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MATURIDADE ORGANIZACIONAL

Nota por capacidade

Radar das capacidades

Pontos fortes
Capacidade

Subcapacidade

2 Adaptar

Definição de ações
baseado em dados e
resultados
Olhar tendências

3 Adaptar

Repensar o modelo

4 Relacionar

Identificação das partes
interessadas

5 Relacionar

Comercial

1 Adaptar

Pontos para desenvolvimento
Capacidade

Subcapacidade

1 Controlar

Indicadores e dados

2 Sustentar

Diversificação de receita e
superávit

3 Sustentar

Geração de receita

4 Controlar

Padronização

5 Adaptar

Cultura de teste

As capacidades
Identidade Organizacional - capacidade da OSC de compreender o problema que resolve (baseado em fatos e dados), definir sua atuação (público, região e causa) e construir uma
teoria de mudança.
Adaptar - capacidade da OSC de identificar as mudanças ocorridas ao seu redor sem que elas afetem negativamente a organização, sendo capaz de se adaptar às mudanças, sabendo
como buscar alternativas de formas de trabalho e de geração de inovação dentro da organização.
Relacionar - capacidade da OSC de se comunicar de forma clara e assertiva com diferentes públicos (comunidade, empresas, doadores e outras OSCs), estabelecer rotinas para nutrir
relacionamentos e identificar dores, necessidades e motivações das partes interessadas.
Sustentar - capacidade da OSC de continuar existindo no longo prazo, potencializando e selecionando melhor os recursos humanos (colaboradores, voluntários e conselheiros) e
buscando a sustentabilidade econômica (diversificando receitas, identificando novos modelos de geração de receita e montando uma estratégia de captação).
Controlar - A capacidade da OSC de compreender todos os aspectos relacionados à gestão da organização, sendo capaz de controlar estrategicamente todas as tarefas envolvidas,
além da capacidade de engajar e orientar os colaboradores da organização.

Explicação do cálculo
As notas foram calculadas com base na autoavaliação* preenchida pela OSC. A nota máxima para cada uma das capacidades é de 100%, sendo a nota geral obtida pela média aritmética
das capacidades.
Peso das respostas
1. Não: 0
2. Parcial ou Em construção: 1
3. Sim: 3
* Há 3 indicadores da subcapacidade "Diversificação de receita e Superávit" da capacidade Sustentar que foram coletados diretamente das análises dos documentos financeiros
(referentes aos anos 2017 e 2018) apresentados na última certificação Phomenta (junho/2019).

