos de processos básicos para padronização de

atividades dentro da secretaria, fluxo de caixa onde atualmente conta com uma

conferência realizada por membros envolvidos neste âmbito, sendo documentados

como um fluxo diário trazendo maior transparência e credibilidade a instituição, e por

fim, contamos com a implementação de um sistema financeiro para um maior

controle e visão estratégica da associação.

Como apresentado nos deparamos com a restrição tripla, na qual é composta

por corte de custo, tempo ou escopo. E estarmos tratando de uma instituição que

não visa fins lucrativos, não conseguiríamos realizar mudanças em custo mediante

ao orçamento zero, em conjunto com a dependência de tempo limitado para
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finalização do projeto optamos por corte de escopo deixando para oportunidades

posteriores a abertura de CNPJ e conta corrente. Apesar de não realizados todos os

objetivos propostos, as ações implementadas foram indispensáveis para a

continuidade da instituição. Entretanto as mesmas que não foram concluídas serão

implementadas após a liberação de documentação necessária.

A entidade tem um papel social importante, no qual une crianças, jovens e

adultos pelo mesmo ideal, um movimento que valoriza as pessoas incentivando o

desenvolvimento das suas competências, uma grande fraternidade mundial, com

membros em diversos países, abertos a receber pessoas de todas as origens

sociais, raças ou crenças, assim, merecendo apoio de toda a comunidade e

longevidade.

De acordo com os levantamentos de processos e das percepções dos

envolvidos foi observada como eficiente a intervenção na GEJANGAL, ou seja, as

ações trarão maior sustentabilidade e transparência, decorrente a isto, atualmente

estamos contando com a ajuda de voluntários que foram capacitados e estão

qualificados para continuar a atividade implementada, visando que a instituição é de

extrema importância ao corpo social e educacional para os jovens, sendo assim,

todos trabalhando para um bem comum para durabilidade da instituição.

Ainda que não concluído o proposito completo, levamos como lição aprendida

que para projetos sociais é necessário contar com o apoio de uma equipe

capacitada e engajada pelo mesmo objetivo, dito assim não é possível que este tipo

de atividade seja sustentado por uma única pessoa.

Através disso compreendemos que mesmo com a frustação de não concluído

todas as soluções propostas, o trabalho realizado já mostra seus sinais de resultado

acarretando melhorias para a instituição, comprovados através das pesquisas que

foram realizadas ao longo do projeto, que nos forneceu resultados para afirmar que

o trabalho ficou apropriado aos moldes da instituição através de ferramentas fácil

compreensão e usabilidade. Um projeto de extrema relevância em nossa formação

acadêmica e vida, onde foi possível aplicar técnicas estudadas ao decorrer da

formação acadêmica, levando assim como aprendizado a parte filantrópica que é

realizado dentro a instituição com excelência que nos brilha os olhos e a resiliência

que levamos para a vida.
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11 ANEXOS
11.1 Conferência de Caixa
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11.2 Manual de uso
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1 CADASTRO DE ESCOTEIRO

Acesso ao sistema.
Para realizar o cadastro da criança clicar em cadastro.

Preencher todos os campos em branco com os dados referentes da criação e
responsáveis.
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2 ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

Na página inicial para realizar atualização de cadastro seguir os seguintes passos:

Clicar na aba atualização de cadastro.

Digitar o código REG.UEB, pesquisar, assim que localizado realizar impressão e
entregar ao responsável para conferência e assinatura.
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3 RECEBIMENTO DE CONTAS
Clicar na aba contas a receber.

Preencher todos os campos identificados acima e realizar a emissão do recibo.

Para realizar emissão do recibo clicar na campo acima:
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Digitar a sequicia do recibo e gerar impressão.

Após impressão assinar e entregar a primeira via ao responsável e a outra anexar
ao fluxo de caixa.
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4 CONTAS A PAGAR
Clicar na aba contas a pagar.

Preencher todos os campos identificados acima.
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11.3 Ata de abertura de CNPJ
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11.4 Certificado de treinamento
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11.5 Planilha Financeira 2017
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11.6 Sistema Fianceiro
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