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Como processo contínuo, um Planejamento Estratégico 
contribui para a tomada de decisões certeiras ao 
analisar os ambientes interno e externo (forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades) da instituição, 
definir prioridades, metas, estratégias e visão de futuro. 

Nesse sentido, o Plano Estratégico e estrutura de 
Governo da Província Marista do Brasil Centro-Sul/
PMBCS — 2019-2022 é um documento importante para 
manter em elevado grau a vitalidade da nossa Família 
Religiosa (PMBCS), sua atualidade, fidelidade ao carisma 
marista e à vivência do seu ardor apostólico, mas 
também para a sua viabilidade e sustentabilidade, pois 
necessita cuidar e gerenciar o seu capital humano, os 
bens patrimoniais e os recursos econômico-financeiros 
para poder desenvolver sua missão e finalidades 
institucionais com eficácia e eficiência.

Nosso Plano Estratégico e Governança quer comunicar 
sua missão, princípios, valores, visão objetivos, iniciativas e 
ações do seu presente e para o futuro, em consonância 
com as normas, diretrizes e ensinamentos que norteiam 
a vida e a gestão da nossa organização religiosa, 
expressos na Regra de Vida, Constituições e Estatutos 
do Instituto dos Irmãos Maristas.

Irmão Benê Oliveira, fms

APRESEN-
TAÇÃO
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O Planejamento Estratégico e a Estrutura de Governo 
da PMBCS é fruto de um trabalho em equipe realizado 
por Irmãos e Leigos, a fim de traçar caminhos e objetivos 
para os próximos anos. 

O processo de elaboração passou pela reflexão sobre 
os documentos que servem como diretrizes e inspiração 
para a Província: os Apelos do XXII Capítulo Geral e as 
Prioridades do Triênio, por um diagnóstico do ambiente 
interno e externo, por um momento de criação com 
base no diagnóstico realizado para, por fim, chegar no 
mapa estratégico que traz a missão, visão e os objetivos 
estratégicos da PMBCS.

O documento do Planejamento Estratégico e 
Governança da PMBCS traz a síntese de todo esse 
processo, apresentando a Província, suas premissas 
e organização, os objetivos estratégicos, o mapa 
estratégico e a política de metas e indicadores, estrura 
de governança entre outros.

INTRODUÇÃO

Acompanhamento 
do Planejamento 

Estratégico

Planejamento 
Estratégico

Plano de ação/
projetos/iniciativas

OrçamentoFluxo caixa

Indicadores 
de controle

Análise 
ambiente

Mapeamento riscos

Governança

Associados

Gestão executiva
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Em novembro de 2018, o Governo Geral divulgou para os Maristas 
de Champagnat a Mensagem do XXII Capítulo Geral dos Irmãos 
Maristas, com o slogan “Caminhemos como Família Global”.

O documento apresenta os cinco apelos propostos para guiar a 
vida e a missão dos Maristas pelos próximos oito anos. Eles se 
aplicam a cinco áreas: nossa vocação de Irmãos; nossa missão; as 
relações irmãos-leigos, como Maristas de Champagnat; o governo; 
e o uso dos bens.

APELOS DO 
XXII CAPÍTULO 
GERAL

Leia na íntegra os Apelos do 
XXII Capítulo Geral em:

http://lavalla200.champagnat.org/

Marcelino Champagnat dedicou sua vida à missão de tornar 
Jesus conhecido e amado por todos, especialmente pelas 
crianças e jovens que são os mais negligenciados.

Em 1817, fundou o Instituto Marista e, até hoje, Irmãos e Leigos 
dão continuidade ao seu trabalho.

Os maristas de Champagnat estão presentes em mais de 
80 países, nos 5 continentes do mundo. Atualmente, 3,5 mil 
Irmãos e 72 mil maristas e colaboradores leigos ajudam a 
cultivar a espiritualidade cristã e educam anualmente 654 mil 
crianças, jovens e adultos em 27 Unidades Administrativas.

INSTITUTO 
MARISTA

1

Família 
carismática 
global, farol 
de esperança 
neste mundo 
turbulento.

1 1

Ser o rosto 
e as mãos 
de tua terna 
misericórdia.

2 1

Inspira nossa 
criatividade 
para sermos 
construtores 
de pontes.

3 1

Para caminhar 
com as crianças 
e jovens 
marginalizados 
pela vida.

4 1

Responder 
com 
audácia às 
necessidades 
emergentes.

5
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REGIÃO
AMÉRICA SUL

A internacionalidade é uma premissa cada vez mais fortalecida 
no Instituto Marista. Para promover a continuidade e a 
sustentabilidade da missão de educar e evangelizar, a nossa 
atuação se encaminha de forma cada vez mais global. É com 
esse viés que foi fundada em 2016 a Região América Sul, que 
reúne as Unidades Administrativas da Argentina, Brasil, Bolívia, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Maristas de sete 
países, juntos

450 Irmãos

+ de 35 mil leigos

+ de 200 mil estudantes 
entre Ensino Básico, 
Técnico e Superior

190 unidades  
de Educação Básica

7 unidades de 
Educação Superior

Compreende 50%  
das pessoas  
envolvidas na missão

• Identificar e desenvolver lideranças carismáticas e de 
cuidar das dimensões sociais, culturais, ambientais, 
pastorais e econômicas, garantindo a perenidade da 
missão.

• Colaborar para a missão de forma solidária e com 
corresponsabilidade, sempre com atenção aos 
sinais das realidades do mundo para ser presença 
transformadora em todos os espaços de atuação 
marista.

Propósito
Implementar projetos e iniciativas comuns que 
fortaleçam o carisma evangelizador marista, presente 
no conjunto de obras que promovem a vida por meio da 
educação, saúde, trabalho social e atuação missionária 
em todo o continente.

Objetivos

3 hospitais 

5 editoras 
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Em dezembro de 2017, a Província Marista Brasil 
Centro-Sul realizou o VI Capítulo Provincial, no qual 
foram elencadas as prioridades provinciais para o 
Triênio 2018-2020. Com a participação de Irmãos, 
Leigos e colaboradores das frentes de Missão da 
PMBCS, o Capítulo Provincial estabeleceu quatro 
diretrizes que irão nortear a dinâmica e as atividades 
da Província nos próximos anos. 

Maristas de 
Champagnat

Evangelização e defesa 
de direitos das crianças, 
adolescentes e jovens

Reconhecidos pela unidade, espiritualidade e espírito 
de comunhão das nossas vocações específicas, por 
meio de espaços e experiências que incentivem a 
vivência corresponsável da identidade e da missão 
maristas, capazes de nos caracterizar como família 
carismática global.

Priorização de uma educação evangelizadora em 
espaços formativos e escolares formais e informais, 
permeada pela escuta, diálogo, sendo construtores de 
pontes, de promoção da dignidade humana, da proteção 
e defesa das infâncias, adolescências e juventudes, a 
partir dos seus protagonismos, empoderamentos e 
interlocuções como agentes de transformação.

PRIORIDADES 
DO TRIÊNIO
PMBCS
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Reconhecidos por realizar processos de gestão, de 
sustentabilidade e exercício da liderança servidora, 
inspirados nos princípios e valores institucionais 
maristas aliados à competência profissional e ética, 
sempre a serviço da missão. 

Gestão 
a serviço da missão

Reconhecidos pelo comprometimento com a 
dimensão da cultura vocacional nas frentes de 
missão, revitalizando e ressignificando-a a partir dos 
contextos e desafios atuais, por meio da participação, 
do testemunho e da vivência da espiritualidade, 
fraternidade e vocação dos Maristas de Champagnat.

Cultura, animação vocacional 
e vida consagrada

2018

2° semestre

2019

1° semestre 2° semestre

2020

1° semestre

ícone: farol ícone: ponte ícone: cruz
ícone: família 

carismática global
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A Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS) é uma 
unidade administrativa do Instituto Marista, congregação 
fundada pelo Pe. Marcelino Champagnat em 1817, na 
França. Como Família Global, a PMBCS segue em frente 
contribuindo para realizar o sonho de Champagnat.

Em 2018, a PMBCS consolidou a Organização Religiosa 
(OR), que tem a sua estrutura administrativa voltada à 
diversas atividades canônicas, dentre elas:

•  IDENTIDADE

•  MISSÃO

•  VOCAÇÃO

•  SUSTENTABILIDADE

Sua estrutura administrativa está localizada em Curitiba, 
e é voltada à animação dos Maristas de Champagnat na 
realização da obra educativa evangelizadora.

PMBCS

Ser farol que orienta e promove a vivência dos valores do 
Evangelho, do jeito de Maria, contribuindo para a formação 
de cidadãos éticos e solidários para a transformação da 
sociedade, com foco nos direitos de crianças e jovens.

Ser, até 2022, uma Organização Religiosa reconhecida 
pela inovação e qualidade nas temáticas de identidade, 
missão, vocação e sustentabilidade, a serviço do Instituto 
Marista, Igreja e sociedade, sendo construtores de 
pontes para a promoção da vida de crianças e jovens. 

Visão de 
futuro

Missão 
Institucional
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Valores Amor ao trabalho

Espiritualidade

Presença Significativa

Interculturalidade

Simplicidade

Espírito de Família

Solidariedade

Sustentabilidade 

Estrutura 
Organizacional 
da PMCS

Comunicação 
e Marketing Economato

Vida 
Consagrada 

Marista

Identidade, Missão 
e Vocação Serviços

Desenvolvimento Humano 
e Institucional

Planejamento, 
Controle e IA

Secretaria Executiva

Ecônomo 
Provincial

Auditoria 
Interna

Secretaria 
Provincial

Diretoria 
Executiva

Provincial
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ESTRATÉGIA
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Com o objetivo de manter um crescimento sustentável, 
o Planejamento Estratégico da PMBCS sistematiza de 
forma clara e transparente as estratégias da instituição 
e as principais ações a serem implementadas ao longo 
dos próximos anos com a finalidade de colocar em 
prática a missão e realizar visão de futuro da Província. 

Dessa forma, o Plano Estratégico contempla quatro 
perspectivas: 

Animação, 
cultura 

organizacional e 
vida consagrada.

Sociedade, 
serviços e 
produtos.

Governo e 
gestão

Sustentabilidade 
econômico-
financeira

13



MODELO DE 
SERVIÇO

ATIVIDADESPARCEIROS

GASTOS

• Apoio a Vida Religiosa
•  Promoção da Vocação 

Marista
•  Formação Inicial e 

Permanente de Irmãos
• Formação
• Governo
• Assessoramento

• Gastos com Pessoal

RECURSOS

• FMS - Instuto Marista
• Região América Sul
• UMBRASIL
• Demais Províncias Maristas
• Igreja
• Grupo Marista 
• FTD Educação
• Poder Público
•  Redes e Organizações da 

Sociedade Civil
• Imprensa
• Lideranças comunitárias
• Leigos Maristas

• Carisma Marista
• Pessoas
• Tecnologia
•  Patrimônio Histórico 

Cultural e Espiritual

• Produção de Conteúdo
• Processo de Gestão e Estratégia
• Gestão de Projetos Específicos
• Promoção e Gestão de TIC’s
• Processos Administrativos
• Comunicação
• Gestão de Recursos
• Gestão de Pessoas

• Marca
• Conhecimento
• Processos de Gestão
•  Ativos Circulantes e Não Circulantes
• Processos Educativos

• Outros gastos

P
R

O
P

O
S
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E
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A
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R

• Facilities • Investimentos
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CLIENTESRELACIONAMENTO COM CLIENTES

RECEITAS

FMS - Instituto Marista
• Região
• FMSI, Coração Solidário, etc.
• UMBRASIL
• Demais Províncias Maristas

OR
• Irmãos Maristas
• Vocacionados

Grupo Marista 
• Lideranças
• Leigos
• Colaboradores

Sociedade
• Igreja (CNBB, CRB, entre outras)
• Leigos Externos
• Organizações e Redes da OS
• Poder Público
• Crianças e Jovens - Egressos e Externos

• Diárias e Eventos 
• Aposentadoria dos Religiosos
• Assessorias, Formações Diversas e
• Produção de Conteúdos

CANAIS

• Royalties
• Salário de Religiosos
• Dividendos
• Locação de Imóveis

• Presença Significativa
• Governo
• Contratos
• Articulação
• Incidência
• Sistemas

• Formações
• Assessoramentos
• Conteúdos, Diretrizes e Políticas
•  Fóruns de Governança, 

Desenvolvimento e Controle
• Pesquisa
• Representações Institucionais
• Comunicação - Interna e Externa
• Projetos Específicos
• CMC, Memorial
• Farol 1817Id

en
tid
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 M
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S
us

te
nt
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ilid
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e
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Sociedade,  
serviços e produtos

Fomentar e sustentar a vida 
religiosa marista, redescobrindo a 
sua paixão original.

Desenvolver a vida marista 
em suas diversas expressões, 
atuando como família carismática 
global.

Promover um ambiente inovador, 
fraterno e carismático, com foco 
na sustentabilidade da missão.

Incentivar a liderança servidora, 
alinhando discurso e prática.

Animação, cultura 
organizacional e 
vida consagrada

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Oferecer pesquisa, formação 
e assessoramento técnico de 
qualidade nos temas alinhados à 
missão, com ênfase em Patrimônio 
Histórico e Espiritual Marista, defesa 
de direitos, infâncias e juventudes, 
espiritualidade e solidariedade.

Ofertar produtos e serviços 
inovadores, com foco na excelência, 
para públicos internos e externos, 
visando o suporte e a promoção da 
Vida Consagrada.

Consolidar a imagem Institucional da 
Província Marista Brasil Centro-Sul, 
perante a Igreja e a sociedade.

Estabelecer parcerias estratégicas, 
potencializando a incidência 
política e fomentando vínculos com 
organismos da Igreja e da sociedade.

1
5

6

7

8

2

3

4
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Sustentabilidade  
econômico-financeira

Governo 
e gestão

Criar e implementar diretrizes 
e práticas de gestão que 
orientem as Frentes de Missão 
nas decisões estratégicas 
relacionadas à identidade, missão e 
sustentabilidade.

Promover leveza, agilidade e 
participação nos processos, visando 
a transparência administrativa, 
com foco nas pessoas e na 
corresponsabilidade de Irmãos e 
Leigos.

9

10

Garantir a sustentabilidade 
econômico-financeira, alinhada 
ao uso evangélicos dos bens e ao 
cuidado com a casa comum.

Captar recursos, por meio de 
produtos, serviços e parcerias, em 
prol da missão.

11

12
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Sustentabilidade 
econômico-
financeira

Fomentar e sustentar a vida 
religiosa marista, redescobrindo 
a sua paixão original. 

Desenvolver a vida marista em 
suas diversas expressões, atuando 
como família carismática global.

Ser farol que orienta e promove a vivência dos 
valores do Evangelho, do jeito de Maria, contribuindo 
para a formação de cidadãos éticos, solidários 
e transformadores da sociedade, com foco nos 
direitos e na proteção das crianças e jovens.

MISSÃO

Oferecer pesquisa, formação e assessoramento técnico 
de qualidade nos temas alinhas à missão, com ênfase em 
Patrimônio Histórico e Espiritualidade Marista, defesa de 
direitos, infâncias e juventudes, espiritualidade e solidariedade.

Ofertar produtos e serviços inovadores, com foco na 
excelência, para públicos internos e externos, visando 
o suporte e a promoção da Vida Consagrada.

Criar e implementar diretrizes e práticas de gestão que 
orientem as Frentes de Missão nas decisões estratégicas 
relacionadas à identidade, missão e sustentabilidade.

Garantir a sustentabilidade econômico-
financeira, alinhada ao uso evangélicos dos 
bens e ao cuidado com a casa comum.

Governo e gestão

Sociedade, 
serviços e 
produtos.

Animação, cultura 
organizacional e 

vida consagrada.

MAPA 
ESTRATÉGICO

1 2

5

7

9

11

18



VISÃO

Ser, até 2022, uma Organização Religiosa reconhecida pela 
inovação e qualidade nas temáticas de vida consagrada, 
identidade, missão, vocação e sustentabilidade a serviço da Igreja, 
do Instituto Marista e da sociedade, sendo construtores de pontes 
para a promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens.

Promover um ambiente inovador, 
fraterno e carismático, com foco 
na sustentabilidade da missão.

Incentivar a liderança 
servidora, alinhando 
discurso e prática.

Consolidar a imagem Institucional da Província Marista 
Brasil-Centro Sul, perante a Igreja e a sociedade.

Estabelecer parcerias estratégicas, 
potencializando a incidência política e fomentando 
vínvulos com organismos da Igreja e da sociedade.

Promover leveza, agilidade e participação nos processos, 
visando a transparência administrative, com foco nas 
pessoas e na corresponsabilidade de Irmãos e Leigos.

Captar recursos, por meio 
de produtos, serviços e 
parcerias, emprol da missão.

3 4

6

8

10

12

VALORES 
MARISTAS

Amor ao trabalho

Espiritualidade

Presença

Interculturalidade

Simplicidade

Espírito de família

Solidariedade

Sustentabilidade

19



A Política de Metas e 
Indicadores de Controle 
do Planejamento 
Estratégico tem como 
principal objetivo 
estabelecer os 
conceitos norteadores 
da metodologia de 
governança dos objetivos 
propostos para a PMBCS.

Nossos indicadores apresentam-se estruturados com base 
nos mais efetivos métodos qualitativos e quantitativos, 
fazendo uso de sistemas, métricas e análises científicos, 
baseados nas seguintes características norteadoras:

Indicadores

1 São representativos, relevantes e confiáveis; 

São de fácil entendimento; 

Estabelecer série histórica (periódicos); 

Ser sistematizados; 

Gerar comparabilidade interna e externa; 

Evidenciar o status atual do objetivo 
estratégico a que se referem;

Devem estar baseados em um índice ou 
em um conjunto deles (compostos);

Subsidiar a tomada de decisões 
nos níveis organizacionais;

Ser periodicamente validados 
por um processo de auditoria;

Possibilitar a prática da 
validação dos dados de origem;

POLÍTICA 
DE METAS E 
INDICADORES 
DE 
CONTROLES

Fazer uso de inteligência artificial;

Fazer uso de métodos estatísticos e 
econométricos de alta tecnologia.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

110

111

112
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Oriundas da relação entre a interpretação dinâmica 
da sociedade e do mercado (ambiente externo) e os 
Objetivos Estratégicos da PMBCS (ambiente interno), 
as metas possibilitam aos gestores uma visão clara 
das prioridades e intencionalidades atuais da PMBCS, 
e devem ser projetadas sob uma ótica de longo prazo. 
A definição das metas prevê a participação efetiva 
dos gestores, tanto dos responsáveis pelo controle das 
metas quanto dos responsáveis pela operacionalização 
(fórum deliberativo).

Metas

21



GOVERNANÇA
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O modelo de Governança Corporativa adotado pela 
Província Marista Brasil Centro-Sul é fundamentado em 
decisões tomadas de forma colegiada. Essa estrutura 
promove a transparência, o alinhamento de expectativas 
e a efetividade da missão, em busca de sua longevidade. 

Nesse processo, as resoluções da PMBCS são 
guiadas por Fóruns de Governo, Diretrizes de Políticas 
Institucionais, Compliance e Auditoria Externa, Interna e 
Indicadores e Controles Internos.

Os órgãos de governança da organização são:

Conselho 
Provincial

Comitê de 
Tecnologia da 

Informação 

Comitê da 
Infraestrutura 

Comitê de 
Auditoria

Comitê de 
Ética 

Comitê de 
Riscos 

Comitê de 
Comunicação

Conselho 
Fiscal

Comissão 
de Assuntos 
Econômicos 

(CAE)

Comitê de 
Gestão de 

Pessoas 

Comissão 
de Assuntos 

de Missão 
(CAM)
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As práticas utilizadas 
pela PMBCS se baseiam 
nos quatro princípios 
básicos de Governança 
Corporativa, sendo eles:

Princípios e 
Estrutura de 
Governança

TRANSPARÊNCIA EQUIDADE

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

(ACCOUNTABILITY)

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

24



FÓRUNS DE 
GOVERNANÇA

Os órgãos de governo discutem e avaliam questões que 
estão em seu escopo, permitindo que determinados 
temas sejam tratados com mais profundidade dentro do 
comitê correspondente.

Saiba mais sobre os fóruns:

Conselho Provincial
Assessora o Superior Provincial no governo da Província, 
zela pela atração e formação de novos irmãos e pela 
manutenção do carisma Marista.

Comissão de Assuntos  
Econômicos – CAE 
Suporta o Conselho Provincial na tomada de decisões 
inerentes as temáticas econômicas e financeiras.

Comissão de Assuntos  
de Missão – CAM
Dá suporte ao Conselho Provincial na tomada de 
decisões inerentes as temáticas de identidade, 
missão e vocação.

deliberativo mensal

consultivo mensal

consultivo mensal
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Comitê de Ética
Monitora a efetividade do Código de Conduta Marista 
e acompanha de forma sistêmica os relatos recebidos 
via Canal Direto, assegurando o sigilo das informações e 
anonimato.

Comitê de Gestão de Pessoas
Avalia assuntos de interesse – políticas e práticas – 
ligados à gestão de pessoas e analisa de propostas de 
novas políticas.

Comitê de Auditoria
Aprova o escopo de auditoria e acompanha de forma 
sistemática a auditoria interna, com o objetivo de garantir 
a eficácia e cumprimento de seus objetivos.

Comitê de Riscos
Acompanha de forma sistêmica a gestão de riscos, com 
o objetivo de garantir a eficácia e cumprimento de seus 
objetivos, como também aprova a metodologia a ser 
utilizada na condução das atividades.

bimestral

bimestral

bimestral

semestral
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Comitê de Infraestrutura
Elabora o Plano Diretor da PMBCS para todos os 
negócios e acompanhar a execução de grandes projetos 
em infraestrutura.

Comitê de Comunicação
Aprecia e valida o posicionamento de comunicação da 
PMBCS e propõe diretrizes e políticas de Comunicação.

Comitê de TI
Avalia assuntos de interesse geral da PMBCS ligados 
à tecnologia da informação e analisa grandes 
investimentos em tecnologia da informação.

Conselho Fiscal
Contribui para o desempenho da PMBCS e serve como 
instrumento de implementação de boas práticas de 
governança corporativa direcionada especialmente para 
a transparência e controle dos atos internos.

bimestral

bimestral

semestral

semestral
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A área de Auditoria Interna, Riscos e Compliance atua 
com independência da estrutura organizacional da 
PMBCS, promovendo o aprimoramento da governança, 
apoiando nas ações de conscientização de nossos 
colaboradores e assegurando a entrega de informações 
úteis e relevantes que suportem a tomada de decisão 
alinhada com o Planejamento Estratégico de nossa 
Instituição.

COMPLIANCE 
E AUDITORIA 
INTERNA

O Canal Direto é um meio de comunicação seguro 
e oficial disponibilizado pela PMBCS a todos os 
colaboradores, parceiros, fornecedores, terceiros, 
Irmãos, Leigos, voluntários e demais agentes atuantes na 
Instituição. 

Pelo Canal Direto é possível contribuir, de forma 
responsável e confiável, com a manutenção de um 
ambiente de trabalho ético, com mais segurança, 
eficiência e qualidade.

As sugestões, dúvidas e relatos podem ser enviados de 
duas formas:

www.canaldireto.marista.org.br

0800 777 7710

Canal Direto
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O Código de Conduta contém um conjunto de 
diretrizes que, inspiradas e orientadas pela nossa 
Missão, pelos Princípios e Valores Institucionais, 
traduzem as expectativas e regras da PMBCS quanto 
a comportamentos e atitudes adequadas ao nosso 
ambiente.

Ao atuar na Instituição, todas as pessoas que a 
compõem, incluindo os Irmãos, Colaboradores (as) 
representam os Valores Maristas. Dessa forma, as 
orientações do Código de Conduta se aplicam igualmente 
a todos os que trabalham com a PMBCS e a quaisquer 
situações, independentemente do tipo de vínculo.

Leia o documento na 
íntegra em:

https://nossaprovincia.marista.org.br/
politicas-internas/

DIRETRIZES E 
POLÍTICAS 

Corresponde ao conjunto de orientações, normativas e 
regulamentos internos que orientam a realização dos 
projetos, ações, iniciativas e processos da PMBCS.

Leia o documento na 
íntegra em:

https://nossaprovincia.marista.org.br/
politicas-internas/

Código de Conduta
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INDICADORES 
E CONTROLES 
INTERNOS

A auditoria externa é um exame independente 
das demonstrações financeiras preparadas pela 
organização. O trabalho realizado por essa área resulta 
em um parecer de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras e opinam sobre uma situação “verdadeira 
e apropriada” da posição financeira e econômica da 
organização e operações realizadas no período.

Seu propósito é verificar se as contas anuais fornecem 
uma imagem verdadeira e apropriada das finanças 
da organização; e que a utilização dos fundos está em 
conformidade com os objetivos e objetos formais das 
entidades. 

Fomentando a transparência como um pilar fundamental 
a PMBCS, realiza o controle dos indicadores internos 
e disponibiliza a todos os colaboradores por meio 
do Painel de Controle – uma ferramenta que traz o 
acompanhamento dos indicadores das áreas. 

Para isso, a PMBCS tem adotado a Inteligência Artificial, 
fazendo com o que a equipe possa focar seus esforços 
em analisar os indicadores e buscar caminhos para 
melhorá-los, utilizando a tecnologia para diminuir o 
esforço de coleta e mensuração.

Além do Painel de Controle, a PMBCS desenvolveu 
o Balanço de Identidade, Missão e Vocação, uma 
ferramenta auxiliar as Frentes de Missão do Grupo 
Marista a olhar para o impacto dos seus esforços de 
Identidade, Missão e Vocação.

Auditoria Externa

Indicadores Internos
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COMUNICAÇÃO 
INTERNA E 
EXTERNA

Comunicar as estratégias e prestar contas do resultado 
de suas estratégias é crucial, nesse sentido a PMBCS 
faz uso de vários canais internos e externos de 
Comunicação, consulte nossos canais e nos ajuda a 
aprimorar nossas práticas e impactos sociais.

Externos

Internos

• Site
 www.marista.org.br

• Facebook
 @maristacentrosul

• Instagram
 @maristacentrosul

• Anuário
  www.marista.org.br/

publicacao/documentos/

• Relatório do Triênio
  www.marista.org.br/

publicacao/documentos/

• Portal 1817
 www.farol1817.com.br

• Intranet
 nossaprovincia.marista.org.br

• Sistemas
 Simples Assim
 Programa de Administração de eventos CMC
 TV Corporativa (suporte técnico)

• Workplace

• Carta Provincial 

• Canal Direto
 0800 777 7710
 www.canaldireto.marista.org.br 

31






