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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, 
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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. 

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 
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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/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 
     Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. 

Um se chama ontem e o outro se chama amanhã,  

portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar,  

fazer e principalmente viver.” Dalai Lama. 

 

1.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

 Considerado o idealizador da Teoria do Processo Jules Henri Fayol, 

acreditava que a estrutura organizacional era sustentada por um processo 

administrativo, ou enfoque funcional baseado no conceito de que administrar é 

um processo de tomar decisões. As decisões são agrupadas cinco categorias, 

como processos distintos que juntas formam o que chamamos hoje de 

administração.  

 As categorias de Fayol são: 

Planejamento – processo sistemático de tomar decisões sobre objetivos 

empresariais por meio de metas específicas que definem como os objetivos 

serão alcançados ao longo do tempo nos níveis organizacionais; 

Organização – estrutura organizacional que possibilita a operação empresarial 

e a forma de coordenar os recursos, distribuindo de acordo com o 

planejamento; 

Comando – a forma de conduzir a empresa para alcançar os objetivos por 

meio de autoridade e poder; 

Coordenação – orientar a organização das atividades e esforços para a 

implantação das ações e planejamento; 

Controle – Monitoramento das atividades e procedimentos, por meio de 

padrões e regras assegurando que as atividades estejam de acordo com as 

metas e objetivos; 
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Figura 1: Modelo de Fayol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor 

 

1.2. PRINCÍPIOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

 A Gestão Administrativa de Fayol contribuiu para que o trabalho do 

administrador estivesse sustentado em definir diretrizes, tomar decisões, 

atribuir responsabilidades e estabelecer metas em relação aos funcionários, 

para isso desenvolveu os seguintes princípios da administração:  

 Divisão do trabalho - Designação de tarefas específicas para cada 

pessoa, resultando na especialização das funções e separação dos 

poderes. 
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 Autoridade e responsabilidade - Autoridade é o direito de mandar e o 

poder de fazer-se obedecer. Responsabilidade é o que deve ser 

executado, a qual acompanha o exercício da autoridade. 

 Disciplina - Respeito aos acordos estabelecidos entre a organização e 

os seus trabalhadores e prestadores de serviços. 

 Unidade de comando - Cada trabalhador deve ter apenas um 

supervisor. 

 Unidade de direção - Deve existir um só chefe e um só programa para 

um conjunto de operações que visam ao mesmo objetivo ou resultado. 

 Importância do interesse geral - Subordinação do interesse individual 

ao interesse geral. 

 Remuneração - A remuneração deve ser realizada de forma equitativa, 

e com base tanto em fatores internos quanto externos à organização. 

 Centralização - A concentração de poderes de decisão no chefe deve 

também considerar sua capacidade de enfrentar suas responsabilidades 

e a iniciativa dos subordinados. 

 Hierarquia - Autoridade e responsabilidade estabelecidas de cima para 

baixo. 

 Ordem - Um lugar para cada pessoa ou coisa e cada pessoa ou coisa 

em seu lugar. 

 Equidade - Tratamento igual para as pessoas iguais, não excluindo a 

autoridade e o rigor, quando necessários. 

 Estabilidade do pessoal - Manutenção das equipes como forma de 

promover seu desenvolvimento. 

 Iniciativa - Capacidade de criar situações e ações que facilitem a 

execução de tarefas. 

 União e harmonia - Desenvolvimento e manutenção da união e da 

harmonia dentro das equipes de trabalho da organização. 

 

 

 



 
 

Página |011  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 

                 UNIDADE II – PLANEJAMENTO 

 

2.1. PLANEJAMENTO 
  

Lacombe (2011), descreve que planejar está conectado ao ato de 

pensar e se preparar de forma estratégica, ter foco e saber realmente onde 

quer chegar, e com essas informações é possível organizar os mais variados 

recursos a fim de atingir esse objetivo descrito no planejamento.  

Segundo o autor para que isso aconteça, a empresa precisa estar 

munida de informações, está altamente conectada com a situação interna e do 

ambiente externo, estabelecendo objetivos e metas bem definidas, 

acompanhadas de procedimentos, para que os objetivos sejam alcançados. 

 Segundo Caravantes (2005) o planejamento não é para o futuro e sim 

para o presente, o que planejamos hoje será executado e essas ações terão 

reflexo no futuro da empresa, o planejamento bem organizado e executado na 

íntegra pode até criar um novo futuro para empresa. 

As organizações almejam futuros de sucesso, mas isso depende de que 

seus objetivos sejam claros e bem definidos, pois sem eles é difícil iniciar 

projetos sem ter um rumo bem focado.  

Segundo Caravantes o planejamento, ocorre nos principais níveis da 

organização, (alta gerência, intermediária e na linha de produção), obviamente 

com visões diferentes no sentido de que cada nível tem uma tarefa a ser 

executada de acordo com seu nível de autonomia.  

 O Planejamento é considerado por alguns autores, como sendo um 

“quebra-cabeça”, ao qual vamos ajustando as peças conforme vai fazendo 

sentido, quando elas se encaixam, desde que faça sentido no alcance dos 

objetivos. Segundo Caravantes (2005 pág. 407) planejamento estratégico não 

é um destino e sim, uma viagem. 
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Figura 2: Níveis de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pelo autor. 

  

As organizações são pressionadas por resultado a medida em que o mercado 

fica mais competitivo, neste sentido o planejamento é essencial para o 

dimensionamento das ações ao longo do tempo, definindo as diretrizes por 

onde a empresa gera os planos de ação, alocando recursos, pessoal e 

tecnologia. 

 A eficácia máxima de uma empresa depende da capacidade de seus 

administradores executarem o planejamento de forma eficiente para que os 

objetivos sejam alcançados. 

O processo de planejamento está ligado ao processo estratégico da 

organização pelas etapas de: 

 Estabelecimento da Missão Empresarial: 

 Definição de objetivos e metas; 

 Análise do Ambiente; 

 Determinação das oportunidades e ameaças; 

 Definir os recursos necessários; 

 Definir as estratégias; 

 Definir o curso das ações. 
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                 UNIDADE III – ORGANIZAÇÃO  

 

3.1. ORGANIZAÇÃO  
 

Segundo Eberspacher (2020), a organização é apresentada pela 

estrutura da empresa, como é definida, como administra e distribui a tarefa 

juntamente com os recursos, organizando seus gestores da melhor maneira 

possível para alcançar a eficácia nos objetivos, afinal ela será a mola 

propulsora para atingir os objetivos e metas almejados pela organização.  

 Para Caravantes (2005), organizar a empresa é buscar tudo aquilo que 

soma para o seu bom funcionamento, seja, imobilizados, recursos financeiros e 

pessoal, sendo a empresa dividida em dois organismos: material e social, 

quando se constrói toda a parte de material o pessoal deverá ser capaz de 

executar com muita eficácia os processos operacionais que a empresa 

desempenha.  

 A parte social da empresa deve desempenhar algumas funções para 

que a missão da empresa seja atingida entre elas estão, zelar por os seguintes 

itens:  

→ Os programas de ação sejam executados com maestria dentro da 

empresa;  

→ A parte social e material esteja engajada com o objetivo da empresa;  

→ Ter foco para se manter firme no propósito da empresa;  

→ Ter clareza nas decisões;  

→ Ter pessoas capazes de desempenhar suas funções com muita 

qualidade, que saibam tomar decisões um grupo de especialista;  

→ Que as atribuições dentro do corpo empresarial esteja bem definida,  

além de definir quem executa;  

→ Zelar pela ordem material e social;  

→ Diminuir o máximo o formalismo burocrático, (papelada e assinaturas 

etc).  
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Segundo Caravantes (2005), a verdadeira missão administrativa é de 

que todas as empresas deveriam seguir esse padrão básico, mas à medida 

que as empresas crescem e aumenta o número de pessoal isso vai ficando 

cada vez mais difícil e a burocracia tende aumentar, levando a perda de 

clientes e de excelentes funcionários.  

Segundo Valeriano (2005), a forma simples de organizar consiste em 

deixar a empresa com as condições de entregar aquilo que está proposto. 

Para Silva 2008, no processo de organização destacam as seguintes 

características: 

 

→ Descrever cargos e tarefas especifica; 

→ Elaborar a estrutura organizacional; 

→ Colocar cada staff na sua devida posição; 

→ Fazer a coordenação das atividades de trabalho; 

→ Criar as políticas e os procedimentos; 

→ Estipular a alocação de recursos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página |015  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 

                 UNIDADE IV – DIREÇÃO  

 

4.1. DIREÇÃO  
 

 Segundo Eberspacher (2020), no processo administrativo é necessária 

uma direção onde as pessoas precisam estar focadas e motivadas para que 

tudo saia como planejado ou próximo disso, para isso a direção está ligada 

diretamente com as tomadas de decisões difíceis.  

Para Silva (2008), o processo que o processo de direção seja eficaz é 

preciso: 

 Manter a equipe no foco e motivados para realizarem as metas traçada 

pela organização; 

 Manter uma comunicação de ruindo com os empregados; 

 Fazer a gestão dos conflitos com maestria; 

 Os gestores precisam ser especialistas em gerenciar mudanças. 

 

Neste processo de direção é preciso ajustar as capacidades e 

competências das pessoas aos requisitos da organização, ou seja, a motivação 

vem da competência que o administrador tem de se comunicar, orientar, 

liderar, motivar e recompensar as pessoas ajustando suas capacidades e 

habilidades para que sejam alcançados as metas e objetivos. 
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                 UNIDADE V – CONTROLE  

 

5.1. CONTROLE  
 

 Segundo Eberspacher (2020), é necessário ter controle, ou seja, 

controlar os processos, os recursos, as atividades, o pessoal, para se ter 

certeza que a organização está indo de acordo com o planejado, essa 

checagem, é parte do processo, sem esse acompanhamento fica difícil saber 

se as metas estão sendo atingidas e os objetivos alcançados, e, caso não os 

processos não estejam dentro do esperado possa ser efetuados os devidos 

ajustes.   

Para Silva 2008, o controle é o fechamento do fluxo da administração, 

onde é preciso estar atendo aos requisitos: 

 Fazer a medição do desempenho; 

 Fazer comparações do desempenho e dos padrões; 

 Ter atitude de fazer as ações necessárias para melhorar o desempenho. 

 

 Para o controle efetivo é necessário o desenvolvimento de medidas de 

desempenho, ou indicadores que possam medir a eficiência e eficácia das 

ações.  

 Analisar o rendimento, capacidade e a produtividade nos leva a tomar 

decisões mais efetivas e consistentes daquilo que é necessário ao bom 

andamento da empresa. Para a implantação de um processo ou sistema de 

medida é necessário alguns passos iniciais, sendo: 

• Engajamento dos gestores; 

• Envolvimento de todas as áreas da empresa e todos os colaboradores; 

• Estabelecimento claro dos objetivos; 

• Capacitação de gestores e colaboradores; 
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Atividade para Fixação  
 

1. Descreva os níveis de administração. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Como Fayol conceitua administrar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Conceituar Planejamento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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