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Fase 1 – questionário

[IMPORTANTE: este documento serve apenas como preparação. O envio
das informações deve ser feito exclusivamente pelo site:
https://pt.surveymonkey.com/r/MelhoresONGs2019
Envio por e-mail não será aceito]
Cadastro:
1. Nome do respondente
2. e-mail do respondente
3. e-mail institucional da organização (DEVE SER DIFERENTE DO E-MAIL
DO RESPONDENTE)
4. Cargo do respondente
5. Nome da organização
6. Telefone (com ddd)
7. Nome do principal responsável da organização
8. Cargo do principal responsável da organização
9. Estado da sede da organização
10.Cidade da sede da organização
I. Causa e estratégia de atuação
11.Atuação da Entidade
a. Internacional
b. Federal
c. Estadual
d. Regional
e. Municipal
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12.Qual sua forma jurídica
a. Fundação
b. Associação
13.Qual sua causa principal
a. Assistência Social
b. Criança e Adolescente
c. Cultura
d. Desenvolvimento Local
e. Direitos dos Animais
f. Direitos Humanos
g. Educação
h. Esporte
i. Meio Ambiente
j. Saúde
k. Outro (especifique):
14.Missão da organização
15.Ano de fundação da organização no Brasil
16.A organização possui algum título ou qualificação público (como OSCIP,
Utilidade Pública, CEBAS etc)
Sim / Não
Qual(is)
17.Qual foi o orçamento anual da organização para 2018, em reais
a. Até R$ 100 mil
b. De R$ 100 a 200 mil
c. De R$ 200 a 500 mil
d. De R$ 500 mil a 1 milhão
e. De R$ 1 a 10 milhões
f. De R$ 10 a 50 milhões
g. Acima de R$ 50 milhões
18.Descreva resumidamente a organização (escreva no máximo 150
caracteres)
19.Quantos funcionários a organização tem atualmente (conte apenas
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funcionários pagos com expediente regular – CLT, estagiários,
autônomos)
a. 0
b. 1 a 4
c. 5 a 10
d. 11 a 20
e. 21 a 50
f. 51 a 100
g. Acima de 100
20.Quantos voluntários regulares a organização tem atualmente
h. 0
i. 1 a 4
j. 5 a 10
k. 11 a 20
l. 21 a 50
m. 51 a 100
n. Acima de 100
21.Qual opção abaixo melhor descreve a organização
o. Organização que trabalha principalmente prestando serviços
diretos a um público específico [por ex., creche, escola,
hospital]
p. Organização que se dedica principalmente a lobby / advocacy /
atuação política por uma causa [por ex., organizações de defesa
de direitos]
q. Organização de forte base associativa e que se dedica
principalmente a servir seus próprios associados [por ex.,
grupos de ajuda mútua, clubes, associações de portadores de
doenças graves]
r. Organização de base comunitária / territorial [por ex.,
associação de bairro]
s. Outro (especifique)
II. Representação e governança
22.A assembleia geral da organização se reúne pelo menos uma vez por
ano
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Sim / não
23.Os nomes e cargos dos membros da diretoria e de conselhos da
organização estão publicados em seu website
Sim / não
24.Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, coloque o link para a
página onde estão os nomes
25. A organização possui conselho fiscal
Sim / não
26.A organização possui conselho consultivo, estratégico e/ou
administrativo
Sim / não
27.A organização submete suas demonstrações contábeis anuais a uma
auditoria independente
Sim / não
III. Gestão e planejamento
28.A organização dispõe de planejamento estratégico
Sim / não
29.A organização dispõe de planejamento operacional ou plano de ação
para, ao menos, o ano corrente
Sim / não
30.A organização possui uma previsão de orçamento e/ou uma projeção
do fluxo de caixa para, ao menos, o ano corrente
Sim / não
31.A organização possui um plano de captação de recursos para, ao
menos, o ano corrente
Sim / não
32.A organização investe na capacitação de seus funcionários e
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voluntários
Sim / não
33.A organização avalia formalmente o desempenho de seus funcionários
Sim / não
34.A organização envolve seu público-alvo e outros atores em seu
processo de planejamento e gestão
Sim / não
35.A organização avalia seus programas e o impacto de sua atuação
Sim / não
IV. Estratégia de financiamento
36.A organização conta ao menos com um funcionário dedicado
exclusivamente às atividades de captação de recursos
Sim / não
37.O plano de captação estabelece as metas de arrecadação, em Reais,
para cada uma das fontes de recursos
Sim / não
38.A organização aceita doações pela internet
Sim / não
39.Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, coloque abaixo o link
para a página de doações online da organização
40.Indique as principais estratégias de financiamento da organização
[escolha até 3]
t. Arrecadação de doações de muitas pessoas físicas
u. Grandes mantenedores (filantropos)
v. Convênios e parcerias com governo
w. Projetos com institutos / fundações
x. Patrocínios / doações de empresas
y. Contribuição associativa (mensalidades, anualidades)
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z. Captação com financiadores internacionais (agências, governos,
fundações)
aa.Leis de incentivo
bb.Eventos
cc. Prestação de serviços / venda de produtos
dd.Doações em espécie e trabalho voluntário
ee.Fundo patrimonial / endowment
V. Comunicação e prestação de contas
41.A organização tem website próprio
Sim / não
42.Caso tenha respondido positivamente à pergunta anterior, coloque o
link para o website da organização
43.A organização tem plano de comunicação
Sim / não
44.Coloque abaixo os links para a presença em mídias sociais da
organização (até 3, coloque as mais relevantes - facebook, twitter,
instagram etc)
Facebook
Twitter
Instagram
Outro
45.A organização publica relatórios anuais em seu website
Sim / não
46.A organização publica o Balanço Financeiro e os Demonstrativos de
Resultados anuais em seu website
Sim / não
47.Envia boletins informativos no mínimo uma vez por trimestre
Sim / não
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