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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 

em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 



 
 

Página |04  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 
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PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – COMPETÊNCIA - CONCEITOS  

 
     “Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, 

dedicação e competência.” – Airton Senna. 

1.1. CONCEITOS 
 

1.1.1. O que é Competência 
 

 De acordo com Fleury competência é o conjunto de habilidades, 

conhecimento e atitudes que formam a capacidade humana, os quais 

fundamentam o alto desempenho. Isto está associado a verbos como: saber, 

agir, mobilizar recursos, integrar múltiplos e complexos saberes, aprender, 

engajar-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Nas 

organizações as competências precisam agregar valor econômico e também 

valor social ao indivíduo. 

 Os elementos mais buscados pelas organizações em nível internacional 

é o tripé formado por conhecimento, habilidade e atitude, os quais elevam o 

desempenho das organizações em seus campos de atuação. 

Conhecimento – são os conceitos de como fazer ou executar determinada 

atividade, detentor da tecnologia adequada a um procedimento; 

Habilidade – a capacidade de executar uma determinada atividade com 

facilidade; 

Atitude – refere-se a ação de realização, de agir ou executar no momento 

certo; 

 

 A competência está ligada a capacidade de realização de uma pessoa, 

levando a um diferencial competitivo, quando estas são desenvolvidas e 

realizadas em uma organização, para um melhor desempenho da atividade 

empresarial. 
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1.1.2. Competência Essencial 
 

 A competência essencial é aquele conjunto raro de habilidade, 

conhecimento, atitude somados a experiência que agrega valor perante as 

operações empresariais. 

 Normalmente as organizações buscam profissionais que tenham este 

conjunto raro, para que possam criar diferenciais competitivos em seus 

negócios, exatamente pela aplicabilidade destes diferenciais e sendo difíceis 

de copiar. 

 As competências essenciais são diferentes de pontos fortes, pois estão 

sustentadas em singularidades positivas, para isso, as competências 

essenciais devem estar sustentadas nos seguintes critérios: 

a. Agregam valor aos clientes; 

b. São exclusivas e/ou raras; 

c. São sustentáveis; 

d. São importantes; 

e. Podem ser aproveitadas em novos mercados, negócios ou produtos. 

  

1.1.3. Ativos Estratégicos 
 

As competências de uma empresa estão sustentadas em seus 

colaboradores, e que podem ser consideradas ativos estratégicos, ou seja, um 

bem corporativo que é difícil desenvolver, adquirir ou até mesmo imitar, isto leva 

a organização a um diferencial competitivo superior. 

Esta capacidade empresarial pode estar presente nas áreas internas da 

empresa, aparecendo nas atividades internas dos departamentos e nas suas 

interações. 

 Uma empresa ou organização perde seus ativos quando estes são 

transferidos a outras empresas, se é uma competência essencial a empresa 

perde a vantagem competitiva. 
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1.1.4. Tipos de Competências 
 

 Competências técnicas - executar suas atividades do dia a dia; 

 Competências estratégicas - ter a consciência da situação global da 

empresa, para onde caminha, situação de mercado e desafios; 

 Comportamento humano - postura e relacionamento interpessoal. 

 

1.2.  Atividade para fixação 
 

 Preencha o quadro abaixo os seus sentimentos, conhecimentos, 

habilidades e comportamentos em relação a família, área profissional e social. 

Analise seus pontos fortes e fracos e veja onde pode melhorar, verifique se 

estes pontos trazem a você competências essenciais, senão, fortaleça onde 

está mais fraco. 

CONDIÇÕES Familiar Profissional Social 

Sentimentos    

Conhecimentos    

Habilidades 

 

   

Comportamento 
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                 UNIDADE II – MOTIVAÇÃO E SUCESSO  

 

2.1. MOTIVAÇÃO 
  

 Motivação pode ser o impulsionamento que leva um individuo a realizar 

algo, as pessoas possuem crenças e valores que os levam a ter objetivos de 

vida e atendimento das suas necessidades físicas, financeiras, materiais, 

emocionais e espirituais. Para isso criam laços sentimentais amorosos, 

amizade e principalmente buscam se apoiar em algo que as impulsione nas 

suas realizações. 

 A motivação depende diretamente de: 

Fatores internos - necessidades pessoais, aptidões, valores, conhecimento e 

capacidade de realização; 

Fatores externos – estímulos, incentivos, objetivos, educação, folclore, 

propaganda, usos e costumes, religião; 

  Os fatores motivacionais são derivados do trabalho em si, da realização 

de algo importante, do exercício da responsabilidade e da possibilidade de 

crescimento, aprendizagem e desenvolvimento, sustentados pelo grau de 

conhecimento adquirido e pelas influências externas. 

  Para Lopes (1980) a motivação envolve os sentimentos de 

realização e reconhecimento pelas atividades ou tarefas desenvolvidas que 

representam um desafio e grande significado para o trabalho, orientando o 

comportamento nas ações mais importantes de um individuo. 
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Figura 1: Análise SWOT das Competências 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

2.2. SUCESSO 
 

 De acordo com o dicionário da língua portuguesa sucesso é um 

acontecimento favorável com êxito feliz. 

 

 

PRESTE ATENÇÃO! 

 

 

 

 

 

• Competição;
• Desemprego;
• Assédio.

• Novo Emprego;
• Nova Cidade;
• Novos Amigos.

• Medo;
• Ansiedade;
• Insegurança;
• Timidez.

• Criatividade;
• Atitude;
• Inteligência;
• Comportamento.

Forças Fraquezas

AmeaçasOportunidade
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 Na verdade o sucesso real é obtido com o equilíbrio entre as dimensões 

da vida, profissional, pessoal e social. 

Equilíbrio - praticar aquilo que prega ou fala, não viver apenas de aparências;  

Estar Presente – Estar presente é essencial e imprescindível, deve-se estar 

atento às atividades, ao que se diz, ao se relacionar com os outros; 

Melhoria Contínua - das habilidades pessoais, como valores morais, 

familiares, religiosos, éticos, sociais. Sempre integrar os valores pessoais com 

a família, religião, atuar na ética e moralidade, ser uma referência no que faz; 

Autenticidade – ser autêntico evitando mostrar aquilo que não somos. A busca 

pela autopromoção envolve muita determinação e disciplina; 

Constante Atualização – manter-se atualizado, familiarizado com as 

constantes mudanças tecnológicas, aprender mais de um idioma, aumentar a 

capacidade de conhecimento; 

Organização – Ser organizado, manter controle e organização das atividades, 

ser pontual acima de tudo; 

Comportamento social adequado – manter a postura de acordo com o 

ambiente em que está presente, ser educado com as pessoas; 

Criatividade - É resolver as coisas antigas de formas diferentes e inteligentes, 

inovando quando possível; 

Inteligência - A capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, 

abstrair ideias, compreender ideias e linguagens, aprender sempre; 

Atitude - Significa uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e 

reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos e acontecimentos 

ocorridos em nosso meio. 

 

Alicerces do Sucesso 

 Capacidade de Realização; 

 Criatividade; 

 Gestão de Pessoas; 

 Compromisso com Resultados; 

 Orientação para o Cliente; 

 Pensamento Estratégico; 
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 Trabalho em Equipe; 

 Gestão de Mudanças; 

 Gestão de Projetos; 

 Liderança. 

 

2.3. COMPETÊNCIAS MAIS PROCURADAS 
 

 Pro atividade;  

 Capacidade de Liderança; 

 Automotivação;  

 Saber trabalhar em equipe; 

 Ser criativo; 

 Saber se comunicar de forma efetiva;  

 Alta capacidade de negociação; 

 Adaptabilidade em ambientes complexos; 

 Sede por conhecimento; 

 Bom humor; 

 Bom relacionamento interpessoal. 
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                 UNIDADE III – GESTÃO POR COMPETÊNCIA X QUALIDADE  

 

3.1. QUALIDADE 
 

 Qualidade é o grau de excelência de um produto ou serviço, ou seja, 

suas características são superiores a qualquer outro, envolve simultaneamente 

as características tangíveis e intangíveis das mercadorias e serviços. 

 A qualidade está sempre ligada a superação de expectativas tanto dos 

clientes internos quanto externos. 

 A qualidade e a satisfação do cliente afetam diretamente a lucratividade 

da empresa são fatores cruciais para a existência prolongada de uma empresa, 

tanto no país quanto internacionalmente.  

 

Figura 2: Melhoramentos da Qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor 

Produtividade Crescente

Interno Externo

Melhoramentos da Qualidade

Custos mais Baixos
Participação Crescente

no Mercado

Satisfação Crescente
do Cliente

Preços Mais Baixos
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 A qualidade de um produto e o atendimento ao cliente como as metas 

mais importantes para o sucesso de uma empresa depende e influenciam 

diretamente os fatores: 

Internos - a alta qualidade das competências dos colaboradores, o que leva a 

uma produtividade maior e a custos mais baixos; 

Externos - aumentam a satisfação do cliente e reduzem os preços, e estas 

mudanças, em troca, ajudam a participação no mercado.  

 

3.2. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS 
 

 A gestão por competências é quando a empresa faz a gestão separando 

as funções de acordo com as competências essenciais para a sua atividade. 

Enquanto que gestão de competências, diz respeito em como as organizações 

fazem a gestão das competências necessárias ao desenvolvimento do seu 

negócio. 

De acordo com Prahalad e Hamel (1997), a competência organizacional 

é nada mais que a articulação dos recursos organizacionais, considerando o 

aprendizado da organização por meio do saber-fazer coletivo e da 

coordenação das diversas habilidades de produção de forma a integrar as 

múltiplas correntes de tecnologia. 

Lembrando que tecnologia é o saber fazer (know-how) de qualquer 

atividade. 

Portanto as competências organizacionais são as competências 

coletivas, que são demonstradas por meio dos processos de produção e/ou 

atendimento, onde estão incorporados os conhecimentos tácitos e explícitos, 

sistemas e os procedimentos das atividades de trabalho, norteados pelos 

princípios, valores e culturas dominantes na organização. 

Neste processo de desenvolvimento das competências organizacionais 

existem a influencia de: 

Competência coletiva – é a sinergia dos grupos internos, das articulações 

coletivas pelas situações de trabalho desenvolvidas pelas competências 

individuais existentes. 
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Competência Técnica – é a combinação de habilidades e conhecimentos 

técnicos necessários ao desenvolvimento empresarial que levam ao atingimento 

dos objetivos empresariais. 

Competência individual ou pessoal – é a competência de um individuo ou 

pessoa, que está na sua capacidade de gerar resultados expressivos dentro do 

contexto organizacional. 

 O foco da gestão por competências está no desempenho individual 

atrelado ao desempenho organizacional por meio de habilidades, 

conhecimento e capacidade de realização dos objetivos da estratégia 

organizacional, pelo qual os indivíduos articulam suas competências com a 

intenção estratégica da empresa. E a partir disto as competências são 

associadas aos processos, atividades e/ou áreas funcionais dos negócios. 

 

3.3. AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

A - Aplicação do Conhecimento: 

 Melhorar relacionamentos; 

 Estimular o conhecimento coletivo; 

 Compartilhar ideias e fazê-las acontecer. 

 

B - Base de Sustentação: 

 Conhecimento Técnico; 

 Domínio de Tecnologia; 

 Busca da Excelência. 

 

C - Empenho Individual: 

 Interesse; 

 Motivação; 

 Necessidade. 
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