Melhores ONGs do Brasil
A publicação Melhores ONGs do Brasil tem como missão divulgar as que
mais se destacam pela gestão e transparência nas ações.
Todas as organizações da sociedade civil, qualquer que seja o seu porte,
estão convidadas a inscreverem-se gratuitamente.
Todo o processo é realizado online e por e-mail e a inscrição no site
Melhores ONGs do Brasil deve ser realizada sem interrupções. Por isso
disponibilizamos abaixo os critérios da seleção.
Para orientar as organizações o processo foi dividido em 5 temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Causa e estratégia de atuação
Representação e Responsabilidade
Gestão e Planejamento
Estratégia de Financiamento
Comunicação e Prestação de Contas

Os dados da organização e do responsável pelo preenchimento também
devem ser fornecidos e, para ampliar a divulgação e atingir organizações de
todo o país, a indicação de duas organizações também é exigida.
Ao final da inscrição solicitaremos o envio, por e-mail, de alguns documentos
para ampliar com mais informações a inscrição da entidade*. Embora o envio
não seja obrigatório, recomendamos o envio dos documentos, pois facilitarão
o desempate caso necessário.
Conheça todas as informações que serão solicitadas na inscrição de sua
organização.

Causa e estratégia de atuação

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome da ONG
Estado
Cidade
Âmbito de Atuação da Entidade
Causa
Número total de Funcionários
Número de Voluntários
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8. Data da Fundação
9. Missão
10. Descrição resumida da organização (máx. 140 caracteres)
11. Conte um pouco da causa e o impacto na sociedade

Representação e responsabilidade
12. A assembleia geral de sua organização se reúne pelo menos uma vez
por ano.
13. Os nomes e cargos dos membros da diretoria e de conselhos da
organização são publicados em seu website.
14. A organização submete suas demonstrações contábeis e financeiras
anuais a uma auditoria independente.
15. A organização possui conselho consultivo.

Gestão e planejamento
16. A organização dispõe de planejamento estratégico.
17. A organização dispõe de planejamento operacional/de ação que
contemple(m), ao menos, o ano corrente.
18. A organização possui uma previsão de orçamento e/ou uma projeção
do fluxo de caixa para, ao menos, o ano corrente.
19. A organização possui um plano de captação de recursos para, pelo
menos, o ano corrente.
20. Valor investido em treinamento de equipe no último ano.
21. Existe algum mecanismo de participação no planejamento.
22. Informe qual indicador de resultado é destaque na sua organização.

Estratégia de financiamento
23. Informe o Orçamento do último ano.
24. O plano de captação estabelece metas de arrecadação para cada uma
das fontes de recursos.
25. Informe o percentual de receita por fonte no último ano.
26. Informe o número de doadores mensais - apenas pessoas físicas.
27. Informe o valor médio de doação mensal de Pessoas Físicas, exemplo
R$20,00/mês.
28. A organização conta ao menos com um funcionário dedicado
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exclusivamente às atividades de captação de recursos.
29. A organização aceita doações pela internet (via cartão de crédito,
transferência bancária online ou boleto bancário), através de seu
Informe website.
30. Indique qual porcentagem do valor arrecadado é destinada para
Causa, Captação de Recursos e Administração.

Comunicação e prestação de Contas
31. Informe o link para o site da entidade.
32. Informe o link para a página no Facebook da entidade.
33. Informe o link para a conta da entidade no Twitter.
34. A organização publica relatórios anuais em seu website.
35. A organização publica o balanço e DRE anuais em seu website.
36. A organização envia boletins informativos ao público/seguidores no
mínimo uma vez por trimestre?

*Documentos que podem ser enviados por e-mail para complementar a
inscrição

•
•
•
•
•

Logotipo (em alta resolução)
Alguma foto da ONG em ação (em alta resolução). Evitem enviar
fotos de sedes ou da diretoria. Pensem em uma foto que explique o
que a organização faz.
Último Boletim Informativo
Ata da ultima reunião da assembleia, registrada em cartório
Comprovação do numero de doadores recorrentes, quando
houver.

O envio dos documentos não é obrigatório, mas facilitará o desempate pela
comissão julgadora, portanto, recomendamos o envio do e-mail com as
informações solicitadas.

Envie apenas os documentos solicitados. Os documentos excedentes
serão desconsiderados.
Em caso de dúvidas escreva para: contato@melhores.org.br
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